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RESUMO

Esta pesquisa apresenta o tema da administração universitária no âmbito das Universidades
Estaduais da Bahia (UEBA), tendo como objeto e recorte a organização político-institucional
da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), considerando os desafios da
Contemporaneidade. Como objetivo principal, a pesquisa se propôs investigar a organização
político-institucional dessa Universidade pública do interior da Bahia, como expressão de sua
administração universitária, em função dos desafios da Contemporaneidade. Para atingir tal
objetivo, foi necessário explorar o campo teórico da Administração Universitária no Brasil,
interpretar os desafios da atividade universitária na Contemporaneidade e analisar os desafios
identificados a respeito do seu impacto na organização político-institucional da UEFS. Para
tanto, esta investigação empírica é caracterizada como uma pesquisa social aplicada, de
abordagem qualitativa e natureza exploratório-descritiva, tendo o estudo de caso, como
estratégia, e como procedimentos: levantamento bibliográfico, análise documental e
entrevistas semiestruturadas com análise temática de conteúdo. Como resultados, a pesquisa
apresenta arranjos dimensionais de análise a priori, que se relacionam aos desafios da
atividade universitária na Contemporaneidade, considerando o impacto na organização
político-institucional, como expressão da administração universitária na UEFS. Dessa
maneira, esta investigação assume a perspectiva dimensional acadêmica como finalística e
estruturante, representada pela oferta de atividades universitárias (ensino, pesquisa e
extensão). Além disso, os resultados comprovam que os arranjos dimensionais propostos
interferem e influenciam na organização político-institucional da UEFS, em função dos
seguintes desafios da Contemporaneidade: democratização do acesso e permanência
(perspectiva dimensional política); decisão colegiada (perspectiva dimensional
organizacional); relevância social (perspectiva dimensional cultural); e sustentabilidade
financeira (perspectiva dimensional econômica).
Palavras-Chave: Administração Universitária; Universidades; Universidades Estaduais da
Bahia; Universidade Estadual de Feira de Santana; Contemporaneidade.

ABSTRACT

This research presents the theme of university administration within the scope of the State
Universities of Bahia (UEBA), having as object and cutting the political-institutional
organization of the State University of Feira de Santana (UEFS), considering the challenges
of Contemporaneity. As the main objective, the research proposed to investigate the politicalinstitutional organization of this public university in the interior of Bahia, as an expression of
its university administration, due to the challenges of Contemporaneity. In order to achieve
this objective, it was necessary to explore the theoretical field of University Administration in
Brazil, interpret the challenges of university activity in Contemporaneity and analyze the
challenges identified regarding its impact on the political-institutional organization of UEFS.
Therefore, this empirical investigation is characterized as an applied social research, with a
qualitative approach and exploratory-descriptive nature, having the case study, as a strategy,
and as procedures: bibliographic survey, document analysis and semi-structured interviews
with thematic content analysis. As a result, the research presents dimensional arrangements of
a priori analysis, which relate to the challenges of university activity in Contemporaneity,
considering the impact on political-institutional organization, as an expression of university
administration at UEFS. Thus, this investigation assumes the academic dimensional
perspective as finalistic and structuring, represented by the offer of university activities
(teaching, research and extension). Furthermore, the results show that the proposed
dimensional arrangements interfere and influence the political-institutional organization of
UEFS, due to the following challenges of Contemporaneity: democratization of access and
permanence (political dimensional perspective); collegiate decision (organizational
dimensional perspective); social relevance (cultural dimensional perspective); and financial
sustainability (economic dimensional perspective).
Keywords: University Administration; Universities; State Universities of Bahia; State
University of Feira de Santana; Contemporaneity.

RESUMEN

Esta investigación presenta el tema de la gestión universitaria en el ámbito de las
Universidades Estatales de Bahía (UEBA), teniendo como objeto y corte la organización
político-institucional de la Universidad Estatal de Feira de Santana (UEFS), considerando los
desafíos de la Contemporaneidad. La investigación se propuso como principal objetivo
investigar la organización político-institucional de esta universidad pública del interior de
Bahía, como expresión de su gestión universitaria, frente a los desafíos de la
Contemporaneidad. Para lograr este objetivo, fue necesario explorar el campo teórico de la
Administración Universitaria en Brasil, interpretar los desafíos de la actividad universitaria en
la Contemporaneidad y analizar los desafíos identificados al respecto a su impacto en la
organización político-institucional de la UEFS. Por lo tanto, esta investigación empírica se
caracteriza como una investigación social aplicada, con enfoque cualitativo y carácter
exploratorio-descriptivo, teniendo como estrategia el estudio de caso y como procedimientos:
levantamiento bibliográfico, análisis de documentos y entrevistas semiestructuradas con
análisis de contenido temático. Como resultado, la investigación presenta arreglos
dimensionales de análisis a priori, que se relacionan con los desafíos de la actividad
universitaria en la Contemporaneidad, considerando el impacto en la organización políticoinstitucional, como expresión de la gestión universitaria en la UEFS. Así, esta investigación
asume la perspectiva dimensional académica como finalista y estructurante, representada por
la oferta de actividades universitarias (docencia, investigación y extensión). Además, los
resultados muestran que los arreglos dimensionales propuestos interfieren e influyen en la
organización político-institucional de la UEFS, debido a los siguientes desafíos de la
Contemporaneidad: democratización del acceso y permanencia (perspectiva dimensional
política); decisión colegiada (perspectiva dimensional organizacional); pertinencia social
(perspectiva dimensional cultural); y sostenibilidad financiera (perspectiva dimensional
económica).
Palabras Clave: Administración Universitaria; Universidades; Universidades Estatales de
Bahía; Universidad Estatal de Feira de Santana; Tiempo Contemporáneo.
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TRAJETÓRIA FORMATIVA E PROFISSIONAL
Este capítulo apresenta um breve histórico da formação universitária e profissional
deste pesquisador, contendo uma descrição de atividades técnico-administrativas, didáticas e
científicas. Além disso, destaca a minha participação em eventos, relações de colaboração
científica e algumas publicações em periódicos, o que representa uma construção narrativa
orientada para legitimar a forma de ser e estar no mundo, por meio de experiências
significativas de formação acadêmica e profissional, que situa a linha de investigação adotada
nesta pesquisa.
Dessa maneira, inicialmente, enfatizo a importância de nossos valores e crenças para a
construção de uma vida digna e salutar. Sendo assim, destaco como valores: a família, a
amizade, a educação e o trabalho. Já como crenças: os ideais de democracia, de justiça social
e de uma educação libertária e emancipatória; principalmente em tempos tenebrosos e
temerosos como os atuais, em que ressoa um discurso de ódio, discriminação e violência.
A minha formação universitária se inicia em março de 1995, ao ingressar no curso de
Bacharelado em Química Industrial na Universidade Federal da Bahia (UFBA1), aos
dezessete anos de idade. Uma experiência nova de mudança de ares e distanciamento do
convívio familiar. Neste contexto, vindo do interior do Estado, da cidade de Feira de Santana
(BA), passei a morar na casa de um tio na Estrada das Barreiras – bairro Mata Escura –, em
Salvador (BA).
De acordo com Velho (1980, p. 129), “a ‘realidade’ (familiar ou exótica) sempre é
filtrada por determinado ponto de vista do observador, ela é percebida de maneira
diferenciada”. Neste olhar, acredito que a mudança de ares para uma cidade grande, aliada à
pouca idade e experiência de mundo, fez-me passar por algumas dificuldades, principalmente
de adaptação à capital, que impactaram no caminhar acadêmico.
Desse modo, para tentar mudar essa realidade exótica e retornar ao convívio mais
familiar, prestei vestibular na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS2) para o
segundo semestre daquele ano, obtendo êxito. Sendo assim, em agosto de 1995, iniciei os
estudos no curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, no período noturno, retornando a
morar na cidade natal.
Em setembro do ano de 1996, iniciei um estágio remunerado (Bolsa Trabalho) na
secretaria do Departamento de Letras e Artes (DLA) da UEFS, somente no período

1
2

https://www.ufba.br/
http://www.uefs.br/

23

vespertino, com carga horária de 20 horas. Ainda durante a graduação, no final do ano de
1998, prestei concurso público para o cargo permanente de Técnico Universitário (nível
médio) da instituição, sendo aprovado. Passei, então, a atuar como servidor público estadual,
lotado no mesmo Departamento, agora com carga horária de 30 horas. Assim, praticamente,
passava o dia inteiro na Universidade, pois necessitava conciliar essa atividade laboral com as
aulas do curso de graduação à noite.
Atuando ainda com carga horária mínima, tive uma experiência na docência, no
período de agosto de 1998 a janeiro de 1999, considerada muito enriquecedora. Nesse
período, atuei como professor de Matemática do Ensino Fundamental para três turmas da
antiga 5ª Série (atual 6º ano), por meio de um Estágio Complementar Educacional, no Colégio
Estadual Reitor Edgar Santos, no município de Feira de Santana (BA).
Em novembro de 2000, apresentei o trabalho monográfico com o título de “A análise
das demonstrações contábeis e o processo decisorial”, sob a orientação do Prof. Flávio Dias
dos Santos Correia, ainda com pouca experiência na escrita acadêmica. Além disso, por estar
dessemestralizado, precisei cursar três disciplinas pendentes do quinto semestre, para cumprir
os créditos necessários à finalização do curso. Por fim, a conclusão da graduação deu-se no
ano de 2001.
Ainda, enquanto Técnico Universitário, atuei em diversas atividades da área
acadêmica: de novembro de 1999 a novembro de 2000, como Secretário de Colegiado dos
Cursos de Letras; de dezembro de 2000 a outubro de 2001, como Secretário das Áreas do
DLA; e como Secretário desse Departamento entre novembro de 2001 e julho de 2003. Estas
experiências foram muito importantes para aquisição de conhecimentos sobre os trâmites e
processos acadêmicos em uma instituição pública universitária.
Posteriormente, fui relotado para o Gabinete da Reitoria daquela Instituição, atuando
como Secretário dos Conselhos Superiores, em dois períodos: de setembro a dezembro de
2003; e de junho de 2004 a janeiro de 2005. Nesta experiência, destaco os conhecimentos
adquiridos sobre a atuação dos Conselhos Superiores na Universidade.
Cabe aqui destacar que, durante o curso, não tive atividades profissionais ligadas à
área de formação. No entanto, essa graduação foi um passo muito importante, tanto na vida
pessoal quanto profissional, pois me proporcionou uma visão mais crítica e reflexiva de
mundo. Por outro lado, por me encontrar inserido no cotidiano administrativo universitário,
tanto em função do estágio, quanto, posteriormente, como servidor técnico-administrativo,
estive atento às questões e demandas acadêmicas, principalmente naquelas ligadas à UEFS.
Diante da importância da formação continuada para o aprimoramento da atuação
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profissional, participei de diversos cursos de aperfeiçoamento ligados à área universitária. No
ano de 2001, o curso de Práticas Administrativas da Área Acadêmica, com carga horária de
30 horas, ofertado pela UFBA. Já no ano de 2002, iniciei um curso de especialização lato
sensu em Economia Financeira e Análise de Investimentos na UEFS, com carga horária de
360 horas, concluído em 2003.
A partir de fevereiro de 2005, após nova aprovação em concurso público, passei a
atuar como Analista Universitário da área de Ciências Contábeis, lotado na Gerência de
Finanças e Contabilidade (GEFIN). Deste modo, pude atuar mais proximamente na área de
formação, adquirindo conhecimentos e experiências sobre processos administrativos e
financeiros da área de Administração Pública e Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Além disso, uma experiência bastante salutar, de formação complementar, aconteceu
no período de dezembro de 2005 a junho de 2006, com a participação como presidente da
Comissão de Sindicância, conforme Portaria UEFS nº 1.710/2005. Essa Comissão foi
responsável por apurar danos emergentes e lucros cessantes de uma das cantinas da
Instituição, aonde tinha ocorrido um incêndio à época.
Em 2007, cursei uma nova especialização lato sensu em Contabilidade Gerencial,
também na UEFS, com carga horária de 405 horas. Neste curso, foi produzido um artigo
científico, como trabalho de conclusão de curso, intitulado “Um estudo sobre o Sistema de
Apropriação de Custos Públicos (ACP) das Universidades Estaduais Baianas: o caso do
sistema ACP na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)”, orientado pelo Prof. Dr.
Antonio Carlos Ribeiro da Silva.
Outra experiência profissional enriquecedora ocorreu no período de fevereiro de 2008
a março de 2013, quando atuei como Assessor Técnico da Assessoria Técnica e de
Desenvolvimento Organizacional (ASPLAN) da UEFS, nas áreas de Desenvolvimento
Organizacional e também de Gestão Orçamentária. Consideramos essa experiência como a
que mais incentivou na realização do Mestrado Profissional, pois pude atuar na
implementação de processos e atividades importantes da Universidade, como: a elaboração de
Relatórios Anuais de Atividades e de Gestão; a elaboração e operacionalização do Plano
Diretor de Gestão (PDG); a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
2011-2015; bem como a elaboração da metodologia e operacionalização do Orçamento
Participativo.
Ainda destaco, como Assessor Técnico, uma experiência relevante no campo das
Políticas de Educação Superior, no período de setembro de 2011 a dezembro de 2014: a
participação como representante da UEFS na Comissão Estadual de Estudos da Avaliação da
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Educação Superior (CEAES), constituída pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia
(SEC-BA), conforme Portaria nº 10.299/2011, publicada no Diário Oficial do Estado em 31
de dezembro de 2011 e retificada em 06 de janeiro de 2012.
Essa Comissão era formada por representantes da Coordenação de Desenvolvimento
da Educação Superior (CODES) da SEC-BA, das Comissões Próprias de Avaliação (CPA) e
Assessorias de Planejamento das quatro Universidades Estaduais da Bahia (UEBA): a UEFS;
a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB3); a Universidade do Estado da Bahia
(UNEB4); e a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC5).
Assim, a CEAES visava levantar dados e informações sobre as quatro instituições
públicas baianas, além de realizar estudos e produzir relatórios com o intuito de auxiliar nos
direcionamentos da política de educação superior do Estado. Infelizmente, após várias
reuniões e, inclusive, alguns seminários realizados nas quatro universidades, esse trabalho
acabou sendo descontinuado após mudanças realizadas na direção da CODES.
Outra experiência importante nesse campo deu-se também pela participação na
organização da palestra, intitulada “Planejamento em instituições de ensino: a experiência da
UEFS”, realizada no Seminário de Planejamento Estratégico em Universidades, promovido
pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB6), no ano de 2013.
Posteriormente, no período de abril de 2013 a maio de 2015, já atuando como
Assessor Chefe da ASPLAN, participei e atuei na tomada de decisões institucionais
relevantes, bem como em reuniões com algumas autoridades governamentais, a exemplo dos
Secretários das áreas do Planejamento, da Administração, da Fazenda e da Ciência,
Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, visando ao interesse e desenvolvimento da UEFS.
Nestas experiências, vivenciei mais proximamente as dificuldades e os obstáculos enfrentados
pela Universidade, extensivos às outras Universidades Estaduais, especialmente, no que se
referem às restrições orçamentárias e interferências na autonomia universitária dessas
instituições.
Em fevereiro de 2015, iniciei os estudos como aluno regular no Mestrado Profissional
do Programa de Pós-Graduação Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC) da
UNEB, sob a orientação do Prof. Dr. Sergio Henrique da Conceição e coorientação do Prof.
Dr. Cesar Barbosa. Cumpri todos os créditos previstos, sendo aprovado no processo de
qualificação em 06/05/2016. A defesa aconteceu em 20 de fevereiro de 2017, tendo o conceito
3
4
5
6

http://www.uesb.br/
http://www.uefs.br/
http://www.uesc.br/
https://ufrb.edu.br/
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aprovado, com apresentação da pesquisa intitulada “Política de financiamento para as
Universidades Estaduais Baianas (UEBA): dimensões relevantes à compreensão das
demandas por recursos públicos no financiamento da Universidade Estadual de Feira de
Santana (UEFS)”.
Cabe lembrar que apresentei, como produto – parte integrante do Relatório Técnico da
pesquisa no Mestrado –, uma Nota Técnica, destinada ao Magnífico Reitor da UEFS, com o
intuito de ser reencaminhada ao Fórum de Reitores das UEBA7, visando contribuir e subsidiar
a discussão, implementação e aperfeiçoamento de política de financiamento para as
universidades estaduais baianas.
Desse modo, o período de realização desse Mestrado Profissional foi bastante
gratificante e enriquecedor, apesar de estar adentrando em uma nova área de estudo e
pesquisa, a Educação. Neste sentido, participei de importantes eventos nacionais, como: a 37ª
Reunião Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação
(ANPEd) e o XII Educere – Congresso Nacional de Educação da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (PUC-PR), com apresentação de pôster; e a 68ª Reunião Anual da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), também com apresentação de
pôster em parceria com colegas do curso.
Já em eventos internacionais, como nos Colóquios Internacionais de Gestão
Universitária (CIGU), nos Colóquios Internacionais de Educação e Contemporaneidade
(EDUCON) e em Encontros Internacionais de Formação de Professores (ENFOPE), participei
com apresentação de comunicações orais e publicação de artigos nos Anais, que auxiliaram na
efetivação da pesquisa e qualificação dos conhecimentos adquiridos.
Além disso, de grande contribuição para minha atuação como pesquisador, destaco a
participação nos Grupos de Pesquisa: Educação, Universidade e Região (EdUReg) e
Educação, Federalismo e Controle Social (GEFeCS); principalmente, pelos conhecimentos e
experiências adquiridos, que auxiliaram, especialmente, no percurso da pesquisa, bem como
na produção científica referente à participação nos diversos eventos.
Com isso, pude produzir e publicar textos acadêmicos importantes, como o artigo
publicado na Revista Plurais (v. 2, n. 2, p. 83-106, abr./ago. 2017), com participação do
colega de curso Henderson Torres, intitulado “Educação superior no estado da Bahia:
contexto histórico e expansão da oferta”, e um capítulo de livro em coautoria com meu

7

Instância formada pela reunião dos Reitores das UEBA, criada em 4 de junho de 1991, que, sob a presidência
de um deles, revezando-se anualmente, trata de assuntos estratégicos para o fortalecimento dessas Instituições
(UEFS, 1992; MOTA JÚNIOR, 2017).
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orientador no Mestrado, Prof. Dr. Sergio Henrique da Conceição, intitulado “Política de
Financiamento das Universidades Estaduais Baianas: desafios e reflexões”, presente no Livro
Universidades estaduais e financiamento da educação superior na Bahia, organizado pela
Prof. Dra. Nadia Hage Fialho e publicado pela Editora da UNEB (Eduneb), em 2016.
Ainda na participação no grupo EdUReg foi possível também contribuir na
organização de alguns eventos: na Comissão de Avaliação do IV Seminário EdUReg, de 12 a
13 de novembro de 2015; e na Comissão de Organização do V Seminário EdUReg, de 21 a 22
de novembro de 2016.
Em 2017, após conclusão do Mestrado, já como aluno especial, cursei duas disciplinas
integrantes do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC)
da UNEB: no primeiro semestre, a disciplina “Educação, Gestão e Desenvolvimento Local
Sustentável”, compreendendo a análise e a discussão dos processos educativos vinculados à
gestão do desenvolvimento local sustentável; já no segundo semestre, a disciplina “Política
Educacional Brasileira”, compreendendo a análise de aspectos relevantes da realidade
contemporânea das políticas educacionais do país.
Dessa forma, essas disciplinas – específicas da Linha 3 do PPGEduC – abordaram os
principais conceitos, teorias e práticas, sendo de extrema importância para a ampliação dos
conhecimentos e, sobremaneira, auxiliando e fornecendo subsídios essenciais na construção
do projeto de pesquisa exigido para a seleção e aprovação no Doutorado.
Com o retorno ao trabalho, após a licença para realização do Mestrado, fui relocado
para a Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD) da UEFS e, durante o ano de
2017, colaborei com atividades estratégicas referentes à definição de diretrizes
administrativas, bem como no desenvolvimento de atividades de controle, referentes à
aquisição e contratação de serviços da Universidade. Em março de 2018, afastei-me das
atividades profissionais para realização do curso de Doutorado.
Logo, esse percurso formativo e profissional trouxe relevantes contribuições,
instigando-me na construção desta pesquisa, que aborda a administração universitária no
contexto da UEFS. Cabe lembrar que, neste contexto, estive presente e implicado
profissionalmente, e vivenciando experiências de formação pessoal e acadêmica.
Por fim, espero que essas Universidades (UEFS e UNEB) possam se desenvolver
ainda mais e consolidar-se, tanto no cenário nacional, quanto internacional, e que eu possa
contribuir nessa caminhada de construção por uma excelência acadêmica e pela devida
contribuição à sociedade, seja como servidor técnico-administrativo, como pesquisador, ou,
num futuro próximo, como docente.
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1.

INTRODUÇÃO
Na Contemporaneidade, as estruturas sociais têm se moldado e se ajustado,

reorganizando-se para atender as demandas e superar os desafios surgidos para essa sociedade
fluida, transmoderna, da informação e do conhecimento. Logo, essa sociedade contemporânea
é forçada a criar e produzir mecanismos e alternativas inovadoras, criativas e sustentáveis de
enfrentamento e superação desses desafios, principalmente nos âmbitos político-institucional
e socioeconômico (BELL, 1973; CASTELLS, 1999; BURCH, 2005; DUSSEL, 2005;
BAUMAN, 2001, 2007; DOWBOR, 2007).
Um desses grandes desafios refere-se ao modelo de desenvolvimento econômico
capitalista excludente, de globalização neoliberal, que amplia a gravidade de diversos
problemas sociais, como: as desigualdades, o desemprego, a baixa escolarização, entre outros.
No entanto, a Educação é vista como um dos caminhos para a superação dessas questões,
devendo ser direcionada às necessidades de formação cidadã, que visem facilitar a dinâmica
social dos sujeitos. Neste caminho, os processos formativos devem ser capazes de transmitir
os conhecimentos necessários para transformar a realidade dos sujeitos, tornando-os
participantes ativos de iniciativas transformadoras e capazes de assumir o seu próprio destino
nessa sociedade contemporânea (SANTOS, M., 2000; DOWBOR, 2007).
A partir dessa discussão inicial, entendemos que a Educação deve se preocupar com a
realidade social dos sujeitos, principalmente considerando os aspectos dinâmicos da sociedade
contemporânea, numa visão transformativa. Nesta mesma compreensão, entendemos a
universidade – instituição social –, como uma dessas estruturas que têm se moldado a essa
realidade, devendo estar implicada diretamente nesse processo de transformação, orientando o
ensino, a pesquisa e a extensão para tal, respeitando o princípio da indissociabilidade, como
previsto pela Constituição brasileira em seu artigo 207 (BRASIL, 1988, art. 207, caput).
Neste ponto, esclarecemos que é dentro do contexto da universidade pública – mantida
com recursos oriundos da arrecadação de tributos da própria sociedade –, que compreendemos
esta pesquisa. Assim, essa instituição deve tornar-se materializadora de possibilidades de
transformação social, local e regional, possibilitando a criação de instrumentos de inclusão e
mobilidade social e de articulação com a educação básica, renegando o seu passado elitista e
de formação profissional exclusiva para a lógica capitalista mercantil (FERNANDES, 1975;
TEIXEIRA, 2010; SANTOS, M., 2000; DOWBOR, 2007; SANTOS, B., 2011, 2013).
Por outro lado, a universidade pública contemporânea vem sendo desafiada,
enfrentando processos de crise (hegemonia, legitimidade e institucional) e diversas
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dificuldades à manutenção das suas atividades universitárias e à sustentabilidade financeira.
Esse processo é consequência direta do baixo de nível de priorização das políticas sociais, que
é induzido pelo mesmo modelo econômico de desenvolvimento neoliberal globalizante. Logo,
essas dinâmicas complexas interferem, sobremaneira, na qualidade da consecução da missão
institucional dessas universidades (SANTOS, B., 2011, 2013).
Dentro desse contexto contemporâneo, no âmbito normativo, a Constituição Federal
de 1988 (CF1988) determina que “a educação, um direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho” (BRASIL, 1988, art. 205, caput).
Nessa perspectiva, a sociedade brasileira ainda tem as determinações da Lei Federal nº
9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) –, estabelecendo que “a
educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. Além disso, segundo
a LDB, a educação no Brasil “[...] tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996,
art. 1º e 2º, caput).
Ainda nesse sentido, a LDB trata as universidades como “[...] instituições
pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de
extensão e de domínio e cultivo do saber humano [...]”. Dessa forma, essas instituições
caracterizam-se pela produção intelectual institucionalizada, mediante a compreensão
sistemática dos temas e problemas mais relevantes da sociedade, tanto no âmbito científico e
cultural, quanto regional e nacional. Além disso, as universidades devem possuir, no mínimo,
um terço do seu quadro de pessoal formado por docentes, com titulação de mestre ou doutor,
com regime de tempo integral (BRASIL, 1996, art. 52).
Assim, as universidades têm relevância social, especialmente por proporcionar a
formação de profissionais, a construção e a difusão do conhecimento científico, tecnológico e
de inovação, e o desenvolvimento de ações de intervenção e interação com a sociedade. Logo,
essas instituições são dinamizadoras de economias locais e regionais, principalmente no
entorno dos municípios onde se encontram inseridas, gerando emprego e renda e colaborando
para o crescimento e desenvolvimento dessas localidades (WANDERLEY, 2003; GOEBEL;
MIURA, 2004; BOAVENTURA, 2009; BARBOSA, 2013).
Atualmente, conforme dados do Censo da Educação Superior do ano de 2019, das
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2.608 instituições de ensino superior (IES) presentes no país, com apenas 302 (12%) públicas,
temos 198 Universidades, 294 Centros Universitários, 2.076 Faculdades e 40 Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) e Centros Federais de Educação Tecnológica
(CEFET). Dentre as IES públicas, 110 (36%) são federais, 132 (44%) são estaduais e 60
(20%) municipais. Já dentre as 198 Universidades brasileiras, 108 (55%) são públicas, sendo
63 (58,3%) federais, 40 (37%) estaduais e 5 (4,6%) municipais (INEP, 2020d).
Por outro lado, na sua perspectiva histórica, a universidade brasileira enfrentou
diversos processos de resistência a sua criação e implantação, que se estendeu do BrasilColônia até o período da Primeira República (1889-1930), apesar de o ensino superior ter sido
iniciado durante a permanência da família real portuguesa (1808-1821). Assim, a primeira
universidade criada no país – a Universidade do Rio de Janeiro – só emergiu no século XX,
por meio da reunião de Faculdades pré-existentes e por determinação do Decreto-Lei Federal
nº 14.343 de 7 de setembro de 1920 (TEIXEIRA, 1968; ROMANELLI, 1986; SAMPAIO,
1991; OLIVEN, 2002; BOAVENTURA, 2009; CUNHA, 2010).
Esses processos de resistência resultaram em um atraso histórico à criação de
universidades no Brasil, principalmente se comparado com outros países latino-americanos,
que, relativamente, iniciaram mais cedo o processo de constituição de suas universidades,
exemplo da: República Dominicana (1538); Peru (1551); México (1553); Argentina (1613);
Colômbia (1662); Cuba (1728); Chile (1738); e Uruguai (1849). Além dessas, as primeiras
universidades norte-americanas – Harvard, Yale e Filadélfia – surgiram, respectivamente, nos
anos de 1636, 1701 e 1755 (WANDERLEY, 2003; GOMES, E., 2006; FOLETTO;
TAVARES, 2013; MALLMANN, 2013; SIMÕES, 2013).
Cabe-nos destacar que algumas iniciativas – anteriores à criação da Universidade do
Rio de Janeiro – sofreram processo de descontinuidade, como é o caso das Universidades: de
Manaus (1909); de São Paulo (estabelecimento privado em 1911); e do Paraná (1912).
Inclusive, essa última esbarrou em um dispositivo normativo (Decreto-Lei Federal nº
11.530/1915), que determinava a abertura de escolas superiores somente em municípios com
mais de 100 mil habitantes. Assim, a União deixava de reconhecer essa instituição, pois a
cidade de Curitiba, naquela época, não apresentava esse quantitativo populacional
(TEIXEIRA, 1968; ROMANELLI, 1986; BOAVENTURA, 2009; CUNHA, 2010).
A história também nos revela que, a partir da década de 1940, as barreiras se
romperam e a atividade universitária brasileira passou a se expandir de maneira mais
significativa. No entanto, essa expansão caracterizou-se pela oferta federal, com
predominância litorânea (nas capitais dos Estados) e nas regiões Sul e Sudeste do país. Além
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disso, a universidade brasileira é caracterizada pela junção de faculdades e escolas superiores
profissionais, anteriormente criadas (TEIXEIRA, 1968; FERNANDES, 1975; ROMANELLI,
1986; OLIVEN, 2002; BOAVENTURA, 2009; CUNHA, 2010).
Ainda nesse aspecto de formação da universidade brasileira, o sociólogo e político
Florestan Fernandes (1920-1995) a abordou como uma “universidade conglomerada”. Em
outras palavras, conforme Fernandes (1975), a universidade brasileira foi constituída por um
conglomerado

de

instituições

e

estabelecimentos

isolados

de

ensino

superior

profissionalizante, direcionada à simples transmissão de conhecimentos. Porém, distanciada
da atividade de pesquisa.
Assim, a formação dessa universidade conglomerada pouco contribuiu para a
formação crítica intelectual da sociedade brasileira, que vivenciou e vivencia transformações
político-sociais constantes. Por esse motivo, Fernandes (1975) defendeu um novo modelo de
“universidade integrada e multifuncional”, ou seja, da passagem da universidade
conglomerada (das escolas superiores isoladas de profissionais liberais) para uma nova
universidade, com concepções educacionais – pensamento intelectual e relações com a
sociedade – totalmente novas.
Desse modo, Fernandes (1975, p. 165) identificou algumas tarefas marcantes e
complexas para comunidade universitária (professores, estudantes, pesquisadores e gestores)
nessa transformação: a reconstrução interna (nas partes, no todo e no seu rendimento) da
universidade; e a adaptação da sua estrutura, funcionamento e crescimento em relação ao “[...]
papel histórico como fonte de negação e de superação da dependência cultural e do
subdesenvolvimento educacional”.
Ademais, no contexto brasileiro, em função desse atraso histórico na criação de
universidades e, principalmente, influenciada pela ausência da oferta federal nas regiões
interioranas do país, diversificaram-se iniciativas de Estados e Municípios com a implantação
dessas instituições. Essas iniciativas revelaram-se de fundamental importância para a
interiorização da educação superior brasileira (OLIVEN, 2002; SCHWARTZMANN, 2002;
BOAVENTURA, 2009).
O Estado da Bahia foi um desses entes federados, que assumiram o papel pela
interiorização da educação superior no país. Dessa forma, o governo baiano passou a manter
quatro universidades públicas, a partir da década de 1970, anunciando um Sistema de
Educação Superior do Estado da Bahia, com a criação: da Universidade Estadual de Feira de
Santana (UEFS), em 1976; da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), em
1980; da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), em 1983; e da Universidade Estadual de
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Santa Cruz (UESC), em 1991 (BOAVENTURA, 2009).
Nesse olhar, voltamo-nos para o cenário da universidade pública, especialmente no
contexto do Estado da Bahia, que apresenta uma população economicamente pobre, com
alguns indicadores sociais extremamente preocupantes: taxa de analfabetismo de 12,9% na
sua população com faixa etária de 15 anos ou mais de idade, identificando o maior número de
pessoas analfabetas do país (1,524 milhão); com IDEB8 dos anos iniciais e finais do Ensino
Fundamental na rede pública de 4,7 e 3,4 respectivamente, ocupando a posição de 21º e 25º
no país; e com a 4ª maior população (14,873 milhões), porém apresentando os maiores
números absolutos de pessoas pobres (6,3 milhões) e extremamente pobres (1,9 milhões)
(PARTICIPAÇAO..., 2019; IBGE, 2020a, 2020b).
De acordo com a Constituição do Estado, em seu Capítulo XIII – Das Instituições
Estaduais de Ensino Superior –, “preservada sua autonomia, as instituições estaduais de
ensino superior integram o sistema estadual de educação” (BAHIA, 2020, art. 262, §2º). Além
dessa normativa, a Lei Estadual nº 13.466 de 22 de dezembro de 2015 também anuncia as
Universidades Estaduais da Bahia (UEBA9), como integrantes do Sistema de Educação
Superior do Estado da Bahia (BAHIA, 2015c, art. 2º). No entanto, esse Sistema Estadual
encontra-se

apenas

anunciado,

carecendo

da

devida

regulamentação

e

efetiva

institucionalização.
Ainda conforme a Constituição Estadual, a Bahia tem a responsabilidade de manter,
integralmente, o ensino superior ministrado por suas instituições. Assim, as UEBA têm como
objetivos: produção e crítica do conhecimento científico, tecnológico e cultural e a facilitação
de seu acesso e difusão; participação na elaboração de políticas estaduais de ciência,
tecnologia e educação; formação de profissionais; e participação e contribuição para o
desenvolvimento local e resolução de problemas (BAHIA, 2020, art. 262, incisos I a IV).
Essas Universidades atuaram, praticamente, isoladas no interior do território baiano
por quase sessenta anos, sem contar com a participação do governo federal, que se limitava a
atuar com uma única universidade federal na capital (Salvador) – a Universidade Federal da
Bahia (UFBA), no período de 1946 até o início dos anos 200010. Essas universidades
cresceram significativamente desde o seu processo de criação, tendo um papel estratégico
8

9
10

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007 pelo INEP, reunindo em um só
indicador, variando de 0 a 10, os resultados de fluxo escolar e das médias de desempenho nas avaliações,
sendo calculado a partir de dados do Censo Escolar e das médias de desempenho do Sistema de Avaliação da
Educação Básica (INEP, 2020a).
Nesta pesquisa, utilizamos a sigla “UEBA” para se referir às quatro Universidades Estaduais da Bahia.
Criação da Fundação Universidade Vale do São Francisco (UNIVASF), em 2002, e da Universidade Federal
do Recôncavo Baiano (UFRB), em 2005.
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para o desenvolvimento local e regional, contribuindo também para a dispersão da atividade
econômica, por se encontrarem presentes em diversos municípios do interior da Bahia
(BOAVENTURA, 2009; FIALHO, 2012, BARBOSA, 2013).
Por outro lado, para que as UEBA possam manter a qualidade do ensino, da pesquisa e
da extensão, principalmente com ampliação da oferta e o devido incentivo à difusão e
produção do conhecimento – inclusive pela complexidade dessas atividades –, demanda-se
uma quantidade cada vez maior de recursos financeiros. Esses recursos, além de custear a
manutenção das atividades administrativas, terão que ser suficientes para bancar todos aqueles
investimentos necessários à garantia da qualidade nessa tríade ensino-pesquisa-extensão
(BARBOSA, 2013; MIRANDA, 2013; MOTA JÚNIOR, 2017b).
Sob esse aspecto da sustentabilidade financeira, da política de financiamento para as
UEBA, o governo do Estado tem trabalhado com um percentual de aplicação da Receita de
Impostos Líquida (RIL), que nos últimos anos foi em torno de 5% (cinco por cento). No
entanto, mesmo antes da crise político-econômica atual, esse percentual já vinha sendo
questionado pelas administrações dessas Universidades, bem como pelos movimentos
sindicais de docentes e de técnico-administrativos e pelo movimento estudantil, sendo
considerado como insuficiente para o atendimento das demandas administrativas e
acadêmicas (BARBOSA, 2013; MIRANDA, 2013; MOTA JÚNIOR, 2015, 2017b).
Cabe-nos destacar, neste ponto, o alijamento da participação popular nesse processo,
muito influenciado pela federalização do discurso político do próprio governo baiano, no que
se refere à oferta pública de educação superior, principalmente quando em campanha política
no ano de 2018 fez menção sobre a implantação de universidades federais no interior do
Estado, sem, contudo, mencionar a importância da atuação de suas próprias instituições neste
campo.
Nos últimos anos, as UEBA têm enfrentado limitações e dificuldades financeiras, que
dizem respeito: à grande concentração orçamentária das despesas de pessoal e encargos em
detrimento do Custeio11 e dos Investimentos12; aos atrasos de repasses financeiros e de
pagamento de despesas liquidadas13 e contingenciamento de cotas de concessão para
11

12

13

Custeio são as despesas correntes (não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de
capital) que visam à manutenção de serviços públicos anteriormente criados, inclusive para atender obras de
conservação e adaptação de bens imóveis (BRASIL, 1964, art. 12, §1º; BAHIA/SEPLAN, 2018).
Investimentos são as despesas de capital (contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem
de capital) destinadas ao planejamento e à execução de obras, inclusive à aquisição de imóveis, instalações,
equipamentos e material permanente, programas especiais de trabalho, constituição ou aumento do capital de
empresas, exceto de caráter comercial ou financeiro (BRASIL, 1964, art. 12, §4º; BAHIA/SEPLAN, 2018).
Após a verificação do direito adquirido pelo credor (fornecimento realizado ou serviço prestado), a partir de
títulos e documentos comprobatórios (BRASIL, 1964, art. 63, caput).
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empenho14; e interferências na autonomia administrativa e de gestão financeira (MOTA
JÚNIOR; CONCEIÇÃO, 2016; MOTA JÚNIOR, 2017b).
Esse cenário de restrições orçamentárias e limitações financeiras acaba causando um
processo de precarização, que tende a reduzir a capacidade administrativa dessas
Universidades, especialmente para o atendimento às atividades de ensino, pesquisa e
extensão, e, por consequência, diminuindo a qualidade dos serviços ofertados à comunidade
local e regional (MOTA JÚNIOR, 2017b).
Logo, todo esse contexto contemporâneo educacional, no âmbito das universidades
públicas brasileiras, em especial das universidades estaduais presentes no interior do Estado
da Bahia, desafia a gestão dessas Instituições a envidar esforços na tentativa de continuar
cumprindo suas missões institucionais e sua multiplicidade de funções. Neste cenário
desafiador complexo, escolhemos a UEFS, como lócus de pesquisa, com o intuito de
debruçarmos sobre sua gestão universitária, principalmente em seu arranjo políticoinstitucional.
A UEFS foi a primeira universidade implantada pelo governo do Estado da Bahia,
como autarquia da administração indireta, instalada no Território de Identidade “Portal do
Sertão”15, no município de Feira de Santana, e criada como “[...] resultado de uma estratégia
governamental com o objetivo de interiorizar a educação superior, até então, circunscrita à
capital, Salvador”. Essa universidade foi autorizada a funcionar pelo Decreto Federal nº
77.496 de 27 de abril de 1976 e reconhecida pela Portaria Ministerial nº 874 de 19 de
dezembro de 1986, com base no Parecer do Conselho Federal de Educação (CFE) nº
660/1986 (UEFS/ASPLAN, 2019b, p. 18).
Em 2019, no âmbito do Ensino de Graduação, a UEFS disponibilizou 1.975 vagas para
31 cursos da oferta regular, visando ao ingresso em dois semestres letivos acadêmicos, que,
no total, obteve 40.848 candidatos inscritos, por meio de Sistema de Seleção Unificada

14

15

Ato da administração pública que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não de
implemento de condição – estabelecido em contrato, acordo ou ajuste (BRASIL, 1964, art. 58, caput).
A Bahia reconhece a existência de 27 Territórios de Identidade, geograficamente definidos, a partir de
especificidades e características multidimensionais (ambiente, economia, sociedade, cultura, política e
instituições), visando identificar prioridades da realidade local e possibilitar desenvolvimento equilibrado e
sustentável, em função de sentimento de pertencimento das comunidades (que opinaram por meio de suas
representações). O Território Portal do Sertão possui extensão de 5,7 mil km² e população de 872,7 mil
habitantes, conforme Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), formado pelos
municípios de: Água Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, Antônio Cardoso, Conceição da Feira, Conceição do
Jacuípe, Coração de Maria, Feira de Santana, Ipecaetá, Irará, Santa Bárbara, Santanópolis, Santo Estêvão,
São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Teodoro Sampaio e Terra Nova (BAHIA/SDR, 2015;
BAHIA/SEPLAN, 2019).
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(SiSU)16. Os alunos regulares da Graduação no semestre 2019.2 contabilizaram 8.649
matrículas, com 4.170 cotistas. Já a Pós-Graduação, contou com 669 alunos matriculados em
27 Cursos de Pós-Graduação stricto sensu, sendo 5 Doutorados Acadêmicos, 14 Mestrados
Acadêmicos e 4 Profissionais, além da participação em 4 Programas de Mestrado Profissional
em Rede Nacional. Na Pesquisa, a UEFS contabilizou 626 projetos, distribuídos nos 9
Departamentos, sendo que 271 (43,3%) possuíram financiamento externo, e, na Extensão, a
Instituição desenvolveu 212 ações extensionistas, dentre programas, projetos, cursos e
eventos, atendendo um público estimado de 752.748 beneficiados (UEFS/ASPLAN, 2020c).
A escolha da UEFS, como recorte, justifica-se pelo fato dela ter sido a primeira
universidade estadual baiana, localizando sua sede em um município do interior considerado
polo socioeconômico regional, com uma área de influência de 94 municípios. Segundo
Boaventura (2009, p. 60), os argumentos que justificaram a criação da UEFS estão
estritamente ligados à cidade aonde ela se encontra instalada, que “[...] era, como ainda é, o
segundo polo de desenvolvimento do Estado; um dos maiores centros rodoviários do Nordeste
do Brasil; o maior centro comercial e industrial do interior do Estado”.
Além disso, cabe-nos recordar da nossa vivência como servidor técnico-administrativo
dessa Universidade, como abordado na seção anterior, inclusive, envolvendo a participação
direta em decisões estratégicas nos diversos aspectos e dinâmicas relevantes da gestão dessa
Instituição. Assim, a partir dessa vivência, suscitamos o interesse por esse tema e o
desenvolvimento da presente pesquisa.
Desse modo, para entendermos os aspectos e dinâmicas referentes à gestão dessa
Universidade é necessário também compreendermos que o campo teórico da Administração
Universitária ainda se encontra em construção. Esse subcampo científico da Administração e
parte integrante do campo da Administração Educacional tem como objeto as organizações de
educação superior, incluindo as universidades (RIBEIRO, N., 1977; SCHLICKMANN;
MELO, 2012; SCHLICKMANN, 2013; MEYER JR., 2014).
Nesse sentido, esse campo científico apresenta concepções teóricas relativamente
recentes e pouco exploradas na literatura disponível, principalmente no Brasil. Além disso,
muito do que é relatado para esse campo abordam observações, experimentações, iniciativas e
conhecimentos adquiridos por meio da atuação de profissionais dessa área e, na maioria das
vezes, os assuntos abordados referem-se às características e funções das universidades ou da

16

O SiSU é um sistema informatizado gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), instituído pela Portaria
Normativa MEC nº 2 de 2 de janeiro de 2010, para seleção de candidatos a vagas em Cursos de Graduação
disponibilizadas por IES públicas e gratuitas dele participantes (BRASIL/MEC, 2010).
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educação superior como um todo (RIBEIRO, N., 1977; SCHLICKMANN; MELO, 2012;
SCHLICKMANN, 2013; MEYER JR., 2014).
Para Meyer Jr. (2014), a inexistência de uma teoria própria da Administração
Universitária representa um dos pontos críticos desse campo científico. No entanto, alguns
autores (RIBEIRO, N., 1977; SOUZA, 2010) envidaram esforços na tentativa de sistematizar
teoricamente esse campo, principalmente servindo-se das Teorias Administrativas, além de se
apropriar de conhecimentos e práticas de outros campos do saber aplicáveis às instituições
universitárias, como é o caso da Educação e da Gestão do Conhecimento.
Diante de todo esse contexto contemporâneo complexo, exposto nessas supracitadas
considerações iniciais, apontamos para o seguinte problema de pesquisa: Como a
organização político-institucional da UEFS, que expressa aspectos da sua administração
universitária, responde aos desafios da Contemporaneidade?
Cabe-nos destacar que essa organização político-institucional não é, mas reflete a
compreensão e as intencionalidades da administração universitária, ou seja, refere-se à
estrutura organizacional da UEFS e a forma como esses espaços são “ocupados” por docentes,
discentes, técnico-administrativos e também pela comunidade.
Como objetivo principal, esta pesquisa propõe investigar a organização políticoinstitucional da UEFS, como expressão de aspectos da sua administração universitária, frente
aos desafios da Contemporaneidade.
Para tanto, visando atingir esse objetivo central, temos como objetivos específicos:
• explorar o campo teórico da Administração Universitária no Brasil;
• interpretar os desafios da atividade universitária na Contemporaneidade; e
• analisar desafios identificados a respeito do seu impacto na organização políticoinstitucional da UEFS.
Já como opções metodológicas, esta pesquisa social aplicada utiliza a abordagem
qualitativa de natureza exploratório-descritiva, com estratégia de estudo de caso e, como
procedimentos, levantamento bibliográfico, análise documental e entrevistas semiestruturadas
com análise temática de conteúdo (DEMO, 1995, 2000, 2006; LAVILLE; DIONNE, 1999;
YIN, 2001; GIL, 2007, 2008; MARTINS, 2008; GERHARDT; SILVEIRA, 2009;
LAKATOS; MARKONI, 2010, BARDIN, 2016).
Desse modo, ao final desta pesquisa, esperamos contribuir com alguns aspectos e
elementos teórico-metodológicos relevantes ao campo científico da Administração
Universitária, que auxiliem profissionais e pesquisadores desse campo do saber, com a
disseminação desses conhecimentos gerados, a partir da publicação dos seus resultados.

37

Almejamos, assim, que seja possível reorientar processos e dinâmicas nessa área do
conhecimento, contribuindo para fundamentar decisões sobre a aplicabilidade de
procedimentos, principalmente no âmbito da Administração Universitária nas UEBA e suas
implicações político-institucionais e acadêmicas.
Como experiência pessoal, esperamos amadurecer uma visão crítica e teóricometodológica, alicerçada na vivência da pesquisa aplicada em educação, visando almejar um
aprendizado mobilizador de ações de enfrentamento político-institucional, principalmente
acerca da atividade de gestão universitária frente aos desafios vivenciados pela sociedade
contemporânea.
Sendo assim, o presente trabalho encontra-se organizado da seguinte forma: esta
introdução, composta pela contextualização do tema, relevância da pesquisa, problema e
objetivos. Seguida de um referencial teórico dividido em duas seções: a compreensão do
campo teórico da Administração Universitária no Brasil; e a Contemporaneidade e os desafios
da atividade universitária. Na sequência, descrevemos como se encontra estruturado o arranjo
político-instituição da UEFS e apresentamos a metodologia utilizada e a análise e discussão
dos resultados, em função dos desafios propostos da atividade universitária na
Contemporaneidade. Ao final, as considerações do trabalho, referências e apêndices.
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2.

COMPREENSÃO DA ADMINISTRAÇÃO UNIVERSITÁRIA NO BRASIL
O presente capítulo visa explorar o campo teórico da Administração Universitária no

Brasil, que remete à própria constituição da Administração Educacional e da apropriação de
teorias e práticas do pensamento científico da Administração, ressaltando aspectos históricos
e de construção crítica desse campo do conhecimento ainda em formação.
Inicialmente, destacamos que o campo científico da Administração foi construído por
meio de pensamentos e teorias estudadas e aplicadas às organizações (Quadro 1), como: da
Administração Científica; Clássica; da Burocracia; Estruturalista; das Relações Humanas;
Comportamentalista; Neoclássica; dos Sistemas; do Desenvolvimento Organizacional; da
Contingência; e da Complexidade (SILVA, 2008; MORETTO NETO; SCHMITT, 2011;
LAND, 2011).
Quadro 1 – Teorias e Escolas do campo científico da Administração e alguns dos seus principais integrantes
Teorias e Escolas da Administração
Principais Integrantes
Frederick Taylor, Lilian Gilbreth, Frank Gilbreth e Henry
Administração Científica
Ford
Escola Clássica
Henri Fayol
Teoria da Burocracia
Robert Merton, Alvin Gouldner e Philip Selznik
Teoria Estruturalista
Amitai Etzioni, Victor Thompson, Peter Blau e Richard Scott
Escola das Relações Humanas
Elton Mayo, Kurt Lewin e Mary Follet
James March, Herbert Simon, Abraham Maslow, Frederick
Escola Comportamentalista
Herzberg e Douglas McGregor, Rensis Likert
Teoria do Desenvolvimento Organizacional
Alfred Chandler, Richard Beckhard e Warren Bennis
Teoria Neoclássica
Peter Drucker
Ludwig von Bertalanffy, Norbert Wiener, A. Ken Rice, Daniel
Teoria dos Sistemas
Katz e Robert Kahn
Tom Burns, George Stalker, Joan Woodward, Paul Lawrence,
Teoria da Contingência
Jay Lorsch, Theodore Levitt, Willian Dill e James Thompson
Mary Ann Allison, Susanne Kelly, Robert Axelrod, Michael
Teoria da Complexidade
Cohen, Ralph Stacey e Charles Handy
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Silva (2008), Motta (2010), Moretto Neto e Schmitt (2011), Land
(2011).

Num segundo momento, no que se refere ao campo científico da Administração
Educacional, destacamos sua evolução histórica, a partir de Barroso (1995, 2005), marcada
por um processo recente de construção plural do conhecimento teórico, metodológico e
disciplinar, sendo extremamente vinculado ao início dessa disciplina nas universidades norteamericanas.
Desse modo, Barroso (1995, 2005) defende a evolução da Administração Educacional
em três grandes períodos históricos: o primeiro, do início do século XX até meados da década
de 1950, caracterizado por fraca fundamentação teórica; o segundo, a partir da década de
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1950 até meados da década de 1970, caracterizado por tentativas de construção de uma teoria
própria e influenciado pela Escola das Relações Humanas, inicialmente, numa perspectiva
comportamental e, posteriormente, sociológica; e o terceiro período, da década 1970 até os
dias atuais, influenciado por um alvoroço intelectual, semelhante ao ocorrido pela Teoria das
Organizações17, condicionado por tentativas de aperfeiçoamento desse campo.
Segundo Barroso (1995, 2005), esse alvoroço intelectual no terceiro período
correspondeu ao desenvolvimento de políticas de descentralização e autonomia, como meio
de promoção da qualidade do ensino e da eficiência e eficácia nas instituições. Neste cenário,
algumas exigências políticas e solicitações de atores educativos fez surgir estudos centrados
no simples “gerencialismo” e na revisão de processos, sem suporte investigativo ou construto
teórico consistente da Teoria das Organizações, na década de 1990. Além da influência
significativa dos estudos organizacionais, esse alvoroço teve uma interface multidisciplinar
importante do campo da Educação e de outras Ciências Sociais.
Por outro lado, no contexto brasileiro, Sander (2007) aborda a evolução histórica da
Administração Educacional em função da trajetória teórica e prática da administração pública
e da política econômica, científica e cultura do país. Deste modo, o autor aponta três períodos
significativos da genealogia do conhecimento desse campo: o Colonial (caracterizado por um
enfoque basicamente jurídico); a era Republicana, da Primeira República até os anos 1970,
subdividida em quatro fases históricas (organizacional, comportamental, desenvolvimentista e
sociocultural); e a Contemporaneidade, a partir dos anos 1970, centrada em debates dos
desafios atuais e das perspectivas vindouras.
Dito isso, cabe-nos revelar que entendemos a Administração Universitária como parte
integrante do campo científico da Administração Educacional, como apoiado por N. Ribeiro
(1977). Em seguida, passaremos a abordar as semelhanças e contradições na utilização dos
termos “administração” e “gestão”, para compreensão dessas terminologias na área
educacional, antes de explorar o campo científico da Administração Universitária.

2.1 Administração ou Gestão: Semelhanças e Contradições
O termo “administração” deriva das expressões latinas: ad – direção, tendência para; e
minister – subordinação, obediência. Assim, o significado originário desse termo, no latim
administratione significa: ação de administrar; pessoal que administra. Logo, refere-se à

17

Ver MARCH, J.; SIMON, H. Teoria das Organizações. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1970.
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realização de uma atividade por alguém sob o comando de outro. No entanto, esse termo
sofreu algumas transformações em seu significado original, passando a se referir ao processo
de planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos humanos, financeiros e materiais de uma
organização, para alcançar seus objetivos (MAXIMIANO, 2000; TRIGUEIRO; MARQUES,
2014).
Desse modo, o termo “administração” traz a noção de coordenar recursos e pessoas
para a realização de tarefas específicas. Portanto, administrar é “[...] operacionalizar as
atividades a fim de atingir determinado objetivo. Esse conceito remete à responsabilidade que
alguém assume para a execução de algo [...]”. Faz-se necessário, assim, que o administrador
execute planos, defina metas, analise a realidade na qual se encontra inserido, motivando
pessoas e controlando os recursos sob sua coordenação (SCHULTZ, 2016, p. 25).
Nesse mesmo sentido, Stoner e Freeman (2000, p. 4), consideram a Administração
como o “[...] processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da
organização, e de usar os recursos disponíveis da organização para alcançar os objetivos
disponíveis”.
Por sua vez, Silva (2008) destaca que a Administração está diretamente relacionada ao
alcance de objetivos, em função da coordenação dos recursos e de esforços de outras pessoas.
Além disso, esse termo pode ser entendido, conforme os argumentos de Peter Drucker
(1986)18 apud Schultz (2016, p. 25), como a “adaptação do indivíduo às exigências da
organização” ou, do mesmo modo, porém em outro sentido, representando “a adaptação da
organização ‘às necessidades, aspirações e potencialidades do indivíduo’”.
Por outro lado, de acordo com Cury (2002, p. 164-165), o termo “gestão” provém do
verbo latino gero, gessi, gestum, gerere e significa: levar sobre si, carregar, chamar a si,
executar, exercer, gerar”. Deste modo, refere-se a algo que implica o sujeito, como pode ser
observado a partir do entendimento de um dos substantivos derivado deste verbo, o termo
gestatio, que significa gestação, fazendo referência ao “[...] ato pelo qual se traz em si e
dentro de si algo novo, diferente: um novo ente. Ora, o termo ‘gestão’ tem sua raiz
etimológica em ger que significa fazer brotar, germinar, fazer nascer”.
Os termos genitora, genitor e germen provêm da mesma raiz etimológica de gestão.
Assim, por analogia, referem-se a “[...] uma geração similar àquela pela qual a mulher se faz
mãe ao dar a luz a uma pessoa humana”. Do mesmo modo, o substantivo gestus, que significa
gesto, também deriva do verbo latino supracitado, significando um feito ou uma execução.
18

DRUCKER, P. F. O novo papel da administração. In: Coleção Harvard de administração. São Paulo: Nova
Cultural, 1986. p. 7-22.
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Neste caso, se empregado no plural latino, ou seja, “[...] gesta significa feitos ilustres,
notáveis, nobres e corajosos. Ou mais simplesmente: uma saga que se gesta em torno de um
feito notável e que o faz brotar” (CURY, 2002, p. 165).
Em suma, de acordo com Cury (2002, p. 165), “a gestão, dentro de tais parâmetros, é a
geração de um novo modo de administrar uma realidade e é, em si mesma, democrática já que
se traduz pela comunicação, pelo envolvimento coletivo e pelo diálogo”. Portanto, essa raiz
etimológica abarca uma perspectiva divergente da denotada no termo gerente, que se
apresenta, de modo grotesco, expressando um comando insensível, de uma ordem arbitrária
ou de uma atividade tecnocrática.
Nesse sentido, numa perspectiva de atividade tecnocrática, Dias (2002) destaca a
diferença entre gestor e gerente. Assim, o gerente é aquele que planeja, dirige, organiza e
controla recursos disponíveis (inclusive pessoas) para atingir de forma eficiente os objetivos
de uma organização em determinada função administrativa (vendas, produção, finanças,
contabilidade, entre outras). Já o gestor é aquele que incorpora as funções administrativas e os
conhecimentos necessários (inclusive de outras áreas de conhecimento), visando atingir de
forma eficaz e eficiente os objetivos da organização.
Colaborando com essa discussão sobre o termo “gestão”, Vieira (2007) enfatiza o
papel do gestor:
[...] gestão se faz em interação com o outro. Por isso mesmo, o trabalho de qualquer
gestor ou gestora implica sempre em conversar e dialogar muito. Do contrário, as
melhores idéias também se inviabilizam. Embora o diálogo seja um instrumento
fundamental na obtenção dos consensos necessários à construção das condições
políticas, há outros ingredientes que alimentam este processo. A negociação é outro
componente importante desse processo, porque gestão é arena de interesses
contraditórios e conflituosos. Nesse sentido, o gestor que não é um líder em sua área
de atuação poderá se deparar com dificuldades adicionais. (VIEIRA, 2007, p. 59).

Ainda segundo Cury (2002, p. 165), o entendimento da palavra “gestão”, por ser rica
de significados, torna-se “[...] mais significativa quando ela traduz um movimento histórico
em que as pessoas exigem este novo modo de ser nas relações de poder entre governantes e
governados”.
Nesse contexto, Schultz (2016, p 25) também aborda a noção de gestão e
management19, como conceitos considerados mais abrangentes que o de administração. Desta
forma, apropria-se dos conceitos de gestão e management abordado por Chanlat (1999, p. 31),
19

Ressaltamos que, Schult (2016, p. 25) em suas notas, destaca que, na língua inglesa, pode haver diferenças no
emprego dos termos administration e management, principalmente no que se refere ao tipo de organização
(pública ou privada). Deste modo, o autor cita o Dicionário Ilustrado Michaelis (Novo Michaelis:
english/portuguese. Rio de Janeiro: Melhoramentos, 1991), que trata administration como “administração,
gerência, direção, governo e ministro”, e management, somente por “administração, gerência, direção”.
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representando o primeiro, “[...] um conjunto de práticas e de atividades fundamentadas sobre
certo número de princípios que visam uma finalidade o alcance da eficácia, freqüentemente
econômica [...]”. Já a definição de management, é considerada mais ampla, por contemplar
interrelações entre as práticas e os processos, com as pessoas detentoras de cargos na
hierarquia da organização (dirigentes, gestores, executivos, gerentes, entre outros).
Em outra possibilidade de compreensão desses termos, em dimensões distintas apesar
de complementares, Barroso (1995, p. 47) enfatiza que o processo administrativo se
apresenta, essencialmente, “abstrato, filosófico, qualitativo, estratégico e humanístico”, em
que se definem os valores da organização, estabelecidos por meio de planos comunicáveis e
construídos em processo de persuasão política. Enquanto que o processo de gestão se
apresenta, essencialmente, “concreto, prático, pragmático, quantitativo e tecnológico”, de
onde os recursos são organizados e mobilizados, controlando sua aplicação em relação a
objetivos pré-estabelecidos.
Já conforme C. Santos (2014, p. 28), ao tratar da gestão pública, que se refere “[...] às
funções da gerência pública nos negócios do governo; mandato de administração
(FERREIRA, 1999)20”; o termo “gestão” associa-se a um determinado período de mandato,
incorporando as mesmas características do termo “administração”, contudo delimitado pelo
tempo e espaço. Logo, a gestão refere-se ao planejamento, à organização, à direção e ao
controle, de acordo com os princípios administrativos, visando atingir objetivos delimitados
no tempo e no espaço.
De outro modo, no campo educacional, um estudo abrangente realizado pela
Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE)21, no ano de 1999,
referente ao estado da arte na área de Política e Administração Educacionais, diante de
imprecisões conceituais envolvendo o tema, definiu:
Os termos gestão e administração (da educação) são utilizados na literatura
educacional ora como sinônimos, ora como termos distintos. Algumas vezes, gestão
é apresentada como um processo dentro da ação administrativa; em outras, seu uso
denota a intenção de politizar essa prática. Apresenta-se também como sinônimo de
gerência, numa conotação neotecnicista, e, em discursos mais politizados, gestão
aparece como a nova alternativa para o processo político-administrativo da
educação. (GRACINDO; KENSKI, 2001, p. 113).
20
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FERREIRA, A. B. H. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3. ed. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1999.
ANPAE é uma associação civil de utilidade pública e do campo da política e da gestão da educação, que
congrega pesquisadores, docentes e estudantes de educação superior, além de dirigentes e técnicos dos
sistemas de ensino, e professores e diretores de escolas e outros espaços sociais de educação e formação
cidadã. Essa associação foi fundada em 1961 por professores universitários de administração escolar e
educação comparada, consolidando-se, ao longo das décadas, como entidade líder no campo das políticas
públicas e do governo da educação (ANPAE, 2018).
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Em 2008, outro estudo sobre a trajetória do conhecimento em Administração da
Educação no Brasil, analisando números selecionados da Revista Brasileira de Política e
Administração da Educação (RBPAE), editados entre 1983-2000, abordando temas sobre
“administração” e “gestão”, concluiu:
[...] os autores também identificaram, sutilmente, a administração com a
centralização, com a ênfase na burocracia, relações antidemocráticas e a gestão com
práticas coletivas, relações horizontais e possibilidade de convivência democrática.
Além disso, destacou-se, nos artigos sobre “Gestão”, que as abordagens presentes
nos textos valorizaram o olhar para a escola nos seus aspectos contextuais e
contingenciais, a necessidade de construção coletiva do projeto político pedagógico,
a participação da comunidade desde a eleição dos diretores e o desenvolvimento de
estudos que privilegiem processos específicos de implantação da participação
(MAIA, 2008, p. 41).

Incrementado nos últimos anos, o termo “gestão” passou a designar uma forte
dimensão política, como resposta ao descompromisso e a neutralidade com que a
Administração Educacional se desenvolveu no Brasil, durante os anos 1970. Assim, esse
termo, embora não plenamente consolidado, inclusive, por vezes, confundido com
“administração”, “[...] refere-se a processos, políticas e ações administrativas que se
constroem no interior das instituições educativas, em cuja articulação destaca-se o gestor
educacional” (WERLE, 2001, p. 149).
Conforme Lück (2000), essa ênfase ao enfoque da Gestão ao invés da Administração
Educacional está associada a uma mudança de consciência e de paradigma, no que diz
respeito à realidade e relação das pessoas com a mesma. Isso não significa uma simples
substituição de terminologia, mas, fundamentalmente, uma alteração de orientação conceitual
e de atitude.
Portanto, no campo educacional, essa mudança referente ao emprego do termo “gestão
educacional”, refere-se a uma prática “[...] promotora de transformações de relações de poder,
de práticas e da organização escolar em si, e não de inovações, como costumava acontecer
com a administração científica” (LÜCK, 2000, p. 15).
Ainda segundo Lück (2006), essa nova ênfase dada ao termo “gestão” refere-se à
defesa de uma instituição educacional no atendimento dos anseios da comunidade, com uma
vida social ativa e desejo de formar cidadãos participativos e comprometidos com a
sociedade. Deste modo, essa autora evidencia:
A gestão educacional é uma expressão que ganhou evidência na literatura e
aceitação no contexto educacional, sobretudo a partir de década de 1990, e vem se
constituindo em um conceito comum no discurso de orientação das ações de
sistemas de ensino e de escolas. [...] O conceito de gestão resulta de um novo
entendimento a respeito da condução dos destinos das organizações, que leva em
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consideração o todo em relação com as partes e destas entre si, de modo a promover
maior efetividade do conjunto (LÜCK, 2006, p. 33-34).

Nesse contexto, Vieira (2007) compreende o emprego do termo “gestão”, como uma
incorporação de ares de modernidade, mesmo que esse seja apenas um rótulo para um campo
da atuação humana que sempre foi realizado. Assim, a autora enfatiza o termo “gestão
educacional” como referente ao âmbito dos sistemas educacionais, porém dependente de
condições viáveis de implementação e de circunstâncias políticas aceitáveis, ou seja, que
envolvem constante negociação e conflito.
Por outro lado, destacamos que essa ênfase superior dada ao emprego da terminologia
“gestão” na Educação, a partir da década de 1990, é compreendida por alguns autores
(HOYLE, 198622; LIMA, 199223; COOD, 199324 apud BARROSO, 1995), com algum caráter
simbólico de valorização da percepção da educação em condições semelhantes à do mundo
empresarial. Logo, essa tendência mercantilista visa convencer que as competências
necessárias, para o funcionamento ideal de uma instituição educacional, são análogas a uma
empresa industrial ou comercial.
Nesse sentido, Lima (2010) destaca, adequando-se ao entendimento de Barroso
(1995), que esse tema da distinção entre Administração e Gestão na Educação não é
consensual, pois considera os conceitos fluidos e intermutáveis. Além disso, o autor frisa que,
na maioria dos dicionários, os termos “administração” e “gestão” surgem como sinônimos.
Ademais, Lima (2010) ressalta que, tanto no Brasil quanto em outros países, como
Portugal, em decorrência da democratização política, a expressão “gestão democrática”
conheceu grande protagonismo. Esse autor enfatiza que, no Brasil, a designação “gestão
educacional” tem uma conotação menos próxima da Administração Empresarial, recusando a
tradicional subordinação às teorias e práticas de origem industrial.
Em sentido inverso, em Portugal e outros países, alguns autores atribuem ao termo
“administração” maior proximidade com as políticas e as instituições públicas. Deste modo,
esse tema não reúne um consenso teórico, apresentando certa dependência em função das
conotações geradas nas diversas línguas, dos usos distintos também na língua portuguesa, em
diferentes épocas históricas e contextos políticos (LIMA, 2010).
Nesse mesmo contexto, o movimento atual do campo da Administração Educacional
22
23

24

HOYLE, E. The politics of school management. London: Hodder and Stoughton, 1986.
LIMA, L. Organizações educativas e administração educacional em editorial. Revista Portuguesa de
Educação, v. 5, n. 2, p. 1-8, 1992.
COOD, J. Managerialism, Market-liberalism and the Move to Self-managing Schools in New Zealand. In:
SMYTH, J. A Socially Critical View of the Self Managing School. London: The Falmer Press, 1993, p
153-170.

45

no Brasil, com um predomínio da noção de gestão sobre a de administração, decorre da
indução do significado de Gestão Empresarial e da prevalência da lógica do mercado. Desta
forma, “[...] observa-se a crescente mercadorização dos critérios de gestão educacional, com a
prevalência da lógica do mercado educacional sobre a lógica do direito à educação [...]”,
constatando-se certa estagnação teórica desse campo (SILVA JÚNIOR, 2002, p. 199).
Sobre esse aspecto da lógica do mercado educacional, Conceição (2013) adverte:
[...] oculto sob a defesa excessiva de um “profissionalismo” do gestor ou a
segregação entre administração e gestão estão intencionalidades de supervalorização
da figura do diretor, dando a esse, “perigosa” centralidade, contraposição a
subvalorização dos demais segmentos (conselhos, professores, pais, estudantes e
comunidade) como forma de reduzir a dependência dos primeiros em relação aos
últimos, configurando-se como uma imposição do domínio empresarial sobre o
educacional (CONCEIÇÃO, 2013, p. 107).

Desse modo, alicerçados por diversos autores, a compreensão dos termos
“administração” e “gestão” apresenta semelhanças e diferenças. No entanto, o emprego desses
termos melhor se efetiva, quando alicerçados numa dimensão ética e preocupados com meios
e fins, e neste caso, educacionais. Para tanto, esta pesquisa foca no âmbito da Administração
Universitária, ou melhor, em como a UEFS organiza recursos materiais, políticos, técnicos,
econômicos e tecnológicos para planejar, executar, controlar e avaliar sua atividade
universitária, expressa a partir de sua organização político-institucional.
Por outro lado, seguindo os passos de Sander (2007), utilizamos como sinônimas as
classificações adjetivadas da Administração Educacional, a saber: escolar, educativa, da
educação, da escola, do ensino etc. Logo, também assumimos o entendimento de
Schlickmann (2013) para a expressão “administração universitária”, pois esta envolve:
administração de universidades; administração acadêmica; administração do ensino/da
educação superior; administração de instituições universitárias; e administração de
instituições de ensino/educação superior.
Além disso, entendemos a universidade como uma instituição social, conforme Berger
e Berger (1978), como uma forma de organização que abrange pessoas, seguindo um padrão
de conduta determinado pela sociedade. Em outras palavras, é o que Chauí (2003, p. 5)
destaca da universidade, ao exprimir “[...] de maneira determinada a estrutura e o modo de
funcionamento da sociedade como um todo”. Desta maneira, ao se referir à universidade,
assumimos os termos “instituição” e “organização” também sem distinção, bem como as
expressões: “instituição/organização acadêmica”; “instituição/organização universitária”;
“instituição/organização de ensino/educação superior”.
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2.2 Contexto Histórico da Administração Universitária no Brasil
De acordo com Schlickmann e Melo (2012, p. 156)25, embora não se encontrem
estudos sobre o marco teórico da Administração Universitária, “[...] é possível relacioná-lo à
fundação da Association Internationale des Universités – IAU uma associação mundial ligada
à UNESCO fundada no ano de 1950, em Nice na França e com sede em Paris”.
A partir da criação dessa Associação foi elaborada uma série de estudos, por meio de
relatórios resumidos de diversos grupos de trabalho, que abordavam temas relacionados à
universidade. Em 1966, reunido em Paris, um desses grupos compostos por seis dirigentes
universitários discutiram os sistemas de administração universitária, pertencentes a seis países
ou regiões do mundo. O resultado dessa discussão originou o Caderno nº 08 da IAU,
publicado em 1967, sob o título L’Administration des Universites, sendo um dos primeiros
estudos a tratar especificamente desse tema (SCHLICKMANN; MELO, 2012).
Segundo Schlickmann e Melo (2012, p. 173), esse Caderno aborda experiências dos
participantes sobre a administração de universidades em seis regiões do planeta, contudo,
“[...] sem a intenção de estabelecer um modelo ideal, ou apontar erros e acertos na forma de
gerenciar, mas sim contribuir para a discussão da temática. Os participantes, inclusive, tinham
a consciência de que não podiam sair dali com modelos.” A Administração Universitária
tratada nesse documento não abordava a aplicação de modelos administrativos para a
universidade, pois seus autores consideravam a importância do contexto nacional de cada
experiência e suas peculiaridades, em “[...] que cada país deveria construir a sua forma de
administrar e que as experiências ali descritas poderiam ser aproveitadas – caso houvesse a
necessidade e a possibilidade”.
Ainda no ano de 1967, iniciou-se no Brasil um ciclo de estudos realizado na
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)26, que envolveu diretores e técnicos em
Administração Universitária de todas as universidades do país em cursos de curta duração. Os
resultados desses estudos culminaram na realização do Simpósio Latino-Americano de
Administração Universitária, no ano de 1971, naquela mesma Universidade. No final desse
ano, a UFSC lançou um projeto de Mestrado em Administração Universitária, que, no
entanto, acabou não tendo progresso (FINGER, 1997).
Já no ano de 1973, ainda conforme Schlickmann e Melo (2012), as discussões
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realizadas no México em um Seminário da Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)27,
em parceria com a Organização dos Estados Americanos (OEA)28, deram origem a cinco
volumes sobre o tema da Administração Universitária, a saber: Teoria sobre Administração
Universitária e Administração Acadêmica; Financiamento da Universidade; Organização
Departamental; Sistema Integrado de Planejamento e Controle; e Administração da Planta
Física.
Em relação ao primeiro volume (Teoria sobre Administração Universitária:
Administração Acadêmica), Schlickmann e Melo (2012) enfatizam a autoria desse trabalho
por parte do professor americano Rudolph P. Atcon29, utilizando-se das bases científicas da
Administração Científica de Frederick Taylor e da Administração Clássica de Henry Fayol,
como tentativa de formular uma teoria completa para esse campo. No entanto, esse trabalho
foi criticado pelos participantes do próprio Seminário, por parecer distante da realidade
universitária.
Sobre esse trabalho elaborado por Rudolph P. Atcon, Schlickmann e Melo (2012, p.
165) destacam a carência de alguns aportes investigativos, pois não levava em consideração
“[...] o contexto histórico em que a universidade se desenvolveu e está inserida e a levar em
consideração que as organizações (e nelas se incluem as universidades) são mais instáveis que
estáveis, que mais do que a concordância existe a discordância e o conflito”. Logo, houve
uma tentativa de aplicação dessa Teoria às universidades, porém desconsiderando a sua
complexidade.
Em 1977, o professor Nelson de Figueiredo Ribeiro da Universidade Federal do Pará
(UFPA30) lançou o livro intitulado “Administração Acadêmica Universitária: a teoria, o
método”, aproveitando os debates em torno desse tema. Esse livro foi resultado de discussões
críticas e experiências vivenciadas pelo autor, perante as mudanças previstas pela Reforma
Universitária de 1968 (RIBEIRO, N., 1977).
No prefácio desse livro, N. Ribeiro (1977) destaca, como um dos estímulos que
contribuíram para a sua produção, a verificação de uma total ausência de bibliografia
sistemática sobre a Administração Universitária no Brasil. O autor ainda enfatiza que as
publicações existentes se limitavam a artigos, conferências e pareceres sobre diversos
aspectos do fenômeno administrativo universitário; porém, copiosas e fragmentárias.

27
28
29

30

http://www.uag.mx
http://www.oas.org/pt/
ATCON, R. P. Teoría sobre Administración Universitaria. In: ATCON, R. P.; TRUCCO, H. T. Teoría sobre
administración universitaria: administración académica. Guadalajara: UAG/OEA, 1973.
https://portal.ufpa.br/

48

Em 1979, a UFSC implantou uma área de concentração em Administração
Universitária – inicialmente como curso de especialização – e, no ano seguinte, no nível de
mestrado, a partir de seu novo curso de Pós-Graduação em Administração (criado em 1977),
que continha uma área de concentração em Administração Pública. De acordo com Finger
(1997), esse curso de pós-graduação da UFSC, durante 15 anos, realizou e publicou diversas
pesquisas, qualificando em nível de mestrado por volta de 100 alunos de universidades
brasileiras e latino-americanas. Além disso, esse curso promoveu seminários e cursos de curta
duração, e ofereceu também diversos cursos de especialização em convênio com diferentes
universidades no Brasil.
Em 1980, a Organização Universitária Interamericana (OUI)31 foi fundada com o
propósito de estender as relações, melhorar a informação e favorecer a cooperação acadêmica
entre IES das Américas, abrangendo todo o continente americano, com sede no Canadá. Essa
Associação sem fins lucrativos procura alcançar objetivos essencialmente educativos, por
meio da cooperação entre universidades das Américas, ao estimular a compreensão e ajuda
mútua, visando contribuir com o desenvolvimento sustentável e respeitando o livre debate de
pensamentos (UFSC/IGLU, 2018).
Nesse sentido, o Instituto de Gestão e Liderança Universitária (IGLU)32 foi criado em
1983, também com sede no Canadá, visando o alcance dos objetivos propostos pela OUI. Esse
Instituto tem como finalidade o de apoiar as IES integrantes da OUI, em processos de
formação, melhoria e consolidação de dirigentes responsáveis pela gestão acadêmica e
administrativa (UFSC/IGLU, 2018).
Desse modo, o IGLU visa contribuir para o desenvolvimento institucional, tanto no
nível organizacional como profissional, privilegiando a colaboração entre instituições. Esse
Instituto encontra-se organizado por coordenações e centros por todo o continente americano,
com o apoio de universidades e profissionais da educação superior, oferecendo diversos
produtos e serviços relevantes à gestão e liderança universitárias na contemporaneidade
(UFSC/IGLU, 2018).
Ainda no ano de 1983, o III Congresso da OUI foi realizado na UFBA33, em Salvador
(BA), com o tema “Administração Universitária em Tempos de Crise: perspectivas para o ano
2000”. Nesse Congresso foram apresentadas algumas conferências, sendo que boa parte delas
tratava da Universidade e da Educação ou Ensino Superior (SCHLICKMANN, 2013).
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Acerca desse III Congresso da OUI, Schlickmann e Melo (2012) avaliaram um dos
textos apresentados, intitulado “Novos Enfoques sobre Administração Universitária”34, de
autoria de Luis Lorenzo Rodriguez, selecionado por ser o único a trazer em seu título o termo
“administração universitária”. Nesse texto, o autor enfatizou não concordar com a aplicação
de modelo e técnicas da Administração de empresas ou de organismos públicos para as
universidades, apresentando algumas características próprias das organizações universitárias,
principalmente no que se refere aos objetivos antagônicos e conflituosos dessas organizações,
aproximando-se de uma concepção dialética e distanciando-se de uma visão funcionalista e
pragmática.
Ademais, em 1988, a UFSC implantou o Núcleo de Pesquisas e Estudos em
Administração Universitária (NUPEAU)35. Ao longo dos anos, esse Núcleo desenvolveu
atividades como agente facilitador de mudanças político-sociais e comportamentais nessa
área, sobretudo na formação de dirigentes, mestres e doutores, além de organizar diversos
eventos de relevância sobre o tema da Administração Universitária (UFSC/INPEAU, 2019).
Em 1989, a UFSC realizou o Seminário Internacional de Administração Universitária
na UFSC, promovido pelo NUPEAU. Esse Seminário contou com a presença de
representantes de dezessete países, trinta conferencistas e trezentos participantes, que
discutiram sobre a temática da gestão das IES. Como resultado, foi publicado o livro
“Desafios da Administração Universitária”, organizado pelos professores Teodoro Rogério
Vahl, Victor Meyer Junior e Almeri Paulo Finger; contendo os trabalhos apresentados nesse
evento (VAHL; MEYER JR.; FINGER, 1989).
Durante os anos de 1990 e 1996, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN)36 realizou cinco Seminários Internacionais sobre Administração Universitária. O
primeiro, em 1990, com o tema: “Problemática e Estratégias”. O segundo, em 1991, com o
tema: “Estrutura e Funcionamento da Universidade na década de 90”. Em 1993, o terceiro
com o tema: “O papel da avaliação na gestão universitária”. O quarto, em 1994, com o tema:
“Universidade e Sociedade: a busca de uma relação de qualidade”. E o quinto, em 1996, com
o tema: “Educação X Inovação Tecnológica: o desafio de aprender com o novo”
(SCHLICKMANN, 2013).
No ano de 1991, foi publicado o livro “Temas de Administração Universitária”,
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organizado pelo NUPEAU e pelo Curso de Pós-Graduação em Administração (CPGA) da
UFSC. Esse livro apresenta oito trabalhos produzidos entre os anos de 1989 e 1991, por
estudiosos brasileiros e estrangeiros, sobre diversos debates da questão universitária, reunidos
e organizados pela equipe de pesquisadores do CPGA (UFSC/NUPEAU/CPGA, 1991).
Em 1992, houve a publicação do livro intitulado “Administração Universitária na
América Latina: uma perspectiva estratégica”, promovido pelo Centro Interuniversitário de
Desenvolvimento (CINDA)37 com apoio da OEA, dividido em duas partes. A primeira parte
expõe os principais métodos de Administração Universitária, além de aspectos conceituais de
Administração e de sua aplicação a situações próprias na universidade. Já na segunda parte, o
livro apresenta estudos de caso sobre universidades da região (CINDA, 1992).
Dessa publicação, Schlickmann e Melo (2012) analisaram o texto “Administração
Universitária: considerações sobre sua natureza e desafios” (MEYER JR., 1992), destacando
que o mesmo foi apresentado originalmente no Seminário Internacional de Administração
Universitária na Universidade de Costa Rica, no ano de 1988. Esse texto apresenta aspectos
funcionalistas do campo administrativo, relativos à noção do melhor desempenho e ao alcance
de objetivos de maneira eficiente e eficaz. Além disso, esse texto enfatiza o ponto de vista do
autor sobre as universidades, relatando a necessidade de outras orientações conceituais
diferentes daquelas voltadas à Teoria das Organizações e às Administrativas, para melhor
conhecer e interpretar a realidade universitária, como uma forma peculiar de ser administrada.
Em 1996, os professores Cynthia Hardy da McGill University (Canadá), e Roberto
Fachin da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS38) lançam o livro: “Gestão
Estratégica na Universidade Brasileira: teoria e casos”. Este livro foi resultado de uma
pesquisa realizada pelos autores em seis universidades (4 públicas e 2 privadas), abordando o
processo estratégico em organizações universitárias (HARDY; FACHIN, 2000).
Outra publicação relevante nessa área foi divulgada no ano de 1997, pelo professor
Almeri Paulo Finger, titular da UFSC, que organizou o livro intitulado “Gestão de
universidades: novas abordagens”. Esse livro apresenta seis artigos sobre Administração
Universitária, destacando abordagens diferenciadas, inclusive com temas relacionados à
reengenharia organizacional (FINGER, 1997).
Sobre esse livro, Schlickmann e Melo (2012) avaliaram o texto “Reengenharia na
universidade: uma interface possível?”, de autoria de Vivone de Sousa Lanzillotti
(LANZILLOTTI, 1997), selecionado dentre os outros seis artigos pela possibilidade de
37
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aplicação desse tema (Reengenharia como uma nova forma de administração) à
Administração Universitária, que foi bastante recorrente no campo administrativo na década
de 1990, no Brasil.
Para Schlickmann e Melo (2012, p. 175), nesse texto, “[...] prevalece uma abordagem
funcionalista-sistêmica de conformidade da universidade ao ambiente em que está inserida”.
Assim, a Administração Universitária deve adaptar-se às pressões do ambiente,
principalmente do mercado. Nessa contextualização teórica, o texto buscou a relação entre a
universidade e a reengenharia, contudo apresentando-se como mais um exemplo da aplicação
de modelos de Administração de Empresas às universidades, mesmo com a tentativa de
reconhecer certa diferenciação dessas organizações, adaptando-se um modelo.
Já no ano 2000, Schlickmann e Melo (2012) destacam a publicação do livro intitulado
“Dinossauros, Gazelas & Tigres: novas abordagens da Administração Universitária: um
diálogo Brasil e Estados Unidos” (MEYER JR.; MURPHY, 2003). Este livro, organizado
pelos professores Victor Meyer Junior (Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR) e Patrick J. Murphy (DePaul University), apresenta 10 artigos de pesquisadores
brasileiros e americanos acerca desse tema.
Além disso, esse livro foi resultado do Seminário Internacional “Novas Abordagens da
Administração Universitária: um diálogo Brasil e Estados Unidos”, ocorrido em São Paulo,
no período de 22 a 23 de março de 2000, organizado pela DePaul University39, pelo Instituto
de Estudos e Projetos da Educação Superior (IEPES)40 e pelo Centro Universitário São
Camilo41. Esse Seminário teve o objetivo de analisar e discutir as mudanças ocorridas na
educação superior no Brasil e nos Estados Unidos, levantando reflexões sobre os problemas
comuns enfrentados pelos dois países e formas de enfrentamento com foco no futuro
(MEYER JR.; MURPHY, 2003).
O título desse livro remete a uma metáfora de tipos de instituições do ensino superior
no contexto brasileiro e americano, baseadas na eficiência e eficácia do desempenho
organizacional: dinossauros, aquelas instituições com estruturas arcaicas e caracterizadas pela
ineficiência e postura reativa; gazelas, aquelas instituições apontadas por ter missão simples e
caracterizadas por estruturas achatadas, agilidade institucional e postura competitiva; e tigres,
aquelas instituições reconhecidas pela agressividade no mercado competitivo e busca de
novos mercados (MEYER JR.; MURPHY, 2003).
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Dessa publicação, Schlickmann e Melo (2012) analisaram o texto “Administração do
Ensino Superior numa nova era: os rápidos e os mortos”, de autoria do professor americano J.
Patrick Murphy, ressaltando a premissa do autor de que as universidades devem ser
administradas como empresas. Nesse texto, as universidades são entendidas como empresas,
devendo adaptar-se às questões tecnológicas, à internet e à globalização; bem como apresenta
exemplos de universidades que promoveram o acirramento da competição, por meio da
abertura de filiais, dificultando a existência de instituições de menor porte.
Além disso, para Schlickmann e Melo (2012, p. 175), o texto propõe três modelos
estratégicos, visando à prosperidade do ensino superior, por meio da missão e do marketing,
da reforma das organizações e da cultura do consentimento, apresentando o funcionalismo
como base epistemológica, numa compreensão de que “[...] a administração da universidade é
entendida como administração de uma empresa qualquer. Deve levar em conta, portanto,
todas as regras do meio empresarial para continuar existindo”.
Ainda no ano 2000, a UFSC, por intermédio do Programa de Pós-Graduação em
Administração (PPGA)42 – com uma linha de pesquisa em Administração Universitária – e do
NUPEAU, em parceria com o Mestrado em Gestão Universitária da Universidad Nacional de
Mar del Plata (UNMdP)43 e a Asociación de Especialistas en Gestión de la Educación
Superior (AEGES), da Argentina, firmaram um acordo de cooperação para realização anual
do evento Colóquio Internacional de Gestão Universitária (CIGU)44 (UFSC/INPEAU, 2019).
O I CIGU foi realizado no período de 25 a 27 de outubro do ano 2000, na cidade de
Florianópolis (SC). Esse primeiro evento foi intitulado de “I Colóquio Internacional sobre
Gestão Universitária na América do Sul”, visando estabelecer intercâmbio científico e cultural
entre os países da América do Sul, identificando e analisando problemas comuns na gestão
universitária da Região. A partir do ano seguinte, outras instituições latino-americanas
tornaram-se parceiras na realização do Colóquio, passando também a sediá-lo. Assim, por
meio da UFSC, o Brasil passou a intercalar a sede do evento, com instituições de educação
superior de outros países da América do Sul (SCHLICKMANN; MELO, 2012;
SCHLICKMANN, 2013; UFSC/INPEAU, 2019).
Em 2004, as funções do NUPEAU foram assumidas pelo Instituto de Pesquisas e
Estudos em Administração Universitária (INPEAU), criado nesse ano. Esse Instituto tem
como objetivos: “[...] gerar, disseminar e preservar o conhecimento científico e tecnológico
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desenvolvido na área de Administração Universitária, visando à construção de um moderno
sistema de educação superior.” (UFSC/INPEAU, 2019).
Além disso, o Centro IGLU – Região Brasil45, com sede na UFSC – também
coordenado pelo INPEAU e vinculado a OUI e ao IGLU (Canadá) – é o órgão responsável
pela organização do “Curso IGLU Brasil para dirigentes de Universidades”. Esse curso tem
como objetivo capacitar gestores líderes para o exercício da gestão em IES públicas e
privadas (UFSC/IGLU, 2018).
A partir de 2012, o evento passou a se denominar Colóquio Internacional sobre Gestão
Universitária nas Américas, em função de ter sido sediado pela primeira vez fora do eixo
Sulamericano, mais especificamente na cidade de Veracruz no México, na Universidad
Veracruzana (UV)46, e contou com o tema central: Gestão da Internacionalização, da
Cooperação e da Cultura na Educação Superior. Em 2013, o evento foi realizado na
Universidad Tecnológica Nacional (UTN)47, em Buenos Aires na Argentina, e contou com o
tema: Desempenho Acadêmico e Eficácia Social da Universidade (UFSC/INPEAU, 2019).
Quadro 2 – Organizações internacionais que incentivam e apoiam à pesquisa em Administração Universitária
Organização Internacional
País-Sede
Associação Internacional de Universidades (IAU)
Centro Interuniversitário de Desenvolvimento (CINDA)
Organização Universitária Interamericana (OUI)
Instituto de Gestão e Liderança Universitária (IGLU)
União de Universidades da América Latina e do Caribe (UDUAL) 48
Associação de Especialistas em Gestão da Educação Superior (AEGES)
Fonte: Elaborado pelo autor.

França
Chile
Canadá
México
Argentina

Já em 2014, o XIV CIGU passou a ter a denominação atual, ou seja, Colóquio
Internacional de Gestão Universitária, sendo realizado no Brasil, na UFSC, em Florianópolis
(SC), com o tema: A Gestão do Conhecimento e os Novos Modelos de Universidade. Por
razões internas institucionais, o evento não pôde ser sediado pela Universidad de la Empresa
(UDE)49 de Montevidéu, no Uruguai, como havia sido previsto (UFSC/INPEAU, 2019).
Em 2015, o XV CIGU foi realizado na UNMdP, em Mar del Plata, na Argentina, com
o tema central: Desafios da Gestão Universitária no Século XXI. Em 2016, o XVI CIGU
aconteceu na Universidad Nacional de San Agustín (UNSA)50, em Arequipa, no Peru, e
45

https://iglu.paginas.ufsc.br/
https://www.uv.mx/
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http://utn.edu.ar/pt/
48
https://www.udual.org/principal/
49
https://ude.edu.uy/
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https://www.unsa.edu.pe/
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contou com o tema central: Gestão da Pesquisa e Compromisso Social da Universidade
(UFSC/INPEAU, 2019).
No ano de 2017, o XVII CIGU foi realizado novamente em Mar del Plata, Argentina,
e contou com o tema central: Universidade, Desenvolvimento e Futuro na Sociedade do
Conhecimento. Já em 2018, o XVIII CIGU foi realizado em Loja (Equador), na Universidad
Técnica Particular de Loja (UTPL)51, com o tema central: “Gestão da Governança e a
Estratégia Universitária Rumo ao Desenvolvimento Sustentável” (UFSC/INPEAU, 2019).
Quadro 3 – IES latino-americanas parceiras na realização do CIGU
IES Latino-americana parceiras do CIGU
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)52
Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
Universidad Veracruzana (UV)
Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC)53
Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)54
Universidad Nacional de San Agustín (UNSA)
Universidad de la Empresa (UDE)
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do UFSC/INPEAU (2019).

País
Argentina
Equador
México
Paraguai
Peru
Uruguai

No ano seguinte, o XIX CIGU foi novamente sediado no Brasil, nos dias 25, 26 e 27
de novembro de 2019, no campus Florianópolis da UFSC. O tema central foi: Universidade e
Desenvolvimento Sustentável: desempenho acadêmico e os desafios da sociedade
contemporânea. Esse evento teve como áreas temáticas: Gestão do ensino nas IES; Gestão da
pesquisa, da extensão e compromisso social das IES; Gestão estratégica, tática e operacional
em IES; Gestão do conhecimento e da governança universitária e órgãos de controle internos
e externos; Avaliação institucional: eficiência, eficácia e efetividade nas IES; Gestão de
Pessoas e Liderança em IES; Inovação tecnológica e virtualização da Educação Superior;
Gestão da cooperação universidade-empresa; Internacionalização da Educação Superior; e
Desenvolvimento Sustentável nas IES (UFSC/INPEAU, 2019).
No ano de 2020, a realização do XX CIGU foi cancelada, em função dos efeitos da
pandemia do novo coronavírus (Covid-19), visando à proteção da saúde dos participantes,
sendo postergado para o ano de 2021. A organização desse evento deverá ser realizada pela
UNTREF, na Argentina, conforme ficou determinado durante o XIX CIGU.
Diante desse contexto histórico, o Quadro 4 apresenta um resumo da linha do tempo
51
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de constituição do campo científico da Administração Universitária no Brasil, que se iniciou
em 1967 e se estende até os dias atuais.
Quadro 4 – Linha do tempo de constituição do campo científico da Administração Universitária no Brasil
Ano

Autor/Instituição

1967

UFSC

1971

UFSC

1977

Nelson de Figueiredo Ribeiro

1979

UFSC

1980

UFSC

1988

UFSC
UFSC/NUPEAU

1989
1991

Teodoro Rogério Vahl, Victor Meyer
Junior e Almeri Paulo Finger (org.)
UFSC/NUPEAU/CPGA

1996

Cynthia Hardy e Roberto Fachin

1997

Almeri Paulo Finger (org.)

2000

Victor Meyer Junior e Patrick J. Murphy
(org.)
UFSC/NUPEAU/PPGA/UNMdP/AEGES

2004

UFSC

2010

UFSC

2019

UFSC/NUPEAU e instituições parceiras

Atividade
Ciclo de estudos com diretores e técnicos de todas as
universidades do país
Realização do Simpósio Latino-Americano de
Administração Universitária e elaboração do projeto do
Curso de Mestrado em Administração Universitária
Lançamento do livro: Administração Acadêmica
Universitária: a teoria, o método
O Curso de Pós-Graduação em Administração (CPGA)
implanta a área de concentração em Administração
Universitária – lato sensu
O Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA)
– stricto sensu – inicia o Mestrado
Implantação do Núcleo de Pesquisas e Estudos em
Administração Universitária (NUPEAU)
Realização do Seminário Internacional de Administração
Universitária
Publicação do livro: Desafios da Administração
Universitária
Publicação do livro: Temas de Administração Universitária
Publicação do livro: Gestão Estratégica na Universidade
Brasileira: teoria e casos
Publicação do livro: Gestão de universidades: novas
abordagens
Publicação do livro: Dinossauros, Gazelas & Tigres: novas
abordagens da Administração Universitária: um diálogo
Brasil e Estados Unidos
Acordo de cooperação para realização anual do Colóquio
Internacional de Gestão Universitária (CIGU)
Criação do Instituto de Pesquisas e Estudos em
Administração Universitária (INPEAU)
Criação do Programa de Pós-Graduação em Administração
Universitária (PPGAU) – Mestrado Profissional
Realização do XIX Colóquio Internacional de Gestão
Universitária

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nesse sentido, a partir de vários trabalhos analisados, principalmente em anais de
eventos, Schlickmann e Melo (2012) concluíram que a Administração Universitária se
constitui como um campo de estudo de difícil delineamento. Segundo esses autores,
[...] a Administração Universitária constitui um campo difícil de ser delineado. Em
vários trabalhos a que se teve acesso, principalmente anais de eventos, o que se é
enquadrado como Administração Universitária vai muito além da gestão de
universidades. Quaisquer assuntos que dizem respeito à educação superior são
tratados como pertencentes a essa área de estudo. Acredita-se que a temática da
Administração Universitária deveria fazer parte do campo da Administração, como
um sub-campo de estudos. Entretanto, não é o que se vê na prática. Daí a dificuldade
de se encontrar, como foi mencionado um marco teórico dos estudos deste campo.
Pela análise dos textos supracitados percebe-se uma prevalência do paradigma
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funcionalista na área de Administração Universitária. Para os autores dos trabalhos
analisados, assim como as empresas buscam por meio da sua administração o
atingimento dos objetivos, a adaptação às pressões do ambiente em que estão
inseridas visando o equilíbrio, a universidade, por meio de sua administração assim
também procede. O instrumentalismo sobrepõe-se ao substantivismo, usando as
terminologias de Guerreiro Ramos (1989). (SCHLICKMANN; MELO, 2012, p.
175).

Para Schlickmann (2013), o campo científico da Administração Universitária tem
como característica a multidisciplinaridade55. Essa afirmação é justificada em função da sua
derivação como subcampo de estudos da Administração, ou seja, um campo científico que
também apresenta essa característica. Assim, o autor ressalta que a dificuldade em delimitar o
campo científico da Administração Universitária reside, principalmente, na ausência de
esforços conjuntos, por parte de seus agentes pesquisadores, para tratar dos temas dessa área
de conhecimento sem uma devida convergência.
Corroborando com essa afirmação, o Quadro 5 apresenta um levantamento realizado
por Schlickmann (2013), que revela uma listagem de temas centrais explorados nas diversas
edições do CIGU e das áreas temáticas mais comuns ou que tiveram o maior número de
submissões até a 12ª edição desse evento.
Quadro 5 – Temas centrais e áreas temáticas dos Colóquios Internacionais em Gestão Universitária
Temas Centrais
A Gestão Universitária na América do Sul.
A Universidade em Tempos de Crise.
Políticas e Gestão Universitária em Contextos de
Crises.
Alianças Estratégicas, Integração e Gestão
Universitária.
Poder, Governo e Estratégia em Universidades da
América do Sul.
Mudanças e Perspectivas na Gestão Universitária.
Mobilidade, Governabilidade e Integração Regional.
A Gestão Universitária e a Garantia da Educação
Superior como Direito Humano e Bem Público.
Expansão da Educação Superior: Experiências e
Perspectivas.
Balanço e Perspectivas da Educação Superior na
América do Sul.
Gestão Universitária, Cooperação Internacional e
Compromisso Social.
Gestão da Internacionalização, da Cooperação e da
Cultura na Educação Superior.
Fonte: Schlickmann (2013, p. 63).
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Áreas Temáticas

Acesso, permanência e evasão
Autonomia universitária
Financiamento
Avaliação Institucional
Cooperação universidade-empresa
Educação a distância
Estrutura acadêmica e administrativa
Gestão da pesquisa e da pós-graduação
Gestão da informação
Gestão estratégica
Universidade e compromisso social
Internacionalização e mobilidade acadêmica
Marketing institucional
Políticas de educação superior
Universidade e sociedade
Gestão de instituições de ensino superior

Schlickmann (2013) referencia-se em Demo (1997, p. 114), ao enfatizar a multidisciplinaridade como uma
“acumulação justaposta de textos”, ou seja, cuja variedade de temas não chega a formar um conjunto
convergente, pois apresenta apenas o espaço comum, mas não o seu conteúdo.

57

Ainda segundo Schlickmann (2013), por meio de alguns estudos56, ao ser comparado
aos campos da Comunicação e da Ciência da Informação no Brasil, o campo científico da
Administração Universitária também apresenta temas que interessam e são tratados de formas
diversas por múltiplas áreas. Neste sentido, o autor afirma:
A “administração universitária”, da mesma forma, é composta de trabalhos que são
tratados como pertencentes ao mesmo campo por tratarem de temas relacionados à
administração de universidades, administração de instituições de educação superior,
ensino superior, educação superior, universidade e outros que de alguma forma
estejam ligados a eles. Temas que tratam desde educação a distância até
administração de recursos humanos na universidade. De estudos sobre evasão na
educação superior até planejamento estratégico em instituições de ensino superior
[...] (SCHLICKMANN, 2013, p. 32).

Dessa forma, Schlickmann (2013, p. 33) enfatiza que um desafio inerente à
delimitação do campo científico da Administração Universitária refere-se à apropriação de
arcabouços teóricos, que se estendem da Administração até a Educação. Assim, a “riqueza de
teorias, abordagens e olhares ao invés de constituírem um campo interdisciplinar, acaba por se
tornar um punhado de teorias que coexistem paralelamente”, com uma tendência em abarcar
temas e assuntos pertinentes a outros campos, que não necessariamente são da Administração.
Assim, Schlickmann (2013) aborda que a Administração Universitária pode ser
definida como subcampo da Administração – que se debruça sobre as organizações, de forma
mais abrangente –, e, por derivar desse campo científico, tem como objeto de estudo as
organizações de educação superior, universitárias ou não (outras instituições de ensino
superior). Logo, o conhecimento construído nesse subcampo inclui temas relacionados à
Educação Superior ou ao Ensino Superior, que não são diretamente relacionados à
Administração e suas teorias.
Nessa perspectiva, Souza (2009, 2010) defende que os estudos no campo da
Administração Universitária devam extrapolar a Administração, ponderando novas teorias e
práticas, considerando, por exemplo, que esse campo pode ser fundamentado também na
Teoria da Complexidade e na Gestão do Conhecimento.
Para Souza (2010, p. 19), “[...] a Teoria da Complexidade tem sido reconhecida como
uma nova base conceitual, capaz de readequar a prática administrativa aos novos ambientes
organizacionais”. Desta forma, segundo o autor, novos modelos de gestão podem surgir,
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Ciências da Comunicação, Universidade de São Paulo, 2006. Ver ALMEIDA, C. C. O Campo da Ciência
da Informação: suas representações no discurso coletivo dos pesquisadores do campo no Brasil.
Florianópolis, 2005. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação). Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Informação, Universidade Federal de Santa Catarina, (2005).
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procurando flexibilizar as estruturas organizacionais complexas, valorizando o trabalho em
equipe, a criatividade e, juntamente com novas práticas, visando ao gerenciamento do
conhecimento organizacional produzido, como um dos seus principais ativos.
Sendo assim, Souza (2010) entende que o conhecimento organizacional passou a ser
fundamental como parte da estratégia da organização. Além disso, o autor defende que as
teorias organizacionais tradicionais não conseguem atender as diversas demandas enfrentadas
pelas instituições universitárias, consideradas como organizações complexas57. Logo, essa
complexidade também vai exigir novas formas de gestão, com maior flexibilidade
organizativa e presença de sistema decisório mais participativo.
Por esses motivos, a pesquisa de Souza (2009) buscou questionar a contribuição da
Gestão do Conhecimento para o enfrentamento das demandas organizacionais, principalmente
na gestão de Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Para tanto, o autor envolveu 53
IFES brasileiras (criadas e consolidadas até o ano 2008), além de dirigentes, docentes,
técnico-administrativos e discentes integrantes dos Conselhos Universitários das instituições
pesquisadas.
Sobre a definição de Gestão do Conhecimento, Souza (2009) sintetiza em seu estudo:
[...] pode-se afirmar que a Gestão do Conhecimento é uma atividade gerencial,
voltada a desenvolver um conjunto de ações com o objetivo de fomentar o
conhecimento organizacional. Essas ações devem estimular a criação, explicitação e
disseminação de conhecimentos no âmbito interno da organização, com o objetivo
de atingir a excelência organizacional. (SOUZA, 2009, p. 62).

Segundo Souza (2009), a Gestão do Conhecimento reconhece alguns componentes
organizacionais comuns e complementares: estrutura, pessoas e ambiente externo. Deste
modo, o autor orienta-se por três dimensões relacionadas às práticas de Gestão do
Conhecimento: a dimensão organizacional (modelos administrativos e informatizados); a
dimensão humana (capacidade individual de atuação dos integrantes da organização,
habilidades, educação formal e experiência e valores dos colaboradores); e a dimensão
externa (pessoas que se relacionam com a organização, outras organizações, governos e
sindicatos).
Com base nessas dimensões, por meio da pesquisa de campo quali-quantitativa, Souza
(2009) identificou e avaliou diversos fatores da Gestão do Conhecimento presentes na gestão
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Essa noção de universidade como organização complexa foi desenvolvida por A. Ken Rice (The Enterprise
and Its Envisomment, Tavistock Publications: Londres, 1963; Reorganización de Empresas: un Modo
Sistemático de Organización de la Dirección, Barcelona: Editorial Hispano Europeia, 1968), que integra o
chamado Modelo Sociotécnico de Tavistock, proposto por psicólogos e sociólogos do Instituto de Relações
Humanas de Tavistock.
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das IFES, que foram dispostos da seguinte maneira: numa dimensão administrativa,
planejamento estratégico, flexibilidade organizacional, sistema de gestão das competências,
sistemas de informação e de conhecimento, e cultura de avaliação institucional integrada ao
planejamento estratégico; numa dimensão acadêmica, planejamento acadêmico institucional,
novas formas de estruturas acadêmicas, gestão acadêmica das competências acadêmicas e
científicas, sistema de informação e do conhecimento, e sistema de avaliação acadêmica;
numa dimensão humana, educação coorporativa, aprendizagem e compartilhamento do
conhecimento, planos de reconhecimento e recompensa, e estímulos à criatividade e inovação;
e numa dimensão política e social, relacionamento com a sociedade/comunidade, com o
governo, sindicatos e entidades estudantis e fundações de apoio, e relacionamento e
aprendizagem com instituições nacionais e internacionais.
Em seus resultados, Souza (2009) concluiu que as práticas de Gestão do
Conhecimento eram pouco adotadas nas IFES. No entanto, o autor constatou a ocorrência,
mesmo que de forma parcial, de algumas dessas práticas, a exemplo de: sistemas de
informações;

novas

formas

organizacionais;

estratégia

organizacional;

avaliação

organizacional; comunicação institucional; avaliação de competência individual; planos de
reconhecimento e recompensa; estímulo à criatividade e à inovação; relacionamento com a
sociedade e com outras instituições; e responsabilidade social.
Além disso, Souza (2009) também concluiu que as práticas de Gestão do
Conhecimento, consideradas mais relevantes, como: gestão por competência; memória
organizacional; educação corporativa; aprendizagem e compartilhamento do conhecimento; e
relacionamento e aprendizagem com instituições nacionais e internacionais; eram raramente
adotadas nas IFES. Assim, essas práticas foram apresentadas, por Souza (2010), como fatores
relevantes para a construção de um arcabouço teórico da Administração Universitária.
Dessa forma, o campo científico da Administração Universitária evidencia uma forte
dispersão de

sua sistematização

teórica,

principalmente servindo-se das

Teorias

Administrativas, além da busca por conhecimentos e práticas de outros campos do
conhecimento, que podem ser aplicados às instituições universitárias.
Assim, acreditamos que essa dispersão teórica da Administração Universitária
caminha, tanto no sentido da atomização (pulverização) temática, quanto no sentido da
complexidade desse tipo de organização. No que trata da atomização, refere-se à
multidisciplinaridade de temas que se relacionam à administração de instituições de educação
superior, abordado por Schlickmann (2013), e evidenciado, anteriormente, pela abrangência
das áreas temáticas envolvidas nas edições do CIGU. Já no que se refere à complexidade,
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refere-se à intensa busca pela aplicação de Teorias Administrativas e de conhecimentos e
práticas de outros campos do saber, que possam ser aplicados à administração dessas
organizações complexas, como discutido por Souza (2009, 2010).
Figura 1 – Dispersão da sistematização teórica do campo científico da Administração Universitária

Fonte: Elaboração própria, baseado no fenômeno da dispersão da luz demonstrado pelo físico e matemático Isaac
Newton, publicado em 1672.

Nesse contexto, Meyer Jr. (2014, p. 13) esclarece que a inexistência de uma teoria
própria da Administração Universitária representa um dos pontos críticos desse campo. Por
esse motivo, a inexistência de tal teoria tem impulsionado os administradores das
organizações universitárias, em vários de seus setores e áreas, a incorporar “[...] conhecimento
e práticas utilizadas no setor empresarial, no qual se concentra a essência da Teoria
Administrativa e no qual a Administração é, por excelência, mais praticada [...]”. Portanto,
para esse autor, o campo teórico da Administração Universitária encontra-se em construção e,
de forma incremental, é muito influenciado por reflexões e aprendizados da experiência,
principalmente em função das ações e iniciativas de quem atua nesse tipo de organização.
Acerca do campo científico da Administração Universitária no Brasil, o Quadro 6
apresenta um levantamento sistemático realizado no Catálogo de Teses e Dissertações da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, 2020a), tendo como
referência de busca: as Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e a Multidisciplinar,
como grandes áreas de conhecimento; e como áreas de Educação, Administração e
Interdisciplinar, como áreas de conhecimento. Esse levantamento identificou a existência de 9
teses, com o termo de busca “Administração Universitária”, e mais 38 teses (uma dessas teses
se repetiu), com o termo de busca “Gestão Universitária”. Dessas, apenas 21 teses
apresentaram em seus títulos os termos “Administração Universitária” (3 teses) e “Gestão
Universitária” (18 teses).
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Cabe o destaque, em relação ao termo “Gestão Universitária”, que foram encontrados
e considerados nesse levantamento termos diferenciados, como: “Gestão das Universidades”
(1 tese); “Gestão Acadêmica” (2 teses); “Gestão de Instituições de Educação/Ensino
Superior” (2 teses). Portanto, ao se utilizar esses termos diferenciados, a ampliação dessa
busca identificou mais 2.926 teses.
Quadro 6 – Títulos de Teses com os termos “Administração Universitária” e “Gestão Universitária”
Títulos de Teses com “Administração Universitária” e variações
Administração Universitária: desvendando o campo científico no Brasil –
Raphael Schlickmann
Administração Universitária: concepções, modelos e estratégias gerenciais –
Rogério da Silva Nunes
A formação da Universidade Metodista de Piracicaba: um estudo histórico
sobre Administração Universitária – João dos Reis Silva Júnior
Títulos de Teses com o termo “Gestão Universitária”
Gestão Universitária Democrática: reflexões e proposições às Universidades
Federais de Santa Catarina – Salezio Schmitz Junior
A Universidade Estadual de Goiás: processos de constituição do habitus
institucional acadêmico e da Gestão Universitária – Sylvana Noleto
Proposição metodológica para o desenvolvimento de competências
secretariais no contexto da Gestão Universitária – Katia Moreira
Gestão Universitária, diversidade étnico-racial e políticas afirmativas: o caso
da UFMG – Yone Gonzaga
Improvisação organizacional: manifestações na Gestão Acadêmica de
Instituições de Educação Superior – Vera Scaglione
Universidade multicampi e sua Gestão Acadêmica: o caso da Universidade
Estadual de Goiás – Nelson de Abreu Junior
Governança e conformidade na Gestão Universitária – Alexandre Hideo
Sassaki
Entre Administração e Gestão Universitária: demarcação teórico-conceitual
nas legislações e produções bibliográficas 2003-2013 – Rafael Rabelo
A Gestão Universitária: um estudo na UFPA, de 2001 A 2011 – Maria Edilene
da Silva Ribeiro
Redesenho das configurações estruturais na Gestão Universitária: ações
derivadas da inovação e flexibilidade legislação pós-LDB – Helano Pinheiro
Gestão de Instituições de Ensino Superior privadas e as competências
necessárias aos coordenadores de curso – Christiane Argeta
Gestão das Universidades Federais Brasileiras: uma abordagem fundamentada
na gestão do conhecimento – Irineu Manoel de Souza
Gestão Universitária em instituições particulares: os documentos institucionais
como indicadores de modelo de gestão – José Carlos Victorino de Souza
Trajetória de Crescimento, Governança Corporativa e Gestão Universitária:
estudo de caso em 3 IES do tipo familiar – Annor Silva Júnior
Memória institucional e Gestão Universitária no Brasil: o caso da
Universidade Federal da Bahia – Maria Teresa Navarro de Britto Mattos
Proposta de modelo para a Gestão de Cursos Superiores em Instituições de
Ensino Superior privadas – Alexandra Silveira Mastella
Avaliação institucional como instrumento de Gestão Universitária –
Guilherme Marback Neto
Planejamento e Gestão na Instituição Universitária: um enfoque
multidimensional – Antonia da Silva Solino
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados de CAPES (2020a).

Área do Programa

Ano

Administração

2013

Administração

1998

Educação

1992

Área do Programa

Ano

Administração

2019

Educação

2018

Administração

2018

Educação

2017

Administração

2017

Educação

2017

Administração

2016

Educação

2016

Educação

2013

Administração

2011

Educação

2011

Engenharia e Gestão
do Conhecimento

2010

Educação

2007
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Nesse cenário, Schlickmann, Oliveira e Melo (2014) publicaram um estudo em que
caracterizaram o campo científico da Administração Universitária no Brasil, a partir do perfil
de seus agentes (pesquisadores, grupos de pesquisa e cursos de Pós-Graduação stricto sensu
em Administração) e de sua estrutura. Deste modo, o estudo constatou um total de 233
pesquisadores, 17 grupos de pesquisa, 18 cursos de Pós-Graduação stricto sensu e 13 IES
relacionadas a esse campo científico no Brasil.
Esse estudo ainda caracterizou os agentes-pesquisadores, por perfil demográfico e
acadêmico, concluindo que prevalecem os do sexo masculino (53%) e que a maior parte deles
se concentra localizada na Região Sul (50%) do país, no estado de Santa Catarina (30%) e na
cidade de Florianópolis (17%). O estudo destacou, também, a presença de pesquisadores em
todas as regiões brasileiras (21 estados e 83 municípios) e um atuando fora do país (em
Londres, Inglaterra) (SCHLICKMANN; OLIVEIRA; MELO, 2014).
De acordo com esse estudo, os pesquisadores atuam em 108 IES (incluindo a de
Londres), investigando temas mais específicos (aqueles que podem estar ligados a outras
áreas que não a Administração), de acordo com as publicações nessa área. Dessas IES, a
UFSC foi a que mais concentrou pesquisadores desse campo, com 12%, seguida da UFRGS e
da UFRN, ambas com 4% (SCHLICKMANN; OLIVEIRA; MELO, 2014).
Neste ponto, cabe-nos destacar que, em 2019, a UEFS iniciou as atividades de um
curso de pós-graduação lato sensu em Gestão Universitária, criado em 2017 pelas Resoluções
CONSEPE nº 033/2017 e CONSU nº 01/2017. Esse curso teve oferta de 40 vagas,
inicialmente destinadas aos servidores efetivos e lotados na Instituição, bem como aos demais
servidores públicos efetivos de outros órgãos designados ou mantidos à disposição da UEFS,
portadores de diploma de Graduação ou certificado de conclusão em qualquer curso
reconhecido nacionalmente (UEFS/DCIS, 2020).
No mais, do que trata dos grupos de pesquisa realizado por Schlickmann, Oliveira e
Melo (2014), acerca do local de funcionamento, esse levantamento constatou que a região
Sudeste foi a que apresentou maior concentração (8 de 17). Neste ponto, o estudo destacou a
UFSC e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE58), por possuírem dois grupos de
pesquisa cada, sendo as únicas IES com mais de um grupo. Além disso, o estudo demonstrou
que a atuação desses grupos de pesquisa é mais voltada para temas específicos sobre
Administração Universitária, aparecendo com maior frequência nas linhas de pesquisa e
repercussões dos trabalhos.
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Já sobre os cursos de Pós-Graduação e IES do campo de Administração Universitária,
o estudo de Schlickmann, Oliveira e Melo (2014) caracterizou a cidade de Florianópolis como
a que mais concentra cursos de Pós-Graduação stricto sensu relacionados a essa área (4 de
18). Desse modo, o Estado de Santa Catarina foi o que mais contém esses cursos (5 de 18) e a
região Sudeste a que mais os concentrou (6 de 18).
Nesse cenário, cabe um destaque a UFSC, pois esta instituição foi pioneira na oferta
do único curso de Pós-Graduação stricto sensu do país, totalmente vinculado a esse campo e
exclusivo em Administração Universitária. O Programa de Pós-Graduação em Administração
Universitária (PPGAU) – Mestrado Profissional – apresenta o conceito 4, estabelecido pela
CAPES. Esse Programa foi criado em 2010, com o objetivo de “[...] formar profissionais
altamente qualificados, capazes de construir novos conhecimentos e práticas em
Administração Universitária para o desenvolvimento institucional”, tendo uma única área de
concentração em Gestão Universitária e três linhas de pesquisa: Análises, Modelos e Técnicas
em Gestão Universitária; Políticas Públicas e Sociedade; e Sistemas de Avaliação e Gestão
Acadêmica (SCHLICKMANN; OLIVEIRA; MELO, 2014; UFSC/PPGAU, 2019).
Figura 2 – Distribuição dos grupos de pesquisa do campo científico da Administração Universitária no Brasil

Fonte: Schlickmann (2013, p. 172), atualizada a partir de dados do CNPq (2019).
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Dessa maneira, a UFSC representa um agente de destaque como formadora e
fomentadora de pesquisa nessa área, por meio de publicações e eventos, sendo uma das
instituições em que os agentes pesquisadores mais se relacionam no campo científico da
Administração Universitária. Essa instituição concentra o maior percentual de pesquisadores
atuando profissionalmente (12%) e sedia o segundo periódico (Revista de Ciência da
Administração – CAD/UFSC) com o maior volume (58, 3%) de publicações do campo
(SCHLICKMANN, 2013; SCHLICKMANN; OLIVEIRA; MELO, 2014).
Além disso, anualmente, por ser uma das instituições organizadoras do CIGU, a UFSC
concentra o maior volume de publicações (25%) nessa área, bem como sedia o terceiro
periódico – a Revista Gestão Universitária na América Latina (GUAL)59 – em concentração
de membros de corpo editorial (cinco membros – 2% do total) também nessa área
(SCHLICKMANN, 2013; SCHLICKMANN; OLIVEIRA; MELO, 2014).
Nesse sentido, Schlickmann (2013) enfatiza que o maior número de publicações em
periódicos qualificados do campo da Administração Universitária está ligado à UFSC, com a
Revista CAD/UFSC, e à Universidade Regional de Blumenau (FURB)60, com a Revista de
Negócios61 – primeiro em volume de publicações (76, 3%). Essas instituições são as IES de
origem da atuação e formação de parte relevante dos pesquisadores desse campo científico, o
que explicaria, em parte, a concentração dessas publicações nesses periódicos.
Cabe-nos ainda destacar, mais atualmente, a presença da Revista Práticas em Gestão
Pública Universitária (PGPU)62, um periódico eletrônico semestral, de caráter interdisciplinar,
que teve sua primeira edição publicada em 26 de maio de 2017. Esse periódico (Qualis B3) é
uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ)63, que visa compartilhar o conhecimento técnico-científico, vivências, inovações e
resultados de pesquisas desse campo, prioritariamente de técnico-administrativos em
Educação (ativos e aposentados), e de gestores, pesquisadores, docentes, discentes e
trabalhadores terceirizados de IES públicas de todo o país.
Ademais, realizamos um levantamento a partir de dados do Diretório dos Grupos de
Pesquisa da Plataforma Lattes do CNPq, destacando que o campo científico da Administração
Universitária no Brasil apresenta, atualmente, 60 grupos de pesquisa espalhados por todas as
regiões do território brasileiro, conforme Quadro 7.
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Acerca do local de funcionamento, esse levantamento dos grupos de pesquisa no
Brasil constatou que, atualmente, a região Sul é a que apresenta maior concentração (22 de
60) desses grupos. Nessa busca, destacamos a atuação da UFSC e a da Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM)64, ambas com 4 grupos de pesquisa cada.
Quadro 7 – Distribuição dos Grupos de Pesquisa sobre Administração Universitária, por Área do Conhecimento
predominante e Região da Federação – Brasil 2019
Área
Grupos de
Região
Região
Região
Região
Região Sul
Predominante
Pesquisa
Norte
Nordeste
CentroSudeste
Oeste
Administração
24
7
5
12
Ciência da
Computação
Ciência da
Informação

1

-

1

-

-

-

2

1

-

-

1

-

Ciência Política

1

-

-

-

1

-

Educação

29

2

5

3

9

10

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

Planejamento
Urbano e Regional
Probabilidade e
Estatística
Sociologia

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do CNPq (2019).

Além desse aspecto, esse levantamento demonstra que, no Brasil, a área de
conhecimento mais predominante é a de Educação, apresentando 29 grupos, seguida da área
de Administração, com 24 grupos. Logo, após esse panorama do campo científico da
Administração Universitária no país, passaremos a abordar alguns dos seus aspectos teóricos.

2.3 Aspectos Teóricos da Administração Universitária
Conforme supramencionado, o campo teórico da Administração Universitária ainda se
encontra em construção. Neste sentido, as concepções teóricas desse campo são recentes e
pouco exploradas na literatura disponível, sendo, na maioria das vezes, referente às
observações e conhecimentos adquiridos por meio das atuações, experimentações e iniciativas
de profissionais dessa área, bem como voltadas às características complexas das universidades
e de outras organizações de educação superior (SCHLICKMANN, 2013; MEYER JR., 2014).
Dessa forma, destacamos N. Ribeiro (1977), quando este critica o caráter tardio do
aspecto científico desse campo:
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A Administração Universitária, porém, só nos últimos anos tem oferecido um
tratamento mais científico ao exercício de suas funções. A tradição é o empirismo.
Presume-se que quem leciona ou tem um certo nível intelectual é também capaz de
administrar. Estranhamente, é a própria Universidade que forma especialistas em
Administração para oferecê-los ao mercado de trabalho, mas não para utilizá-los
como seus administradores. “Casa de ferreiro, espeto de pau”, no aforismo popular.
(RIBEIRO, N., 1977, p. 4).

Nesse contexto, N. Ribeiro (1977, p. 4) refere-se a urgente necessidade de “[...] uma
reflexão apoiada em fundamentos científicos sobre fenômenos administrativos”, envolvendo
os sistemas universitários, sobretudo no Brasil, que vivenciava – por meio da Reforma
Universitária –, naquele momento, uma tentativa de consolidação da organização do ensino
superior no país.
Do mesmo modo, Finger (1997) enfatizou a necessidade de fortalecimento do campo
científico nessa área, em especial, qualitativamente, ao afirmar:
[...] a gestão universitária é uma área que vem se consolidando como um campo de
estudos e atuação profissional, mas ainda lhe falta uma identidade mais claramente
definida. Os avanços já são significativos, mas ainda existe muito amadorismo e os
alunos, em última análise os grandes pacientes do processo, merecem um esforço
muito maior, no sentido de apresentar-lhes um projeto educacional que lhes seja
mais significativo. (FINGER, 1997, p. 23).

Para N. Ribeiro (1977), a Administração Universitária está contida no campo
científico da Administração Educacional e classificada, quanto ao nível, como Administração
do Ensino Superior. Assim, subdivide-se em: Administração Acadêmica do Ensino Superior
para as atividades-fim; e Administração Geral do Ensino Superior para as atividades-meio.
Nesse sentido, N. Ribeiro (1977) é o único (nos achados desta pesquisa) que anuncia
sua obra como uma teoria – Teoria da Administração Acadêmica Universitária. Esta é
fortemente baseada nas determinações da Lei da Reforma Universitária de 1968 65 e nas
grandes óticas da Teoria Administrativa, possuindo critérios e diretrizes aplicáveis,
especificamente, ao sistema universitário de organização acadêmica.
Dessa forma, N. Ribeiro (1977) não se filia e nem preconiza nenhum modelo de
organização universitária, limitando-se a definir parâmetros conceituais a serem obedecidos,
em função de uma ótica organizacional mais ampla e numa relação aluno-academiacomunidade. Assim, o autor aborda dimensões da Administração Acadêmica Universitária: os
fundamentos (liberdade acadêmica, a estratégia administrativa e o regime acadêmico flexível);
a organização acadêmica; as funções básicas ou substantivas – atividades desempenhadas
desde o ingresso do discente até a sua diplomação; e os procedimentos (funções auxiliares ou
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adjetivas), com características processuais e auxiliares às demais funções acadêmicas.
Nessa perspectiva, N. Ribeiro (1977) situou a Administração Universitária no contexto
da Administração Geral, seguindo os fundamentos da Teoria Administrativa, e caracterizou a
anunciada Teoria com base nas grandes óticas da Administração da época, ou seja, das
Funções, das Relações Humanas, das Decisões e dos Sistemas.
Dentro desse cenário, ao relacionar em sua anunciada Teoria da Administração
Acadêmica Universitária o enfoque sistêmico desenvolvido por Ludwing von Bertalanffy66,
N. Ribeiro (1977) afirmou:
Sob o enfoque sistêmico, portanto, a Universidade assume a sua plena dimensão
ecológica, adquirindo uma alta sensibilidade diante das reações havidas no ambiente
organizacional; torna-se um ente sob a constante perspectiva das mudanças e
adaptações; enquanto sistema aberto, a Universidade cresce e muda, adapta-se ao
ambiente e compete com outros sistemas (RIBEIRO, N., 1977, p. 44).

Ainda sobre essa abordagem sistêmica, destacamos outra analogia acerca das
características da universidade, que enfatiza seu caráter orgânico, numa ênfase apoiada
diretamente na Teoria Geral dos Sistemas abordada por Ludwing von Bertalanffy:
A Universidade é, de certo modo, comparada a uma célula tendo vida e estruturas
próprias, fazendo ao mesmo tempo parte de um organismo sem o qual ela não pode
sobreviver. Estudar a administração universitária é, desde já, estudar tanto as
estruturas internas da universidade e seu modo de funcionamento, como as
articulações que a unem à sociedade global (CADERNOS DA IAU, 1981 apud
SCHLICKMANN, 2009, p. 4).

Nesse mesmo contexto, conforme Motta (2010), as universidades modernas (como
também os partidos políticos e as escolas modernas) representam exemplos de organizações
orgânicas67, pois se caracterizam por um contínuo ajuste às alterações ambientais e de
redefinição de tarefas correlatas, bem como pela valorização do conhecimento especializado e
das comunicações horizontais e verticais impostas pelos processos de trabalho, além de um
alto grau de comprometimento com os fins institucionais.
Em contraposição, as organizações mecânicas, como as escolas e universidades
tradicionais (além de certas empresas e órgãos públicos). Essas organizações caracterizam-se
pela: divisão de trabalho rígida; nítida hierarquia de controle; concentração de autoridade de
66
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linha na cúpula administrativa e de informações e conhecimentos nesse nível; valorização das
comunicações e interações verticais entre superiores e subordinados; e obediência e exigência
de lealdade à organização (MOTTA, 2010).
Sendo assim, a prática da gestão nas instituições universitárias compreende aspectos e
atividades distintas da grande maioria das organizações, sejam estas empresas e/ou
instituições públicas. Em outras palavras:
Na prática, percebe-se que a administração de uma organização universitária é algo
bastante distinto da administração de uma indústria têxtil, de uma organização
bancária, ou mesmo de uma mera instituição pública prestadora de serviços. Nesta
perspectiva, a habilidade e o domínio de técnicas administrativas, largamente
utilizadas nas empresas, tornam-se inadequadas e ineficazes à realidade
universitária. Ao se examinar, por exemplo, o complicado processo decisório na
universidade percebem-se distintos tipos de racionalidade, como a política, a social e
a econômica. Dada a natureza das organizações universitárias, tendem ao
predomínio de decisões calcadas na racionalidade política ao passo que numa
empresa o inverso é verdadeiro. Nestas o processo decisório está orientado pela
racionalidade econômica, com ênfase na eficiência e lucratividade. (MEYER JR.,
1992, p. 185-186).

Por essas e outras razões, Romero (1988)68 apud Lanzillotti (1997) também enfatiza o
caráter complexo da organização universitária e destaca fatores que contribuem para
diferenciá-la de todas as outras organizações: diversidade de fins (ensino, pesquisa e
extensão); mensurabilidade limitada (objetivos parcialmente quantificáveis); mistura de
autonomia e dependência nas relações com a sociedade; relativa difusão com a autoridade
(atuação por meio de zonas de poder e influência); e fragmentação interna (elevada autonomia
baseada no profissionalismo, especialização ou tradição).
Ainda considerando esse caráter complexo da organização universitária, podemos
destacar a compreensão do contexto de complexidade abordado por Edgar Morin:
[...] Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando
elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o
político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido
interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de conhecimento e seu
contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si. Por isso, a
complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade [...] (MORIN, 2000, p.
38).

Ainda de acordo com Morin (2000, p. 101), “a compreensão do outro requer a
consciência da complexidade humana”. Portanto, o que torna uma organização complexa são
os sujeitos que a compõe, ou seja, como os sujeitos são complexos, também são complexas as
relações que se estabelecem entre eles; podendo enfrentar incertezas, imprevistos e
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contradições.
De outro modo, segundo Meyer Jr. (2014, p. 14), “a universidade não é uma empresa
nem tampouco uma entidade governamental. Trata-se de uma organização sui generis cuja
complexidade, objetivos e especificidades influenciam sobremaneira sua administração”.
Deste modo, um dos paradoxos conhecidos no campo da Administração, refere-se à forma
como as universidades são geridas, representando um dos fatores que as distinguem de outras
organizações.
Nesse contexto, de acordo com Simon (1967)69 apud Meyer Jr. (2014, p. 18), as
universidades “[...] formam profissionais e são administradas por amadores. A realidade das
organizações acadêmicas revela que esses profissionais aprendem, no desempenho do próprio
trabalho, como administrar”.
Ao analisar essa afirmação, Meyer Jr. (2014) destaca:
Um olhar rápido sobre o perfil de ocupantes dos principais cargos administrativos
nas universidades revela que, em sua esmagadora maioria, são professores
universitários, com diversificada formação acadêmica e profissional bem como de
interesses. É a chamada “administração professorial”. A experiência em
administração neste caso é, muitas vezes, pequena e limitada à própria instituição ou
derivada de experiências vivenciadas em outras organizações congêneres. (MEYER
JR., 2014, p. 18).

Já Fialho (2005), ao abordar a organização universitária como complexa, destaca
alguns dos aspectos que as diferenciam de outras organizações:
Existem razões, portanto, para destacar seus aspectos diferenciais, como por
exemplo, a natureza das suas instâncias decisórias, o caráter colegiado dos seus
órgãos de deliberação, no que se confirma a interdependência da sua configuração
organizacional com as suas dimensões espaço-temporais e funcionais. Numa
universidade, sua produção – produção intelectual –, é avaliada pelo quantum de
conhecimento agrega a quaisquer dos seus produtos, diferenciando-se pela natureza
mesma dos seus produtos. Isso seria o bastante para singularizá-la de qualquer
modelo de organização. (FIALHO, 2005, p. 58).

Além disso, um fator que não podemos deixar de considerar, como uma das questões
centrais desse tema, refere-se à relação estabelecida entre a universidade pública e a
hierarquia administrativa estatal. Neste caso, Fialho (2005) enfatiza a necessidade dessa
organização universitária se reportar a um conjunto de diferentes funções governamentais
sistêmicas, como a administração, a fazenda e o planejamento.
De acordo com Oliveira (2017, p. 180-181), a universidade possui uma estrutura
complexa, pois essa organização “[...] desenvolve processos específicos e diferenciados de
trabalho nas suas unidades, caracteriza-se por uma tecnologia específica de funcionamento
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das atividades administrativa e acadêmica”. Portanto, a organização universitária distingue-se
por representar um “[...] espaço de intensas relações interpessoais e políticas, orientada por
normas, valores, crenças, ritos e símbolos, que forjam sua cultura organizacional, legitimam a
tomada de decisão e sua prática organizacional cotidiana”.
Dessa maneira, não é somente pela condição de organização especializada que a
universidade é considerada complexa, mas também porque ela executa múltiplas funções.
Cada função, seja ensino, pesquisa ou extensão, embora tenha certo nível de
interdependência, apresenta características específicas que as difere em relação ao modo de
organização umas das outras e dela em seu conjunto. Assim, a universidade é considerada, do
ponto de vista organizacional, a instituição de mais complexa estrutura da sociedade moderna
(LEITÃO, 1985).
Por outro lado, outros tipos de organização podem também ser caracterizados como
complexos ou conflituosos, não somente as instituições universitárias. No entanto, para
Schlickmann e Melo (2012), justamente o que diferencia este tipo de organização das demais
é que suas complexidades se apresentam mais evidentes.
Ainda destacando esse caráter diferenciado da gestão nessas instituições, Murphy
(2003) destaca como características os seguintes aspectos: complexidade, descentralização,
metas não muito definidas, burocracia, democracia e livre pensar. Desta forma, esses atributos
atuam impedindo a definição de uma missão apropriada que garanta o sucesso organizacional.
Sendo, que isso acontece na prática acadêmica, principalmente por seu caráter burocrático.
Já Souza (2010), apresenta algumas características singulares das instituições
universitárias: ambiguidade de propósitos; influência decisorial de muitos grupos de interesse;
mudanças ocorridas como reação a crises; natureza política nas decisões; existência de
estrutura fragmentada e descentralizada, diluindo decisões em órgãos colegiados;
fragmentação interna em função de elevada autonomia, por se basear em profissionalismo,
especialização e natureza das atividades; e medidas de desempenho de difícil quantificação.
De outro modo, R. Ribeiro (2017a, p. 376) lembra que a Administração Universitária é
constituída a partir de condicionantes político-institucionais, econômicas e culturais. Estes
condicionantes “[...] estão articulados de forma a delinear a estrutura e funcionamento da
gestão, como também, de toda a política universitária”.
Essas dimensões influenciam o processo decisório e, por consequência, a elaboração e
a execução das políticas institucionais. Neste sentido, R. Ribeiro (2017a) apresenta os
aspectos influentes nesse campo (Quadro 8), em função desses condicionantes, em função de
fatores internos e externos.
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Quadro 8 – Aspectos influentes na Administração Universitária por R. Ribeiro (2017a)
Político-Institucionais
Econômicos
Culturais
- Visão empreendedora;
- Investigação científica e - O planejamento;
- Sistemas de Informação (SI);
inovação educacional de base - A gestão implica liderança e
- A reforma de governo e a narrativa tecnológica;
habilidade gerencial;
da
nova
gestão
pública - Perspectiva de competitividade;
- Valores culturais facilitam ou
(gerencialista);
- Incorporação da missão de apoio não um processo de mudança na
- Métodos de gestão: Balanced ao desenvolvimento econômico;
gestão;
Scorecard, Mapa de Rede de - Implantação de Parques - As influências de uma gestão
Impactos;
Científicos
e
Tecnológicos, empresarial profissional no
- Práticas gerenciais empresariais e visando estreitar as relações clima organizacional;
racionalidade na gestão universitária; universidade-empresa;
- O ambiente externo de
- Dispositivos de vigilância, controle - Produção e comercialização das mudança e orientações de
e adestramento (dressage) da prática patentes universitárias;
organismos transnacionais;
docente;
- Formação empresarial de - Práticas de desenvolvimento
Institucionalização
da estudantes.
sustentável e responsabilidade
responsabilidade social universitária.
social.
Fonte: R. Ribeiro (2017a, p. 362) com alterações.

Em função desses condicionantes, como uma organização complexa, a universidade
tem a estrutura de sua gestão marcada por peculiaridades. Desta forma, os condicionantes
político-institucionais e econômicos referem-se a Administração Universitária orientada por
uma lógica muita mais complexa do que a que regula o ambiente empresarial, seja no âmbito
público ou privado, sendo direcionada a adotar certos conceitos e procedimentos próprios de
uma lógica economicista (RIBEIRO, R., 2017a).
Ainda para R. Ribeiro (2017a), no que concerne aos condicionantes culturais, estes se
referem à forma como essa instituição se compreende no contexto socioeducacional, no
direcionamento de sua estrutura e no funcionamento da gestão e da política de ensino,
pesquisa e extensão.
Por outro lado, a partir de concepções do campo da Gestão do Conhecimento e
baseado nas características singulares das universidades, Souza (2010) também identificou
fatores relevantes para a criação de um arcabouço teórico para o campo da Administração
Universitária.
Dessa maneira, o Quadro 9 apresenta fatores relevantes ao campo da Administração
Universitária, conforme Souza (2010), destacando: o planejamento estratégico, como
instrumento dinâmico e flexível para a estratégia organizacional; a flexibilidade
organizacional (novas formas estruturais); sistema de gestão fundamentado nas competências,
visando o compartilhamento do conhecimento; a valorização dos docentes, técnicos e
estudantes (capital humano); a avaliação institucional integrada ao planejamento estratégico; a
utilização de sistemas de informação e de conhecimento; e o relacionamento com a sociedade,
governo, sindicatos e entidades, e outros organismos e entidades nacionais e internacionais.
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Quadro 9 – Fatores relevantes de Administração Universitária, segundo Souza (2010)
Fatores de
Características das Instituições Universitárias
Gestão do
Conhecimento
Ambiguidade de objetivos: os objetivos são vagos, incertos,
difusos e até conflituosos entre si; os gestores universitários
Estratégia
não planejam, mas, sim, ligam problemas com soluções
organizacional.
preexistentes.
Existência de duas estruturas paralelas, que são, com
frequência, fonte de conflitos: estrutura acadêmica –
fragmentada e descentralizada em que as decisões são
diluídas em órgãos colegiados – decisões de baixo para
cima; e estrutura administrativa – mecanizada, decisões de
cima para baixo.
A pressão política e a barganha pelos interesses dos grupos
Novas formas
ultrapassam os limites da autoridade formal. As decisões são
estruturais;
proteladas, não são definitivas; participação temporária da
Compartilhament
comunidade universitária nas decisões. Prevalece a
o do
negociação.
conhecimento;
Elevada autonomia baseada no profissionalismo,
Capital humano.
especialização, tradição e natureza das atividades. Os
profissionais administram o seu próprio trabalho (autoridade
profissional); controle coletivo sobre as decisões
administrativas que os afetam. Não se submetem ao
processo hierarquizado da burocracia.
Os técnicos tendem a administrar com menor influência
(maior equilíbrio). As mudanças dos gestores são frequentes.
Os resultados do trabalho profissional não podem ser
Cultura de
facilmente medidos e, com isso, não se prestam às
avaliação
padronizações – dificuldades de avaliar o alcance de
organizacional.
objetivos.
A tecnologia utilizada é difusa, dificultando o
Sistemas de
estabelecimento de rotinas, prevalecendo assim o
informação e da
atendimento diferenciado às diversas demandas.
comunicação.
Vulnerabilidade ambiental: as mudanças ocorrem com
reações e crises, provocadas normalmente, por interesses de
grupos externos.
As universidades situam-se num ponto de continuum entre
Relacionamento
autonomia e pressão do ambiente externo, o que pode afetar
com o ambiente
os processos organizacionais da gestão universitária.
externo.
Possibilidade de participação externa nas decisões da
universidade.
Influências de organismos e instituições nacionais e
internacionais.
Fonte: Souza (2010, p. 34-35).

Fatores Relevantes de
Administração
Universitária
Planejamento estratégico
entendido como um
instrumento dinâmico e
flexível.

Flexibilidade
organizacional; Sistema
de gestão fundamentado
nas competências;
Valorização dos
docentes, técnicos e
estudantes.

Avaliação institucional
integrada ao
planejamento estratégico.
Sistemas de informação e
de conhecimento.
Relacionamento com
sociedade/comunidade;
Relacionamento com o
governo, sindicatos e
entidades;
Relacionamento com
outros organismos e
entidades nacionais e
internacionais.

Por sua constituição e natureza específicas, conforme Fialho (2005), a universidade
apresenta, pelo menos, três diferentes dimensões – indissociáveis e interdependentes – que
afetam e repercutem na sua realidade: a acadêmica, a organizacional e a espacial. Neste caso,
a autora defende essas dimensões ao discutir à gestão de uma universidade multicampi.
Ao considerar o campus universitário um conjunto de prédios e instalações voltados ao
ensino, à pesquisa e à extensão e de extrema importância para a realidade local e regional de
onde se insere, Fialho (2005) enfatiza esse mesmo sentido para a universidade multicampi, ou
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seja, estendendo a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão para as diversas áreas de
sua localização.
Para Fialho (2005, p. 50-51), o termo “[...] multicampi resulta, então, da forma do
nominativo plural da palavra campus associada ao adjetivo para designar o termo muitos
campos que representaria, no caso, a diversidade de espaços em que vai se semear o saber”.
Portanto, refere-se ao modelo academicamente designado para identificar uma instituição de
ensino superior que não se fixa em um único espaço geográfico.
Por outro lado, mesmo com a formação conglomerada da universidade brasileira –
pela reunião de unidades preexistentes sob o nome de universidade – Fialho (2000) esclarece
que a expressão “multicampi” não se consagrou por determinar a ideia de quantidades que se
juntam, como o uso de outros prefixos enfatizariam, a exemplo de “poli” e “pluri”. Logo, não
é pelo ajuntamento de unidades que a universidade se torna multicampi, ou seja, ela não pode
ser definida, simplistamente, pelo número de campus ou quantidades de unidades formadoras.
Assim, a partir da atribuição da expressão multicampi, Fialho (2000) defende a
necessidade de se demonstrar organicidade a essas universidades brasileiras, justamente em
função de sua formação conglomerada, que vai requerer ações mais efetivas para se garantir o
devido desempenho no exercício das atividades administrativas e acadêmicas e na consecução
de sua missão institucional.
Portanto, é nesse contexto que Fialho (2000) apresentou um panorama histórico,
conceitual e gerencial das universidades multicampi existentes naquele momento,
identificando algumas dificuldades desse campo de estudos, principalmente da gestão
acadêmico-administrativa, que se referem: à inobservância, pela legislação, da singularidade
do modelo multicampi, que força essas universidades a funcionarem como se fossem
instituições compostas por um único campus ou sediadas em um único município; à ausência
de estudos, empíricos ou teóricos, e de informações qualificadas sobre as universidades
multicampi do País; à imprecisão na designação dos modelos universitários (multicampi,
unicampus, universidades com oferta de cursos em locais fora da sede, dentro outros); e as
políticas de avaliação da educação superior que não distinguem universidades multicampi de
outras formadas por um só campus ou sediada em um único município.
Além disso, conforme Fialho (2000), em função da ausência do devido planejamento e
da responsabilidade política no processo de implantação e de expansão da educação superior
brasileira não são asseguradas as condições básicas de manutenção das atividades
universitárias. Em consequência, as universidades multicampi acabam limitadas somente ao
ensino, em especial, ao ensino de graduação, excluindo-se, praticamente, as demais
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finalidades (ensino de pós-graduação, pesquisa e extensão).
Desse modo, a partir dessas dinâmicas funcionais, que se relacionam com sua estrutura
organizacional desconcentrada e dispersão físico-geográfica (distribuição das unidades em
grande área territorial), contendo elementos vinculados ao assentamento regional e urbano, é
necessário compreender:
[...] que a organização universitária multicampi planta, concretamente, no espaço
físico-geográfico, no território, unidades encarregadas do cumprimento das
finalidades estatutárias da instituição (unidades que integram os chamados campi
universitários) e que estas unidades se encontram, também, encarregadas da
realização da missão universitária, num contexto de convivência com realidades
regionais bastante diferenciadas (FIALHO, 2005, p. 67).

Nesse cenário, a universidade multicampi destaca uma dimensão espacial, que se
traduz por sua presença em diferentes áreas onde se encontra instalada, convivendo com
diversas e complexas realidades, principalmente em função de variados graus de
desenvolvimento de cada uma dessas regiões e/ou centros urbanos.
Com base nessas argumentações, é possível propormos elementos para a construção de
um conceito sobre Administração Universitária. Neste cenário, a definição utilizada por
Schlickmann (2013), apropria-se de uma adaptação do campo da Administração:
[...] a administração universitária poderia ser conceituada, por exemplo, adaptandose o conceito de Stoner e Freeman (2000) e o conceito de universidade estabelecido
pela LDB/1996 como: processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho
dos membros da universidade, e de usar todos os seus recursos disponíveis para
atingir os objetivos de: formar quadros profissionais de nível superior; realizar
pesquisa e extensão; bem como dominar e cultivar o saber humano
(SCHLICKMANN, 2013, p. 47).

Ao discutir esse conceito de Administração Universitária no Brasil, Schlickmann
(2013) não faz menção apenas à definição de universidade, estabelecida no artigo 52 da atual
LDB. Para esse autor, a literatura nesse campo tem considerado como sinônima de
universidade, termos como: escolas de ensino/educação superior, instituições de
ensino/educação superior, faculdades e centros universitários.
Desse modo, Schlickmann (2013, p. 52) enfatiza uma definição para a Administração
Universitária, entendendo-a como: “[...] processo de planejar, organizar, liderar e controlar o
trabalho dos membros das organizações de educação superior, e de usar todos os seus recursos
disponíveis para atingir seus objetivos”.
Já para Meyer Jr. (1992, p. 180), o campo da Administração Universitária, como
qualquer atividade, “[...] possui um campo ou área de atuação específica, qual seja: o
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração numa
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organização atípica e complexa como é a universidade”.
Dessa maneira, conforme Schmitz Junior (2019, p. 45), por ser permeada pela
administração de empresas e pela administração pública, a Gestão Universitária apresenta
especificidades dadas pela complexidade das organizações universitárias, que se desdobram
por suas diferenças e por diferentes missões, visões e valores. No entanto, essas organizações
têm o mesmo objetivo: “formar pessoas em nível superior nas mais diferentes áreas da
ciência”.
Além disso, por ser o conhecimento gerado, utilizado e preservado na universidade, é
possível defini-la como uma organização especializada. Em outras palavras, a universidade
pode ser caracterizada pela ênfase na busca dos seus objetivos, bem como pelo número
significativo de docentes especializados nas diversas áreas do conhecimento e pela relação de
autoridade entre eles. Logo, o conhecimento é fator determinante nas relações entre sujeitos
nessa organização (ETZIONI, 198970 apud LANZILLOTTI, 1997).
Nesse sentido, a relação entre gestores e docentes especializados na universidade
revela-se inversa em relação a outras organizações não especializadas. Conforme Lanzillotti
(1997, p. 31), isso ocorre pelo fato dos gestores universitários “[...] serem os responsáveis
pelo gerenciamento das atividades-meio, enquanto que aos especialistas cabe a administração
das atividades-fim, centradas na criação, aplicação e manutenção do conhecimento”.
Ainda segundo Lanzillotti (1997, p. 31), “[...] a influência desmedida de especialistas
no processo de tomada de decisões pode constituir-se em obstáculo para a consecução dos
objetivos propostos pela organização, colocando em jogo a sua sobrevivência”. Em
contraponto, também pode ser perversa a influência excessiva da gestão, prejudicando o
alcance dos objetivos da universidade e, em muitos casos, impedindo o exercício da liberdade
acadêmica.
Nesse contexto universitário, podem ser identificados dois centros de poder: o poder
acadêmico, baseado no conhecimento e exercido pelos docentes especializados; e o poder
burocrático, exercido pelos gestores e baseado nas leis, regulamentos e normas relativas ao
ensino, pesquisa, extensão e gestão (LANZILLOTTI, 1997).
Assim, essa relação entre poderes torna-se problemática, principalmente em função da
multiplicidade de interesses envolvidos. Portanto,
[...] se o interesse do especialista está voltado para a atividade profissional – vista
como fundamental em relação ao objetivo específico –, o interesse do administrador
se detém, em alguns momentos, em atividades específicas como, por exemplo, a
70
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obtenção de verbas para o financiamento destas atividades, e o seu gerenciamento,
com vistas à aplicação face às necessidades organizacionais. Em outros momentos, o
interesse do administrador se concentra na implantação de reformas estruturais e
funcionais das organizações, exercendo o poder político e influenciando o processo
de tomada de decisões (LANZILLOTTI, 1997, p. 32).

Nesse ponto, destacamos a classificação das universidades por tipo de poder, conforme
Germán Rama (1970)71 apud N. Ribeiro (1977, p. 64): paternalistas, universidades típicas dos
sistemas de elite, com poder autônomo, dirigidas por pessoas com alto prestígio social e
pouco vinculadas aos problemas universitários; de hierarquia vertical, aquelas dos sistemas
de elite, mas com poder heterônomo, em que o processo decisório é controlado externamente
por ordem religiosa ou política, em que o sistema universitário deve se enquadrar;
autoritárias, marcadas pela heteronomia72, universidades de massa com poder universitário
autoritário e não legitimado pela comunidade acadêmica; e de participação, universidades de
massa tipificadas por sua autonomia, geralmente laicas, não se filiando a uma determinação
ou concepção religiosa, com poder constituído por meio da comunidade acadêmica.
Nesse sentido, a universidade apresenta uma estreita relação entre poder e processo
decisório. De acordo com N. Ribeiro (1977), a organização universitária envolve algumas
concepções ou princípios implicados na estratégia administrativa: a organização por áreas
afins de conhecimento; a departamentalização como um processo; a colegiatura (alto grau de
participação de seus membros no processo decisório); os centros de decisão (ora pelos
colegiados e conselhos que constitui, ora pelos chefes, dirigentes e coordenadores); a
modularidade (decomposição dos diversos campos do conhecimento em unidades menores –
matérias ou disciplinas); a organização sistêmica (tratamento sistêmico das partes integrantes
da instituição); a teleologia dos meios e fins (orientação por propósitos em uma cadeia, ou
seja, a partir dos fins institucionais, definem-se os meios necessários para seu atingimento).
Ainda nessa perspectiva, Syena (1993, p. 18) destaca os estudos de Baldridge (1971)73;
Cohen, March e Olsen (1972)74; Baldridge et al. (197775, 198276), Cohen e March (1983a77,
71
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1983b78) e Birnbaum (1988)79, citando cinco modelos organizacionais ou de processos
decisórios para a análise das organizações acadêmicas: sistema colegial; burocracia; sistema
político; anarquia organizada; e sistema cibernético. Desse modo, Syena (1993) também
discute algumas características da organização universitária, como: os objetivos; a tecnologia;
a relação com o ambiente; e a influência do profissionalismo.
De acordo com Syena (1993, p. 18), os modelos organizacionais são entendidos como
“[...] uma abstração da realidade que permite entender algumas dinâmicas de um sistema,
dirigindo a atenção do analista sobre algumas dimensões organizacionais”, sem que nenhum
deles chegue a representar completamente um sistema complexo, como é o caso da
universidade. Eles abordam a relação entre poder e processo decisório, podendo “[...] refletir
o que ocorre em algumas partes de determinadas organizações”.
Por outro lado, esses modelos organizacionais podem ser adotados pelas universidades
em todos seus aspectos destacados, em somente alguns deles, e, até mesmo, podem não ser
adotados. Neste sentido, Lanzillotti (1997, p. 33) destaca esses modelos como “teóricos
analíticos (não prescritivos)”.
No modelo colegial, a universidade é uma organização em que seus membros
(docentes e gestores) operam em ambiente de interação e/ou consenso, compartilhando
premissas sobre seus objetivos e processos organizacionais. Esse ambiente visa eliminar o
conflito, já que as decisões são tomadas de forma colegiada (LANZILLOTTI, 1997).
A ideia de colegialidade na universidade origina-se de duas fontes: do conceito de
comunidade de letrados, cujo processo decisório é uma questão de obtenção de consenso; e do
conceito de autoridade profissional, apoiada na competência ao invés da posição, referindo-se
a uma hierarquia mais achatada (HARDY; FACHIN, 2000).
De acordo com esse modelo, a organização não seria caracterizada por uma estrutura
hierárquica, nem por procedimentos administrativos racionais, com ênfase na precisão e
eficiência. Nesse modelo, o clima igualitário e democrático é que comanda a organização e a
influência de seus membros decorre mais a partir das aptidões individuais e das normas
compartilhadas do que de sua condição legal. Logo, seus membros concordam sobre a
necessidade de o processo decisório ser consensual (SYENA, 1993).
Na universidade, em função de sua estruturação composta por um grupo colegial, a
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gestão está subordinada a um colegiado (conselhos) e tem como função: ofertar serviços de
suporte às atividades fins; representar os interesses da instituição junto à comunidade externa;
e tomar decisões sobre assuntos do cotidiano universitário (SYENA, 1993).
No modelo burocrático, ao contrário do modelo colegial, a interação entre seus
membros deverá ser efetiva, porém em função da influência operada em conformidade com as
relações hierárquicas, ou seja, os cargos mais altos da organização direcionam seus
subordinados e são apoiados por eles. Além disso, o processo decisório é definido como
racionalista e formal, tendo suas decisões baseadas em interações estruturadas (SYENA,
1993; LANZILLOTTI, 1997).
Desse modo, o modelo burocrático focaliza sua atenção sobre a estrutura e os
processos racionais, visando capacitar a organização para atingir os seus propósitos. Nesse
modelo, a ênfase dada na descrição dos cargos, normas e regulamentos visa ampliar a
previsibilidade e a eficiência (SYENA, 1993).
No caso da universidade, esse modelo apresenta duas características: o da burocracia
tradicional, representada pelo apoio administrativo da universidade e estruturado numa
hierarquia; e o da burocracia profissional, representada pelo convívio entre a excessiva
formalização burocrática e a necessária flexibilidade e inovação. Assim, na burocracia
profissional, a universidade caracteriza-se pela autonomia e por liberdade acadêmica
(HARDY; FACHIN, 2000).
Na burocracia profissional, os princípios do controle centralizado são modificados,
permitindo maior autonomia, sendo adequada para lidar com condições relativamente
estáveis, em que os processos de trabalho são relativamente complicados. Deste modo, esse
tipo organizacional revelou-se adequado para universidades, hospitais e outras organizações
profissionais, justamente porque os profissionais, com habilidades e saber especializado,
necessitam de bastante autonomia e arbítrio para serem eficazes (MORGAN, 2002).
No modelo político, a universidade apresenta-se dividida em grupos com interesses
próprios, especializados, diversificados e não-consensuais. Esses grupos podem unir-se, de
forma eventual, visando à obtenção de proposições comuns, por meio de compromissos e
barganhas. Além disso, nesse modelo, o processo decisório é confuso e descentralizado,
podendo haver diminuição do consenso, em função da fragmentação dos grupos competindo
por recursos e influência. Desta forma, o poder é difuso, sendo exercido por sujeitos e grupos
de diversas maneiras, em diferentes situações, e não existindo domínio de um desses grupos
sobre os outros; mas, sim, um dualismo de controle e constantes conflitos entre as autoridades
administrativa e profissional (SYENA, 1993; LANZILLOTTI, 1997).
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Na universidade, o modelo político considera as relações entre poder e política no
cotidiano acadêmico, além das pressões internas e externas, relacionadas às estruturas de
escolha e de temporalidade dos dirigentes, bem como a capacidade de captação externa de
recursos e sua distribuição internamente (HARDY; FACHIN, 2000; OLIVEIRA, 2017).
No modelo anárquico, o processo decisório pressupõe ambiguidades de intenções e é
determinado por ausência de ação ou por acidente. Além disso, a existência de conflitos é
considerada normal, tendo interesses e valores múltiplos e difusos. Nesse modelo cabe a
concepção de anarquia organizada, ou seja, aquela em que o processo decisório apresenta
objetivos indefinidos, tecnologia incerta, participação espontânea, ausência de vínculo entre
problemas e soluções, baixo empenho para racionalização dos meios e estrutura confusa
(SYENA, 1993; LANZILLOTTI, 1997).
Para Hardy e Fachin (2000), a anarquia organizada, também conhecida como modelo
da “lata do lixo”, é aquela em que, na universidade, diferentemente dos modelos colegial,
burocrático e político, o comportamento administrativo é não-proposital e gerado por meio de
ambiguidades de preferências, não podendo ser deduzido a partir de intenções e interesses
individuais.
Portanto, na anarquia organizada, a constância de problemas não obedece,
necessariamente, soluções definidas de modo racional, ou seja, as decisões tomadas não
seguem lógicas intencionais. Além disso, os participantes desse processo decisório mudam
constantemente e os objetivos a serem alcançados apresentam-se ambíguos (OLIVEIRA,
2017).
Já no sistema cibernético, entendido como uma integração dos quatro primeiros
modelos, as demandas e dificuldades organizacionais da universidade podem ser coordenadas
por controles cibernéticos. Logo, mecanismos automatizados de correção (sistemas
informatizados) podem garantir a solução necessária para a detecção e correção de erros à
medida que acontecem, direcionando a organização para direção desejável, por meio de ações
organizacionais corretivas (SYENA, 1993).
Nesse modelo, no que se refere ao papel desempenhado pelos gestores, de alguma
forma, essa atuação pode influenciar no alcance dos objetivos da organização. No entanto,
esse papel pode ter pouco controle sobre o funcionamento das unidades comandadas,
justamente porque o sistema cibernético implantado tende a atuar de forma autônoma
(SYENA, 1993).
A discussão desses modelos organizacionais contribui para a compreensão dessa
instituição, porém, cabe-nos lembrar de que, na universidade, há uma multiplicidade de
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arranjos hierárquicos funcionando em conformidade com os objetivos institucionais. Logo,
esses arranjos são pautados dinamicamente e, apesar de não se subverterem as determinações
burocráticas normativas, acabam por criar novas perspectivas de poder, delegação, comando e
decisão.
Ainda sobre essa questão da tomada de decisões na universidade, Pimenta (2007)
reforça que o desempenho da instituição está atrelado à sua estrutura organizacional e à
natureza do processo decisório existente. Neste tocante, não será suficiente ter recursos
financeiros, instalações físicas de alto padrão, corpo docente bem titulado e pesquisas
desenvolvidas; se o processo decisório ocorre de forma isolada e sem o devido alinhamento à
missão e aos objetivos institucionais.
Nesse sentido, D. Ribeiro (1982) esclarece que é possível entender como estrutura
universitária, o conjunto e a integração dos órgãos e procedimentos pelos quais a universidade
desempenha seus propósitos. Portanto, para se analisar a estrutura universitária faz-se
necessária a devida atenção aos seus componentes e órgãos integrantes, capazes de exercer
funções orientadas para determinados fins.
Desse modo, lembramos que o campo da Administração Universitária é também
definido pelo estudo da estrutura interna da universidade, do seu modo de funcionamento e de
suas articulações com a sociedade. Assim, como destacam Kobiyama, Silva e Perardt (2011),
para se atingir certa eficácia organizacional é extremamente necessária à compreensão da
realidade universitária.
Portanto, a compreensão da realidade universitária, o modo de funcionamento e,
principalmente, as suas interações com a comunidade interna (docentes, discentes, técnicoadministrativos e demais colaboradores) e externa (governo, fornecedores, sociedade civil
organizada e em geral) são de extrema importância para uma gestão efetiva nessas
instituições.
A seguir, na próxima seção, trataremos dos principais aspectos da Contemporaneidade
e os desafios impostos pela sociedade contemporânea a essa organização complexa e suas
atividades administrativas e acadêmicas.
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3.

CONTEMPORANEIDADE E DESAFIOS DA ATIVIDADE UNIVERSITÁRIA
Esta seção trata dos desafios da atividade universitária considerando os aspectos da

Contemporaneidade. Para tanto, abordamos algumas das denominações, perspectivas e
desafios discutidos na literatura para a Contemporaneidade, bem como a compreensão da
universidade nesse processo civilizatório e suas crises.

3.1 Signos da Contemporaneidade
A compreensão da Contemporaneidade é complexa e torna-se tarefa bastante difícil
propor uma única definição. Neste sentido, muitos pensadores debruçaram-se sobre o
processo civilizatório em curso, contribuindo com uma gama de denominações para era atual:
sociedade

pós-industrial;

sociedade

pós-moderna;

pós-modernidade;

sociedade

da

modernidade fluida; transmodernidade; sociedade da informação; sociedade informática;
sociedade informacional; sociedade do conhecimento; sociedade pós-informação ou digital
(BELL, 1973, SCHAFF, 1995; BAUMAN, 2001, 2007; CASTELLS, 1999, 2003;
HARGREAVES, 2004; BURCH, 2005; DUSSEL, 2005, 2016; NEGROPONTE, 2002;
LYOTARD, 2009, SANTOS, L., 2013).
De acordo com Cassirer (2011, p. 21) a Contemporaneidade se apresenta mais como
mito do que como conceito. Porém, “[...] não só o mito, a arte e a linguagem, mas até o
próprio conhecimento teórico chegam a ser mera fantasmagoria, pois nem este pode refletir a
autêntica natureza das coisas tais como são, devendo delimitar sua essência em ‘conceitos’”.
Portanto, o caráter contemporâneo funcionaria mais adequadamente como construção mítica,
do que como construção conceitual, filosófica ou científica.
Dessa forma, o sentido de Contemporaneidade apresentado por Cassirer (2011) é
representado por meio de signos (símbolos). Logo, na medida em que cada um desses signos
se origina, marca seu próprio mundo de significado. No entanto, não é demonstrável, apenas
se revela a quem quer enxergá-lo. Assim, a construção mítica refere-se a uma atuação do real
– de modo singular e nunca esgotante –, representando, portanto, uma consignação subjetiva
de cada sujeito dentro de seu mundo particular.
Nessa perspectiva, os aspectos da Contemporaneidade aplicados às relações sociais,
encontram-se para além daqueles travados a partir da organização social do trabalho, isto é,
referem-se aos processos de produção material. Neste sentido, as relações sociais revelam à
subjetividade dos sujeitos diante de sua condição e da atuação social, única e particular,
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independendo de um determinado conhecimento sociológico (LIMA JUNIOR, 2015).
Em resumo, a Contemporaneidade se apresenta em função de variados dinamismos:
relativos e/ou relacionais (não se reduzem a uma identidade conceitual, não tendo uma relação
causal linear simples); contextuais (referem-se aos aspectos de uma realidade social
inesgotável, podendo ser atuada e/ou atualizada); singulares (dinamismos únicos, ou seja, a
partir da subjetivação de cada sujeito); inacabados (gerados a partir de fissuras, brechas e/ou
contradições na visão moderna); e imortalizados (atemporais, ressignificados, reinaugurados,
novas concretizações por outros sujeitos) (LIMA JUNIOR, 2015).
Logo, em função de impasses no processo civilizatório, a Contemporaneidade
apresenta variadas compreensões:
[...] há os que – “antimodernos” –vislumbram a saída na contramão da sociedade
tecnológica, industrial e republicana. Outros, ao contrário – “modernos” –, como
Marx e Freud, apostam às últimas consequências na possibilidade de que a própria
razão científica ou crítica venha a sanar as fraturas da civilização moderna e abrirlhe o futuro. Outros, por fim – propriamente “pós-modernos” –, rendem-se à
dissolução de instituições e ideais iluministas, resignam-se à implosão do tempo e
assumem o sistema globalitário como seu reino. (SANTOS, L., 2013, p. 212).

Enfim, a compreensão dessa sociedade em curso envolve, como abordado por L.
Santos (2013, p. 212), “[...] desdobramentos da modernidade, desconstruções pós-modernas e
novas possibilidades latentes, trata-se de saber que perspectiva de contemporaneidade está à
altura do futuro”.
Nesse sentido, algumas dessas perspectivas ou aspectos da Contemporaneidade podem
ser abordadas em função dessa gama de denominações aplicadas ao processo de civilizatório
em curso. Uma dessas denominações refere-se ao termo “sociedade pós-industrial”, que,
segundo Bell (1973), ao formular algumas teses sobre essa sociedade, revela que o seu eixo
principal é sustentado pela informação, convertendo a estrutura da nova economia baseandose nessas potencialidades.
Desse modo, Bell (1973) analisa da sociedade pós-industrial, a partir de três grandes
categorias: a organização política, a cultura e a estrutura social. A organização política seria
responsável por regular a divisão do poder, garantindo a ordem social e mediação de conflitos
individuais e grupais. A estrutura social abrange questões sobre economia, tecnologia e
sistemas operacionais. Por fim, a cultura, referindo-se ao campo dos símbolos e significados
dessa sociedade, em que as demais características se expressam e se edificam.
Nesse contexto, ao contrário da industrial, a sociedade pós-industrial fundamenta-se,
mais fortemente, pela formulação social de questões e problemas do que pela descoberta
técnica de soluções; primeiramente, definindo o objetivo a ser atingido para depois simular
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prováveis modalidades de consecução. Nessa sociedade, as máquinas inteligentes sobrepõem
grande parte da massa operária e o capital depende da apropriação do conhecimento, não
oferecendo mais o instrumento do trabalho, dispensando grande parte dos trabalhadores
industriais. Deste modo, o foco mudou de bens materiais produzidos em larga escala para
bens imateriais, como os serviços, a informação, a estética, entre outros (DANTAS, 2007;
KEIL, 2007).
Na sociedade pós-industrial, estabelece-se a diferenciação entre empresas mundiais e
multinacionais, em escala global. As empresas mundiais possuem todas as afiliadas
atualizadas com os avanços tecnológicos, sendo responsáveis por partes ou componentes dos
produtos ditos mundiais, ou seja, representam agentes hegemônicos, visando à produção
fragmentada e desterritorializada. Já as empresas multinacionais tendem a manter operações
relativamente

independentes,

transferindo

tecnologia

obsoleta

para

países

menos

desenvolvidos economicamente (SANTOS, M., 2000; DANTAS, 2007).
Já sobre o termo “Pós-Modernidade”, Costa e Fonseca (2007) destacam-se duas
perspectivas acerca dessa denominação, que se relacionam ao prefixo “pós”: oposição ou
negação; e desconstrução (desmistificação, desnaturalização). Do mesmo modo, L. Santos
(2013, p. 211) destaca, em função da dissolução de paradigmas modernos em curso, que
alguns pensadores “[...] se referem aos tempos atuais como ‘pós-modernidade’, na qual estaria
em transe a passagem para outra ordem civilizatória”.
Nessa perspectiva, Bauman (2001) destaca a sociedade na Pós-Modernidade, ao
enfatizar uma diferença fundamental em relação à sociedade moderna: os membros da
sociedade pós-moderna são envolvidos, primariamente, por sua condição ou tendência
consumidora ao invés de produtora.
Desse modo, na condição pós-moderna, designada por Lyotard (2009), o contexto
cultural da era pós-industrial, a partir de modificações significativas nas ciências, na literatura
e nas artes, reflete o impacto das transformações tecnológicas, em que a competição
econômica se dá em função da quantidade de informação técnico-científica eventualmente
produzida, ao invés da quantidade de anual de matéria-prima ou manufaturados produzidos.
Logo, as universidades e centros de pesquisa tornam-se protagonistas, por serem capazes de
produzir, armazenar e compartilhar informações, operando em condições de legitimação pelo
desempenho de demandas do mercado.
No que se refere ao termo “Modernidade Fluida”, Bauman (2001) defende que a
sociedade contemporânea é marcada por uma transformação – da solidez para a liquidez. Essa
metáfora é utilizada para captar essa mudança, em que a sociedade, mais adaptada aos meios e
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ao ambiente, não se fixa ao espaço ou tempo. Neste caso, essa fluidez torna mais fácil a
adaptação para outras formas e ajustes, além da disposição para mudanças e livre
experimentação do novo. Em consequência disso, as formas de poder dessa sociedade acabam
sendo realocadas, redistribuídas e moldadas com outros formatos. As estruturas sociais não
duráveis passam a se apossar e aquelas com característica de durabilidade passaram a não ter
o mesmo valor de outras épocas.
Nesse contexto, o “derretimento” das estruturas duráveis levou à progressiva
libertação da economia, ou seja, de seus tradicionais embaraços políticos, éticos e culturais,
sedimentando o domínio de uma “nova ordem”, definida em termos econômicos e imune a
desafios não-econômicos. Esse novo ordenamento tornou os suportes políticos ou morais
enfraquecidos e/ou inadequados, sendo incapazes de alterar esse domínio econômico, em
função de sua irrelevância e/ou ineficácia (BAUMAN, 2001).
Nessa condição fluida de reorganização e/ou reestruturação, L. Santos (2013, p. 211)
destaca algumas dessas estruturas sociais: o estado democrático e de direito em formato
neoliberal mais brando, reduzindo ingerências em áreas relevantes da sociedade; os partidos
políticos de fundo ideológico, ao flexibilizar princípios em função de imediatismos; as
instituições educacionais, acomodando-se em programas baseados na competitividade
mercantil; e a ciência, ao se desligar de ideais humanitários, para se converter em
armazenamento de informações à disposição de necessidades mercadológicas.
Acerca da Transmodernidade, Dussel (2005, 2016) enfatiza que a Modernidade
(ocidental) iniciou-se com as grandes navegações europeias e invasão da América,
representando a abertura geopolítica de superioridade econômica, tecnológica e ideológica. A
segunda Modernidade desenvolveu-se na Holanda, enquanto província espanhola até início do
século XVII, e, nesse momento, já devidamente burguesa (1630-1688). Já a Terceira
Modernidade, de domínio inglês e francês, expandiu o modelo anterior, iniciando a partir da
tese cartesiana de Descartes. Assim, o ápice da Modernidade foi atingido na Revolução
Industrial e com o Iluminismo, que se expandiu pelo Norte da Europa, Ásia e África.
Desse modo, “sistema-mundo” de dominação econômica e política, ou seja, esse
eurocentrismo apoiou a legitimação de poder, fazendo brotar um sistema totalitário, que
promoveu a compreensão de um mundo maniqueísta pertencente a um único tipo de sujeito
racional. Nesse sentido, Dussel (2016, p. 59) critica esse posicionamento, considerando a
possibilidade de simetria multicultural, idealizada como possível somente para os sujeitos
racionais, defendendo e situando as culturas como assimétricas, em razão de suas posições
dentro do sistema colonialista.
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Nessa perspectiva de existência de duas culturas (as superiores, desenvolvidas
simetricamente, e as primitivas), Dussel (2005, 2016) demarca a posição de ausência de
diálogo cultural com diversas nações, como a China, a Índia e outras do mundo islâmico, não
enquadradas nesses dois extremos. Essas culturas vão sendo destruídas ideologicamente
(colonizadas), a partir de uma lógica capitalista, mesmo com a tentativa de valorização de
seus elementos folclóricos ou isolamento em momentos secundários.
Portanto, a Transmodernidade por ser entendida como uma fase final da cultura
moderna euro-americana, a partir da quebra de dois paradigmas: do eurocentrismo (projeto
iluminista e capitalista de progresso); e da crítica sobre o colonialismo (revelada com uma
práxis violenta de dominação). Dessa forma, procura superar tendências eurocêntricas,
assumindo uma interpretação própria da filosofia da libertação, visando oportunizar estruturas
sociais distintas da lógica colonizadora, refletindo as origens e consequências do modo de
vida popular, das classes sociais oprimidas e historicamente excluídas, e do modo de pensar
de outras culturas milenares periféricas – não hegemônicas e não eurocêntricas; além da busca
por saberes abundantes e da possibilidade de diálogo pluriversalizado e multicultural
(DUSSEL, 2005, 2006; SANTOS, L, 2013).
Ademais, Burch (2005) contextualiza intensas e aceleradas transformações nessa
“aldeia global”80 – que alavanca e introduz novas tecnologias de informação e comunicação
(TIC) ao desenvolvimento socioeconômico, forjando diversos termos para a compreensão
desse contexto. Neste embate teórico, de mudança da sociedade industrial para a pósindustrial, os próprios meios de comunicação se adiantaram e escolheram as denominações
usadas: “era/sociedade da informação”; “sociedade do conhecimento”; “era tecnotrônica”;
“sociedade digital”.
Nesse panorama, a noção de “sociedade de informação” foi introduzida por Bell
(1973), ao abordar que o conhecimento teórico seria o eixo fundamental da nova economia na
sociedade pós-industrial, sustentada pela informação e desenvolvimento das TIC e da Internet.
Nos anos 1990, essa expressão ressurgiu, incluída na agenda de países mais poderosos
economicamente, em fóruns da Comunidade Europeia e da Organização de Cooperação e de
Desenvolvimento Econômico (OCDE)81, além de ser adotada por várias agências da
80

81

Refere-se ao fato da comunicação tornar-se possível em escala planetária, acessível em qualquer lugar,
instantaneamente. Ao contrário do que acontece nas autênticas aldeias, tornou-se mais acessível e frequente
comunicar-se com quem está mais distante do que próximo. O termo foi criado pelo filósofo canadense
Herbert Marshall McLuhan e popularizado em 1962, pela obra “A galáxia de Gutenberg: a formação do
homem tipográfico” (TEIXEIRA, 1972; SANTOS, M., 2000).
A OCDE é um fórum internacional, que reúne governos de 35 países, permitindo o debate e a troca de
experiências sobre políticas convergentes em diversas áreas governamentais (BRASIL/MRE, 2018).
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Organização das Nações Unidas (ONU) e do Banco Mundial (BURCH, 2005).
Nos anos 2000, essa expressão consagrou-se por sua utilização em políticas públicas
de países desenvolvidos e pela honraria recebida em ter uma Cúpula Mundial da ONU em sua
homenagem. A Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação consistiu em dois eventos
patrocinados pela ONU, ocorridos em Genebra (Suíça), em 2003, e em Túnis (Tunísia), em
2005, tendo como uma das principais metas diminuir a exclusão digital, por meio da
ampliação do acesso à Internet globalmente (BURCH, 2005).
Nesse contexto, o conceito de “sociedade da informação” representa uma construção
político-ideológica, de caráter neoliberal, cuja principal função seria acelerar a implantação de
um mercado globalizado, aberto e “autorregulado”. Logo, essa política teve a colaboração de
organismos multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Fundo
Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. A intenção é que países menos
desenvolvidos economicamente renunciem suas regulamentações e medidas protecionistas, a
fim de favorecer o investimento estrangeiro de empresas de telecomunicações e de
informática em busca de novos mercados (BURCH, 2005).
Ainda acerca da expressão “sociedade da informação”, o Livro Verde da Sociedade da
Informação no Brasil, publicado em 2000, foca na mudança da sociedade, em esfera global,
de grande impacto nas dimensões técnico-econômico e social.
A sociedade da informação não é um modismo. Representa uma profunda mudança
na organização da sociedade e da economia, havendo quem a considere um novo
paradigma técnico-econômico. É um fenômeno global, com elevado potencial
transformador das atividades sociais e econômicas, uma vez que a estrutura e a
dinâmica dessas atividades inevitavelmente serão, em alguma medida, afetadas pela
infra-estrutura de informações disponível. É também acentuada sua dimensão
político-econômica, decorrente da contribuição da infra-estrutura de informações
para que as regiões sejam mais ou menos atraentes em relação aos negócios e
empreendimentos. Sua importância assemelha-se à de uma boa estrada de rodagem
para o sucesso econômico das localidades. Tem ainda marcante dimensão social,
em virtude do seu elevado potencial de promover a integração, ao reduzir as
distâncias entre pessoas e aumentar o seu nível de informação. (TAKAHASHI,
2000, p. 5).

Assim, para Burch (2005), o conceito de “sociedade da informação” está caracterizado
sob os dogmas da globalização neoliberal, subentendido pelas transformações tecnológicas,
que determinam os rumos do desenvolvimento. No entanto, este conceito não seria mais
adequado para qualificar as novas tendências ou, até mesmo, descrever um projeto contrário
de hegemonia da sociedade.
Nessa perspectiva, Castells (1999, p. 37) destaca a sociedade da informação, como
“[...] uma sociedade globalizada e centrada no uso e aplicação da informação e na qual a
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divisão do trabalho se efetua, não tanto segundo jurisdições territoriais (embora isso também
continue a ocorrer), mas sobretudo segundo um padrão complexo de redes interligadas”.
Desse modo, Castells (1999) prefere a denominação de “sociedade informacional”,
fazendo a seguinte distinção:
Gostaria de fazer uma distinção analítica entre as noções de “sociedade da
informação” e “sociedade informacional” com conseqüências similares para
economia da informação e economia informacional. O termo sociedade da
informação enfatiza o papel da informação na sociedade. Mas afirmo que
informação, em seu sentido mais amplo, por exemplo, como comunicação de
conhecimentos, foi crucial a todas as sociedades, inclusive à Europa medieval que
era culturalmente estruturada, e, até certo ponto, unificada pelo escolasticismo, ou
seja, no geral uma infra-estrutura intelectual (ver Southern 1995). Ao contrário, o
termo informacional indica o atributo de uma forma específica de organização social
na qual a geração, o processamento e a transmissão de informação se convertem nas
fontes fundamentais da produtividade e do poder por conta das novas condições
tecnológicas surgidas neste período histórico. Minha terminologia tenta estabelecer
um paralelo com a distinção entre indústria e industrial. Uma sociedade industrial
(conceito comum na tradição sociológica) não é apenas uma sociedade em que há
indústrias, mas uma sociedade em que as formas sociais e tecnológicas de
organização industrial permeiam todas as esferas de atividade, começando com as
atividades predominantes localizadas no sistema econômico e na tecnologia militar e
alcançando os objetos e hábitos de vida cotidiana. (CASTELLS, 1999, p. 64-65)

Nesse informacionalismo (expressão que caracteriza o novo paradigma econômico), o
modo de produção busca por conhecimento e informação, ao invés da maximização da
própria produção, ou seja, uma característica inerente ao industrialismo. Sobre essa nova
economia surgida no final do século XX, Castells (1999) ainda esclarece:
Chamo-a de informacional, global e em rede para identificar suas características
fundamentais e diferenciadas e para enfatizar sua interligação. É informacional
porque a produtividade e a competitividade de unidades ou agentes nessa economia
(sejam empresas, regiões ou nações) dependem basicamente de sua capacidade de
gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada em
conhecimentos. É global porque as principais atividades produtivas, o consumo e a
circulação, assim como seus componentes (capital, trabalho, matéria-prima,
administração, informação, tecnologia e mercados) estão organizados em escala
global, diretamente ou mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos. É
rede porque, nas novas condições históricas, a produtividade é gerada, e a
concorrência é feita em uma rede global de interação entre redes empresariais. Essa
nova economia surgiu no último quartel do século XX porque a revolução da
tecnologia da informação forneceu a base material indispensável para sua criação. É
a conexão histórica entre a base de informações/conhecimentos da economia, seu
alcance global, sua forma de organização em rede e a revolução da tecnologia da
informação que cria um novo sistema econômico distinto [...]. (CASTELLS, 1999,
p. 199).

Já para Schaff (1995), que utiliza a terminologia “sociedade informática”, os impactos
das novas tecnologias fundadas partir de três revoluções técnico-científicas (microeletrônica,
da microbiologia e da energia nuclear) – trouxeram consequências e mudanças na formação
política, social, econômica e cultural sobre o conjunto da vida em sociedade.
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Segundo Schaff (1995), o indivíduo biológico é condicionado e vinculado
socialmente, porém igualmente único na sua existência individual. A partir deste contexto, o
autor defende que, na sociedade informática, as relações sociais podem ser expressas pelo
individualismo ou pelo totalitarismo, havendo uma contradição ao reforçar a alienação dos
indivíduos, de um lado, e de permitir a sua superação do outro. Dentre as ameaças de
tendências totalitárias, encontram-se: a utilização, sem a devida autorização, das informações
dos indivíduos pelas autoridades; o uso dos meios de comunicação de massa para manipular a
opinião pública; a inteligência humana condicionada pela formação escolar; e o surgimento
crescente de gangues e de seitas religiosas, por aliciamento e aglutinação de massas.
Numa outra perspectiva, a noção de “sociedade do conhecimento” (knowledge society)
emergiu nos meios acadêmicos no final da década de 1990, sendo empregada como
alternativa à noção de “sociedade da informação”. Já, de modo particular, a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)82 adotou esse termo dentro
de suas políticas institucionais e a variante “sociedade do saber”, refletindo não apenas a
dimensão econômica, mas também a inovação tecnológica, incluindo perspectivas de
transformação social, cultural, econômica, política e institucional (BURCH, 2005).
Nessa compreensão, a noção de “sociedade do conhecimento” tornou-se preferível ao
de “sociedade da informação”, por expressar mais adequadamente a complexidade e o
dinamismo das mudanças na sociedade atual. Desta maneira, a questão do conhecimento teria
relevância também para o fortalecimento e desenvolvimento de todos os setores da sociedade
e não somente para o seu crescimento econômico (BURCH, 2005).
Sendo assim, Burch (2005) destaca uma questão nesse debate, que se refere apenas aos
idiomas latinos, ao comentar a noção dos termos “conhecimento” e “saber”. A autora, ao citar
as ideias de Gorz (2004), enfatiza que a noção de “saberes” envolve certezas mais explícitas
ou habituais, ou seja, de experiências e práticas, enquanto que conhecimento abrange uma
noção mais universal ou crítica.
Para Gorz (2004), o conhecimento refere-se aos conteúdos que foram formalizados ou
objetivados, e, por definição, esses conteúdos não poderão pertencer aos sujeitos. Já no caso
do saber, este diz respeito às evidências intuitivas e aos costumes. Além disso, o autor sugere
o uso do termo “inteligência”, por abranger todo o conjunto de capacidades humanas,
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A UNESCO é uma agência da ONU, que atua nas áreas de educação, ciências naturais, ciências humanas e
sociais, cultura e comunicação e informação. Essa agência desenvolve projetos de cooperação técnica em
parceria com o governo (federal, estadual e municipal), a sociedade civil e a iniciativa privada, além de
auxiliar na formulação de políticas públicas sintonizadas com metas acordadas entre os Estados Membros da
Organização (ONUBR, 2018).
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permitindo a combinação de saberes com conhecimento. Desta forma, a expressão
“knowledge society” deveria ser traduzida como “sociedade da inteligência”.
Conforme Hargreaves (2004), a sociedade contemporânea pode ser apontada como
sociedade do conhecimento, por se caracterizar, principalmente, pela geração da economia do
conhecimento, em uma sociedade estimulada e movimentada pela criatividade e a
inventividade.
Já Castells (2003), ressalta a constituição de um novo paradigma tecnológico, que
afeta toda a capacidade de processamento e distribuição de conhecimento, de forma
onipresente, em todos os aspectos da atividade humana, a partir de duas expressões
fundamentais: a Internet e a capacidade da engenharia genética (recodificação de códigos da
matéria viva). Portanto, nessa revolução tecnológica, todos os processos de informação
podem ser programados, desprogramados e reprogramados de alguma maneira.
De outro modo, Negroponte (2002) expressa essa nova sociedade pela capacidade de
digitalização do conhecimento/informação, concentrando a atenção no papel da informática.
Assim, a sociedade atual se encontra num estágio posterior de mudança social – da era da
informação para o da pós-informação –, possibilitando o desenvolvimento da tecnologia
digital, que mudou o estilo de vida das pessoas em todos os aspectos.
Na sociedade da pós-informação, em que as barreiras geográficas podem ser
removidas, a vida digital exige, cada vez menos, a presença física em um determinado
espaço/tempo, sendo possível morar e trabalhar no mesmo local. Nessa era, a transmissão em
tempo real tornou-se realidade e a informação por encomenda, profundamente personalizada,
domina a vida digital, em uma sociedade globalizada, capaz de produzir efeitos de
descentralização de poder, harmonização e capacitação entre sujeitos, visando à
transformação social (NEGROPONTE, 2002).
Diante de todo esse cenário de diversificações teóricas de denominações, cabe-nos
também enfatizar algumas questões e demandas dessa sociedade contemporânea, entendidas
como grandes desafios. Essas questões compreendem dinâmicas sociais, políticas,
econômicas, técnico-científicas e culturais, que abrangem desde a escassez de recursos
ambientais, a desigualdade e exclusão sociais, e o resgate da cidadania.
Segundo Dowbor (2017, p. 32-33), não seria a falta de recursos financeiros que geraria
tais dificuldades na sociedade contemporânea, mas sim a apropriação desse capital por
grandes corporações globais, que se utilizam da especulação financeira, passando a “[...] usar
e drenar o sistema produtivo, em vez de dinamizá-lo”. Em outras palavras, tornou-se “[...]
uma dinâmica de transformação de capital produtivo em patrimônio financeiro: a economia

90

real sugada pela financeirização planetária”. Em consequência, devido ao endividamento
público, nações tornaram-se incapazes de regular o sistema financeiro em favor da sociedade.
De acordo com M. Santos (2000), esse modelo perverso de globalização neoliberal
(globalitarismo) amplia consideravelmente a gravidade dessas questões, sendo necessário
repensar um novo modelo de globalização, que reflita a necessidade da inclusão social, da
vida coletiva solidária e da valorização do sujeito frente à lógica capitalista.
Nesse processo de globalização, em que um território nacional tem economia
internacional, a dependência passa a ser tecnológica e não mais produtiva. Desta forma, a
globalização caracteriza-se pelo avanço científico-tecnológico, disseminado pelo espaço
global, que aprimora estratégias, métodos e procedimentos, e evolui-se por meio das TIC. No
entanto, esse mercado global acaba resultando numa globalização perversa (SANTOS, M.,
2000; DANTAS, 2007).
Nessa perspectiva globalizada, Burch (2005) enfatiza a necessidade de se reconhecer a
heterogeneidade e a diversidade das sociedades humanas, compreendendo que a apropriação
das TIC deve estar voltada para as prioridades específicas de desenvolvimento dessas
sociedades e não a um suposto modelo de sociedade informacional pré-estabelecido.
Além disso, faz-se necessário a implantação de um projeto transmoderno, conforme
Dussel (2005, 2016), capaz romper com a lógica colonizadora eurocêntrica presente em nossa
sociedade, voltando-se para a ancestralidade negada. Assim, uma multiplicidade de
conhecimentos ofuscados deve ser revelada, desafiando ditames da lógica capitalista.
Além disso, Dowbor (2017, p. 13) sugere que os caminhos para a mudança desse
paradigma perpassam pela construção de sociedades mais democráticas. Em outras palavras,
pela construção de uma sociedade “[...] mais esclarecida, com governos e empresas
legalmente obrigados a funcionar de maneira mais transparente, com sistemas de gestão mais
descentralizados e comunidades mais participativas”.
Desse modo, faz-se também relevante a geração de uma nova governança visando
tornar os recursos financeiros novamente produtivos. Por exemplo: a geração de crédito com
juros mais justos pode favorecer o consumo das famílias, expandindo a demanda; a oferta de
crédito de médio e longo prazo que favoreça o investimento empresarial; e os recursos de
dívidas públicas passem a ser alocados para o investimento em infraestruturas e políticas
sociais (DOWBOR, 2017).
Ademais, as políticas para o desenvolvimento da sociedade contemporânea devem ser
centralizadas nos sujeitos, em suas necessidades dentro de um contexto de direitos humanos e
justiça social, em que os países menos desenvolvidos economicamente deveriam ter um papel
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fundamental nas decisões e orientações desse processo (BURCH, 2005).
Em suma, Burch (2005) aposta num projeto de sociedade, utilizando as TIC como
suporte para sua realização, em que a informação/conhecimento seja uma construção social
compartilhada, num processo participativo e interativo, tornando-se um bem público e não um
negócio ou propriedade privada.

3.2 Atividade Universitária na Contemporaneidade
A partir dessa compreensão da Contemporaneidade, entendemos que a Educação deve
se preocupar com a realidade social dos sujeitos, principalmente considerando os aspectos
dinâmicos da subjetividade (modo relativo, contextual e singular). Logo, é deste modo que
compreendemos a universidade, principalmente a pública. No entanto, essa instituição vendo
sendo, cada vez mais, desafiada pelos aspectos da Contemporaneidade em suas relações
dinâmicas com a sociedade.
A universidade pública tem sua relevância social, não somente por ser uma das
executoras da política educacional, mas também por proporcionar desenvolvimento local e
regional em suas áreas de atuação. Desta forma, essa instituição social está mais
comprometida com a apropriação crítica e a aplicação do conhecimento produzido, do que
com a simples reprodução desse conhecimento, numa visão mais global. Ao desempenhar
uma função crítica da própria sociedade, a universidade mescla ensino, pesquisa e extensão,
com o intuito de refletir acerca das demandas sociais e das alternativas para construção de
uma sociedade justa e socialmente referenciada.
Desse mesmo modo, Lanzillotti (1997, p. 28) destaca a universidade, entendendo que
cabe a ela preparar profissionais para as diferentes áreas do saber humano, realizar pesquisas e
atividades de extensão, sendo “[...] capaz de se manter em interação constante com a
sociedade, com vistas à revisão de seus objetivos, garantindo, assim, resultados válidos para o
benefício dessa sociedade”.
De outro modo, Meyer Jr. (2014) destaca que a universidade vem se transformando ao
longo dos anos. Num primeiro momento, considerada como uma “Torre de Marfim”83, isolada
e centrada nas ciências, nas artes e nas letras. Já, em outro momento, apesar de formadora de
profissionais para os diversos campos do conhecimento e produtora do saber humano, foi
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O autor refere-se a uma metáfora associada às universidades, utilizada a partir das décadas de 1930 e 1940,
que considera essas instituições isoladas da sociedade, indicando um ambiente de intelectuais desvinculados
da vida cotidiana (VEFAGO, 2020).
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direcionada ao crescimento econômico-social e às necessidades da lógica do capital.
Por outro lado, C. Santos (2003, p. 85) ressalta a universidade contemporânea como a
única a permitir “[...] o encontro, a articulação e o diálogo crítico e livre entre distintos
saberes e modos de conhecer”. No entanto, essa instituição e, principalmente a universidade
brasileira, tem perdido a exclusividade como centro de produção do conhecimento e
instrumento de formação profissional.
Segundo Chauí (2001, p. 35), “[...] a universidade é uma instituição social. Isso
significa que ela realiza e exprime de modo determinado a sociedade de que é e faz parte”.
Portanto, essa instituição social não se encontra em uma realidade separada, faz parte de uma
expressão historicamente determinada da própria sociedade.
Para Romano (1992, p. 95), “a função social da universidade é a de ser universidade,
deixando de constituir-se numa caixa de ressonância de interesses partidários, ideológicos,
religiosos, e cujo ‘compromisso’ é, sua natureza, universal e eminentemente ético”. Neste
contexto, Fialho (1998) destaca que esse tema não é novo, tendo estado presente e sido objeto
de discussões e polêmicas durante toda a história da universidade.
Nesse ponto, cabe-nos uma diferenciação ao que tem sido externado nos últimos anos,
em que setores extremamente conservadores da sociedade brasileira acusam as universidades,
principalmente as públicas, de atuarem com ideologias e doutrinação de espectro político de
esquerda, tentando assim intimidar e interferir na sua atuação. No entanto, destacamos que a
própria CF1988 assegura o direito à liberdade de cátedra e ao pluralismo de ideias, como
também destacado por Wanderley (2003).
Em outras palavras, de acordo com o artigo 206 da CF1988, o ensino no Brasil deve
ser ministrado, tendo como princípios: a liberdade de aprender, o ensino, a pesquisa e a
divulgação do pensamento, a arte e o saber; e o pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas. Além disso, no caso específico das universidades, a CF1988 também garante a
autonomia84 didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial para essas
instituições (BRASIL, 1988, art. 206, incisos II e III, art. 207, caput).
No que trata das funções da universidade, Anísio Teixeira (1964, 2010) destaca quatro
fundamentais: formar práticos ou profissionais para carreiras intelectuais, científicas e
84

Na autonomia didático-científica, as universidades devem ter liberdade plena para definir currículos, abrir e
fechar cursos, determinar linhas prioritárias e mecanismos de financiamento da pesquisa, entre outras ações.
Na autonomia administrativa, as instituições podem se organizar internamente, da melhor maneira como lhes
convier, aprovando seus próprios estatutos. Já a autonomia de gestão financeira e patrimonial, refere-se à
dotação orçamentária global, supondo plena liberdade para remanejamento de recursos entre as dotações
específicas, bem como que podem constituir patrimônio próprio, tendo liberdade para obter receitas de
variados tipos e se utilizar destes recursos (SCHWARTZMAN, 1988).
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técnicas; alargar a mente humana, ou seja, a formação intelectual do estudante; desenvolver o
saber humano, principalmente pela busca desinteressada do conhecimento; e transmitir a
cultura humana. Além disso, o autor enfatiza e diferencia a sua função primordial:
[...] 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 ou artes. A
aprendizagem direta os prepara, ou, em último caso, escolas mais singelas do que as
universidades.
Trata-se de manter uma atmosfera de saber para se preparar o homem que serve e o
desenvolve. Trata-se de conservar o saber vivo e não morto, nos livros ou no
empirismo das práticas não intelectuais. Trata-se de formular intelectualmente a
experiência humana, sempre renovada, para que a mesma se torne consciente e
progressiva (TEIXEIRA, 2010, p. 33).

Ao também enfatizar a universidade, enquanto instituição social, N. Ribeiro (1977, p.
44) destaca como “[...] propósito fundamental: a transmissão e a criação do conhecimento
como um todo”. Do mesmo modo Wanderley (2003) aborda que, desde os tempos remotos, a
universidade teve como finalidade o cultivo e a transmissão do saber humano acumulado.
Assim, essas instituições desempenham com relevância seu papel social, cumprindo com
persistência sua missão ao longo do tempo e adaptando-se às diversas realidades e
transformações históricas.
Nesse sentido, o termo universidade encontra-se unido a muitos outros termos, que
devem ser compreendidos de maneira integrada, como: cultura, ciência, ensino superior,
pesquisa, autonomia, entre outros. Além disso, suas finalidades e ideais, tradicionalmente
aceitos, têm sido questionados ao longo dos anos, porém permanecem válidos até os dias
atuais, como acontece com inúmeras outras instituições sociais (WANDERLEY, 2003).
Sendo assim, a universidade é:
[...] um lugar – mas não só ela – privilegiado para conhecer a cultura universal e as
várias ciências, para criar e divulgar o saber, mas deve buscar uma identidade
própria e uma adequação à realidade nacional. Suas finalidades básicas são o ensino,
a pesquisa e a extensão. Ela é a instituição social que, forma de maneira sistemática
e organizada, os profissionais, técnicos e intelectuais de nível superior que as
sociedades necessitam. Situa-se na esfera da superestrutura, dentro da Sociedade
Civil, mantem vínculos com a Sociedade Política e a base econômica. Serve
normalmente à manutenção do sistema dominante, mas pode também servir à
transformação social. Deve ter ampla autonomia para cumprir as suas finalidades,
garantindo o pluralismo de idéias e a liberdade de pensamento. Em alguns países
cumpre papel destacado na formulação da política científica e tecnológica, na crítica
das teorias que informam o desenvolvimento e no fornecimento de subsídios para a
sua implementação e execução. Em todas as sociedades, mas principalmente nas
dependentes, cabe-lhe exercer tarefas urgentes de compromisso social
(WANDERLEY, 2003, p. 11).

Ainda sobre a ideia de universidade ao longo dos anos, Fialho (1998, p. 26) aborda
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que “a diversidade de entendimentos produzidos ou projetados para cada época, traz, em
testemunho, as pressões, hegemonicamente construídas, para compreender a universidade
segundo uma visão dualista [...]”. Neste sentido, a autora refere-se à universidade, por um
lado, como “agência de formação de recursos humanos”, isto é, de um modo restrito, como
formadora de profissionais para o mercado, visando atender as demandas e anseios da
sociedade. No entanto, por outro lado, como “instituição encarregada da cultura douta,
erudita”, ou seja, visando à construção e difusão do conhecimento científico e tecnológico,
porém afastada das necessidades básicas das sociedades.
Em função disso, podemos refletir que, se as pressões externas se tensionam em busca
de uma relativa hegemonia no âmbito universitário, então não seria possível à universidade
tornar-se hermética, mantendo-se distante das demandas da sociedade. De todo modo,
entendemos a universidade dentro do espectro mais transformador da educação, ou seja,
aquele defendido por pensadores como Anísio Teixeira, Navarro de Britto, Paulo Freire e
Boaventura de Sousa Santos: servindo de instrumento capaz de emancipar a vida dos sujeitos.
Para Belloni (1992, p. 71), “apesar de existir por vários séculos e em países
profundamente distintos entre si, não há um conceito único e universalmente válido de
universidade, nem suas funções são as mesmas em tempo e em espaços diferentes”. Sobre
essa constatação de inexistência de “conceito único e universalmente válido”, Fialho (1998)
defende a promoção de uma aproximação com a noção de missão, pois se repeliriam
simplificações mais remotas atribuídas ao sentido da atuação da universidade ao longo do
percurso civilizatório da humanidade. Logo, acerca dessa noção de missão:
[...] sob qualquer hipótese, a universidade não pode compreender-se alheia aos
variados fenômenos regionais e urbanos – nas suas mais diversificadas dimensões
históricas, antropológicas, demográficas, educacionais, econômicas, culturais etc. –
na condição de fatos ou objetos da ciência, inerentes, pois, à realização da sua
específica missão: transformá-los em conhecimento; questionar o saber vigente que
os explica, buscando mais e melhores explicações; alertar riscos e caminhos para o
desenvolvimento da sociedade, da comunidade, da pessoa, da cidadania, da
qualidade da vida; enfim, dar conta de uma missão que se concretiza no ensino, na
pesquisa e na extensão e só se sustenta no compromisso com a busca da verdade.
(FIALHO, 1998, p. 28-29).

Nesse sentido, Fialho (1998, p. 37-38) reconhece a inserção da universidade no seu
contexto, como “[...] condição fundamental para que a mesma possa, singularizando-se na sua
especificidade (tanto no passado como hoje) dar sentido à sua missão enquanto sujeito
histórico institucional e intérprete da realidade”.
Ademais, no que se referem às finalidades básicas (ensino, pesquisa e extensão) da
universidade, Leitão (1985, p. 8) esclarece: “Sua missão inicial foi o ensino. Durante os
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séculos XII e XIII, em Paris, Oxford, Cambridge, Salamanca e outras, é que se formaram as
características básicas da idéia de universidade”. A partir do início do século XVI, a estrutura
geral foi estabelecida, como instituição de ensino, de forma substancial, adquirindo
características remanescentes até os dias atuais. Porém, o surgimento da pesquisa como
atividade institucional, para além da constituída como atividade mais particular, só se
efetivaria no século XIX, forçando a universidade a adaptar-se a essa nova atividade.
Daí em diante, “a atividade de pesquisa passa a ser um fim em si mesma, com
exigências diferenciadas [...]”. Assim, passou, a requerer modificações infraestruturais, que
até então não existiam na universidade, pois a mesma se constituía, apenas, para dar uma
resposta organizacional a sua função primária do ensino. Logo, a instituição precisaria se
modificar para assimilar essa função emergente, que passou também a afetar as relações entre
docentes e destes com os discentes, além de trazer implicações administrativas, que
modificaram toda a sua concepção estrutural (LEITÃO, 1985, p. 8).
Num sentido amplo, Pádua (1996, p. 29) enfatiza a atividade de pesquisa como aquela
direcionada à resolução de problemas, ou seja, “[...] como atividade de busca, indagação,
investigação, inquirição da realidade [...]”. Em outras palavras, no contexto da ciência, é a
atividade de pesquisa que permite a construção do conhecimento (ou conjunto de
conhecimentos), auxiliando na orientação de ações e compreensão dessa realidade.
Já, a partir da absorção da atividade de extensão, no sentido de prestação de serviços à
comunidade, ampliou-se a complexidade da universidade numa concepção organizacional. No
entanto, conforme Leitão (1985, p. 8), para essa nova finalidade não foram disponibilizados
departamentos ou estruturas de pesquisa equipadas para desempenhar suas atividades, “[...]
fato esse agravado porque o comprometimento da universidade com a comunidade envolve a
sensível questão da autonomia e da liberdade acadêmica de cada professor”.
Segundo Wanderley (2003, p. 45), a extensão universitária ou cultural emergiu a partir
da “[...] tomada de consciência progressiva por parte de estudantes, professores, formados e
setores da sociedade em geral, de que a massa crítica de recursos acumulada na universidade
deveria necessariamente ser estendida ao maior número de pessoas possível [...]”. Em
algumas instituições, a extensão universitária surgiu da noção de privilégio que a universidade
ocupa na sociedade. Já em outras, a partir da crítica e da constatação de que, por suas
características especiais, a universidade pode e deve cumprir ações sociais relevantes. Desse
modo, essa atividade representa o campo de aplicação dos conhecimentos e saberes
produzidos na universidade.
De acordo com a política nacional de extensão universitária concebida pelo Fórum de
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Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras
(FORPROEX)85 no ano de 2012, em função do princípio constitucional da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão, “[...] é um processo interdisciplinar, educativo, cultural,
científico e político que promove a interação transformadora entre Universidade e outros
setores da sociedade” (FORPROEX, 2012, p. 15).
No âmbito normativo, a Resolução nº 07/2018 do Conselho Nacional de Educação
estabelece as diretrizes para a extensão da educação superior brasileira:
Art. 3º A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à
matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo
interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove
a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros
setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em
articulação permanente com o ensino e a pesquisa.
Art. 4º As atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento)
do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais
deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos.
Art. 5º Estruturam a concepção e a prática das Diretrizes da Extensão na Educação
Superior: I - a interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por
meio da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões
complexas contemporâneas presentes no contexto social; II - a formação cidadã dos
estudantes, marcada e constituída pela vivência dos seus conhecimentos, que, de
modo interprofissional e interdisciplinar, seja valorizada e integrada à matriz
curricular; III - a produção de mudanças na própria instituição superior e nos demais
setores da sociedade, a partir da construção e aplicação de conhecimentos, bem
como por outras atividades acadêmicas e sociais; IV - a articulação entre
ensino/extensão/pesquisa, ancorada em processo pedagógico único, interdisciplinar,
político educacional, cultural, científico e tecnológico. (BRASIL/MEC/CNE/CES,
2018).

Para tanto, considera-se como atividades extensionistas, as intervenções diretas em
comunidades externas às IES, vinculadas à formação discente, mediante caracterização nos
projetos políticos pedagógicos dos cursos, por meio das modalidades: programas; projetos;
cursos e oficinas; eventos; prestação de serviços; entre outros programas institucionais
eventuais de natureza governamental (BRASIL/MEC/CNE/CES, 2018).
Por outro lado, conforme FORPROEX (2012, p. 26), “[...] o ranço conservador e
elitista, presente nas estruturas de algumas Universidades ou departamentos acadêmicos e a
falta de recursos financeiros e organizacionais, entre outros problemas [...]”, vem impondo
limitações à implantação e restrições na implementação, principalmente, da normatização da
creditação curricular (curricularização) das atividades extensionistas, bem como quanto à
inserção dessas ações em planos de carreira funcional e em critérios de pontuação para a
admissão de docentes.
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FORPROEX é uma entidade voltada para a articulação e definição de políticas acadêmicas de extensão,
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De acordo com Sucupira (1972, p. 19), é necessário distinguir as atividades próprias
da universidade – o ensino, a pesquisa e a extensão – das funções exercidas por meio dessas
atividades. Desta maneira, o autor destaca que “há atividades que são essenciais a
Universidade como tal, enquanto as funções podem variar com as mudanças da ordem social”.
De outro modo, com base na evolução histórica, Perkins (1973)86 apud Leitão (1985,
p. 8-9), “[...] afirma que a existência das dificuldades organizacionais e administrativas da
universidade é explicada pelo fato de ter ela de responder por missões conflitantes, com um
design organizacional essencialmente baseado em sua missão original”. Assim, o papel
desempenhado pela universidade demonstra não ter sido acompanhada por mudanças
organizacionais suficientemente adequadas para sua administração. Logo, essa inadequação
entre funções conflitantes absorvidas pela instituição permaneceria até os dias atuais.
Desse mesmo modo, B. Santos (2013) enfatiza o conflito de funções entre as
atividades de pesquisa e ensino. Essas funções colidem frequentemente, porque a construção
do conhecimento implica mobilizar recursos financeiros, humanos e institucionais, que
dificilmente são transferíveis para outras tarefas, nas quais também podem envolver a
transmissão e a utilização do conhecimento, mas não somente isso.
Corroborando com esses argumentos sobre dificuldades organizacionais na
universidade, acrescentamos:
O conflito existente entre as formas de autoridade encontradas na universidade; as
formas de decisão existentes; o crescimento acelerado da ciência e da tecnologia; o
estreito relacionamento da universidade com a sociedade e, em especial, com o
governo e o crescimento da universidade, transformando-a em grande burocracia,
como outros elementos, que fizeram da questão organizacional e administrativa uma
das grandes restrições ao desenvolvimento da universidade como instituição nos dias
de hoje (LEITÃO, 1985, p. 9).

Essa multiplicidade de funções das universidades foi destacada por B. Santos (2013),
ao se referir a um relatório da OCDE do ano de 198787, que atribui para essas instituições dez
funções principais:
Educação geral pós-secundária; investigação; fornecimento de mão de obra
qualificada; educação e treinamento altamente especializados; fortalecimento da
competitividade da economia; mecanismo de seleção para empregos de alto nível
través da credencialização; mobilidade social para os filhos e filhas das famílias
operárias; prestação de serviços à região e à comunidade local; paradigmas de
aplicação de políticas nacionais (ex. igualdade de oportunidades para mulheres e
minorias raciais); preparação para os papéis de liderança social (OCDE, 1987 apud
SANTOS, B., 2013, p. 373).
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PERKINS, J. A. Organization and functions of the university. In: PERKINS, J. A. (org.). The university as
an organization. New York: McGraw-Hill, 1973. p. 3-14.
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Além dessa multiplicidade de funções, alguns autores debruçaram-se sobre a
universidade, enxergando-a a partir de óticas e modelos diferenciados. Neste sentido, Drèze e
Debelle (1983)88 apud Ésther (2016) abordam a universidade a partir de cinco pontos de vista,
denominados de “concepções da universidade”: como centro de educação; como comunidade
de pesquisadores; como núcleo de progresso; como modelo intelectual; e como fator de
produção. Essas concepções são consideradas modelos clássicos da universidade.
Desse modo, o Quadro 10 apresenta algumas características dessas concepções de
universidade, conforme Jacques Drèze e Jean Debelle.
Quadro 10 – Concepções clássicas de universidade, segundo Drèze e Debelle (1983)
Universidade do Espírito
Universidade do Poder
(concepção idealista)
(concepção utilitária)
Concepção de
Comunidade
Universidade
Centro de
Núcleo de
Modelo
de
Fator de produção
educação
progresso
intelectual
pesquisadores
País de
Inglaterra
Alemanha
Estados Unidos
França
União Soviética
origem
Conselho dos
Influência
A. N.
Napoleão
J. H. Newman
K. Jasper
Ministros da
principal
Whitehead
Bonaparte
URSS
Aspiração do
Aspiração da
Aspiração da
Estabilidade
Edificação da
Finalidade
indivíduo ao
humanidade à
sociedade ao
política do
sociedade
saber
verdade
progresso
Estado
comunista
A unidade da
Um ensino
Uma educação
A simbiose da
Um instrumento
pesquisa e do
profissional
geral e liberal
pesquisa e do
funcional de
Concepção
ensino no
uniforme,
por intermédio
ensino a serviço
formação
geral
centro do
confiado a um
do saber
da imaginação
profissional e
universo das
grupo
universal
criadora
política
ciências
profissional
Uma pedagogia
Um corpo
Uma sã
do
docente criador; Uma hierarquia Uma manipulação
organização
Princípios de desenvolvimento
os estudantes
administrativa;
controlada da
da faculdade;
organização
intelectual;
capazes de
programas
oferta de
liberdade
internato e
aplicar alguns
uniformes
diplomados
acadêmica
“tutores”
princípios gerais
Adaptação do
Conclusão
Uma rede
número às
Uma rede diversificada de instituições de ensino
quanto ao
oficial uniforme
necessidades da
superior no seio da qual as universidades conservam
problema da
para a massa e a
economia e
sua originalidade
massa
elite
diversificação das
instituições
Fonte: Drèze e Debelle (1983) apud Ésther (2016, p 354) com alterações.

Para Boaventura (1978), as três primeiras concepções referem-se à ideia de
universidade idealista, chamada de universidade do espírito, referente aos ideais mais
tradicionais representados pelas universidades inglesa, alemã e norte-americana. Já as duas
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Ver DRÈZE, J.; DEBELLE, J. Concepções da universidade. Fortaleza: Edições UFC, 1983. Conforme
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Industrie – Université.
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últimas, ensejam a função da universidade, ou seja, sua concepção funcional denominada de
universidade do poder, compatíveis com as características mais modernas concernentes às
universidades francesa e soviética.
Já N. Ribeiro (1977, p. 11) aborda essas concepções de universidade como modelos
institucionais consolidados ao longo do tempo, que refletem discrepâncias em função dos
limites da liberdade acadêmica. Assim, esse autor destaca como modelos liberais, aqueles
representados pelas universidades inglesas, alemãs, americanas, holandesas e escandinavas,
caracterizadas, “[...] essencialmente, por uma preocupação, no sentido de tornar intangível a
liberdade acadêmica para docentes e discentes, no seu contexto interno, e para a própria
instituição, no seu contexto externo”.
Segundo N. Ribeiro (1977, p. 11), as universidades surgidas sob a tutela do Estado ou
que por este foram absorvidas, “[...] caracterizam-se, principalmente, por restringir a liberdade
acadêmica, tornando a instituição universitária uma entidade do serviço público, com todo o
seu aparato burocrático [...]”. Como exemplo, o autor destaca as universidades francesas e
todas aquelas que seguiram seus rastros na Europa (Itália, Espanha e Portugal) e América
Latina, bem como as universidades russas e aquelas pertencentes aos países satélites do antigo
regime socialista soviético.
Na universidade do poder, a liberdade acadêmica foi restringida ao máximo, desde o
princípio, pois não tinham a tradição como fundamento, necessitando de uma confirmação
pontifícia para a outorga do sentido ecumênico, indispensável ao reconhecimento de graus
acadêmicos concedidos. Logo, a escassez de meios e recursos necessários à manutenção,
paulatinamente, fez com que essas universidades cedessem à autonomia intelectual e
acadêmica em troca de privilégios e favores concedidos pelo Estado (RIBEIRO, N., 1977).
Justamente por tem influenciado diversas sociedades, essas concepções de
universidade são consideradas como modelos ou sistemas universitários. Dessas concepções,
o chamado “modelo francês” de universidade, baseado no ensino profissionalizante, foi
adotado na América Latina, inclusive no Brasil, pois era o que mais influenciava os países
colonizadores, Portugal e Espanha (ROSSATO, 2005; SCHLICKMANN, 2013).
Além disso, a forte expansão do ensino superior na América do Norte no século XIX,
consequentemente, acabou por influenciar a universidade na América Latina, que,
gradativamente, foi perdendo a influência do modelo francês, principalmente por não
conseguir conciliar o ensino profissional com a atividade científica (ROSSATO, 2005).
Para Wanderley (2003), houve uma inovação na formação científica nos cursos de
doutorado nos Estados Unidos. Estes cursos assimilaram o modelo alemão, credenciando-os
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às atividades universitárias e a outras externas, o que os diferenciava dos doutoramentos
europeus. Portanto, no século XIX, foi o “modelo alemão” que fez estabelecer um vínculo
padrão entre a pesquisa científica e o ensino superior.
Por outro lado, Castanho (2002, p. 34) defende a redução dessas concepções,
sistematizadas por Jacques Drèze e Jean Debelle, em apenas quatro modelos denominados de
“clássicos modernos”: o modelo imperial napoleônico; o modelo idealista alemão; o modelo
elitista inglês; e o modelo utilitarista norte-americano. No que se refere ao “modelo
soviético”, o autor esclarece que essa concepção “[...] não chega a se constituir em um modelo
propriamente dito, mas numa adaptação ao estalinismo do modelo imperial napoleônico”.
Castanho (2002) ainda apresenta três concepções contemporâneas da universidade,
sendo dois modelos oriundos da própria história contemporânea e um terceiro, considerado
como referencial crítico de realizações históricas: o modelo democrático-nacionalparticipativo; o modelo neoliberal-globalista-plurimodal; e o modelo referencial críticocultural-popular.
Conforme Castanho (2002), o modelo contemporâneo democrático-nacionalparticipativo de universidade é relativo a um contexto histórico de crise do capitalismo na
primeira metade do século XX (recessão nos anos 1930 e a 2ª Grande Guerra Mundial de
1940-1945), com profunda revisão no sistema produtivo e nos valores políticos, sociais e
culturais. Nesse contexto, o Estado passou a ser agente de desenvolvimento das economias
arrasadas pela guerra, bem como passou a desempenhar uma função na esfera ideológica
contra o socialismo, atuando como o provedor de bem-estar social por meio de políticas
públicas.
Assim, os Estados Unidos e países aliados europeus passaram a defender valores
culturais de democracia e participação, principalmente por terem enfrentado regimes
autoritários (nazismo alemão e fascismo italiano). Deste modo, em função desse contexto,
Castanho (2002) afirma que esse modelo predominou nas universidades ocidentais, inclusive
no Brasil, na segunda metade do século XX, considerando-o:
Democrático porque, à semelhança do que se passava no entorno político, a
universidade deveria definir-se como um espaço da livre manifestação do espírito;
nacional porque, da mesma maneira como o restante da sociedade se aglutinava em
torno do Estado Nacional para a tarefa do desenvolvimento, assim também a
universidade deveria ser um espaço para que a cultura nacional se manifestasse e se
produzisse em nível superior; e participativo porque seria na própria prática da vida
universitária que se formariam gerações capazes de compreender, assumir e
empreender as mudanças necessárias para o desenvolvimento. Em outras palavras,
seria exercitando-se na prática da participação intra-universitária que se preparariam
os quadros para levar à frente o desenvolvimento nacional. (CASTANHO, 2002, p.
39).
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Além disso, esse modelo considera o Estado como o agente fundamental da educação
superior, apesar de não aceitar o mesmo ingerindo na universidade. Portanto, nesta
concepção, a universidade considera-se um órgão da sociedade civil e não de ação política do
Estado, que deve ser mantida por ele, mas preservando sua autonomia, sem confundir-se
como agente político do poder público (CASTANHO, 2002).
No que se refere ao modelo contemporâneo de universidade neoliberal-globalistaplurimodal, Castanho (2002) destaca o seu caráter de plena emergência. O autor o considera
já constituído nos Estados Unidos, mas em disputa de espaço público com o modelo
democrático-nacional-participativo em outros países. No Brasil, como exemplo, o autor
considera como notório o processo de desgaste do anterior e de ascensão deste modelo.
Para Castanho (2002), do mesmo modo que o anterior, esse modelo relaciona-se
também com as alterações no processo produtivo e de acumulação do capital, porém marcado,
principalmente, por ideologias neoliberais, em que a produção capitalista passa a ser
globalizada e o Estado perde a condição de agente do desenvolvimento e de governabilidade
sobre a economia.
Nesse contexto de neoliberalismo, a universidade é também globalista e plurimodal:
Neoliberal porque se orienta, não mais para as necessidades da nação, mas para as
exigências do mercado; porque se vê como um empreendimento como tantos outros,
sendo preferível que sua iniciativa seja privada, não pública; porque sua
administração deve atender antes aos requisitos da eficiência gerencial do que aos
reclamos da participação política; porque não se vê mais como tendo um
compromisso para melhorar a vida social, deixando questões como essa ao livre jogo
das forças do mercado; e enfim, neoliberal porque passa a se definir como um
espaço onde o indivíduo busca instrumentos para o seu sucesso na sociedade e não
onde a sociedade habilita indivíduos para o seu serviço. Ela é também globalista,
porque é o mundo que importa, não mais a nação; porque é a cultura global, não as
particularidades diferenciais, que deve estar na sua pauta; porque sua pesquisa não é
mais voltada ao homem concreto que vive nas suas cercanias, mas à informação
acessível na grande rede de computadores interligada planetariamente. Finalmente, a
universidade quer deixar de ser universidade. Seu figurino não é mais o de uma
instituição pluridisciplinar onde se cultiva o saber pela pesquisa, a formação pelo
ensino e o serviço pela extensão. Agora a universidade passa a ser plurimodal, ou
seja, como Proteu, ela assume mil formas, tantas quantas as necessidades do
mercado e da integração dos mercados exigirem. (CASTANHO, 2002, p. 41).

Segundo Castanho (2002), esse modelo ensaiou seus primeiros passos no Brasil
durante o Regime Militar, principalmente com o caráter privatista das políticas educacionais.
Deste modo, o autor aponta as principais características desse sistema, que se baseia no
sistema norte-americano: o caráter plurimodal (em que o ensino superior é variado e
heterogêneo); a natureza de adaptação ao aluno (em que a universidade compensa suas
carências); a não exigência de normas fixas de certa qualificação para a docência superior; o
próprio neoliberalismo do sistema, em que o mercado regula a competição entre as
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instituições; o caráter pago do ensino superior; a flexibilidade extrema, em todos os sentidos,
inclusive quanto ao salário docente; a desregulamentação completa, com ausência de
organismos governamentais e subordinação da educação superior à lógica do capital.
Portanto, é um cenário de presença de grandes multinacionais no ensino e do surgimento de
diversas formas de oferta de cursos, além do aparecimento de várias empresas que
transformam seus programas de treinamento em universidades corporativas.
Já no terceiro modelo contemporâneo de universidade, o denominado modelo
referencial crítico-cultural-popular, Castanho (2002) alerta que este modelo se refere mais a
um referencial resultante de uma cristalização institucional, do que crítica às realidades
institucionalizadas. Neste sentido, o autor refere-se a uma idealização de que a universidade
necessita ser crítica, cultural e popular, para servir de instrumento de ascensão cultural e
social de classes economicamente menos favorecidas e de enfrentamento aos graves
problemas sociais e desigualdades, visando uma transformação na sociedade.
Dessa forma, principalmente por essas complexidades e diversidade de funções, a
universidade tem sido extremamente desafiada. No entanto, muitos desses desafios afetam
todo o sistema de educação superior e não somente a universidade. Logo, esses são os pontos
que passaremos a abordar na subseção posterior.

3.3 Desafios da Atividade Universitária na Contemporaneidade
Conforme B. Santos (2013), a universidade tem sido confrontada, cada vez mais, com
exigências advindas de todas as áreas da sociedade, bem como em razão do Estado, ao
enfrentar graves restrições, principalmente no que se referem às políticas de financiamento de
suas atividades.
Desse modo, essa instituição vê-se duplamente desafiada, seja pela sociedade, seja
pelo Estado, não se encontrando preparada para reagir a esses desafios e transformações.
Assim, para B. Santos (2013, p. 371), “[...] tal impreparação, mais do que conjuntural, parece
ser estrutural, na medida em que a perenidade da instituição universitária, sobretudo no
mundo ocidental, está associada à rigidez funcional e organizacional [...]”; ou seja, revelando
certa aversão às mudanças e impermeabilidade às pressões externas.
Além disso, alguns desses conflitos ocorrem na universidade, principalmente em
função da sua complexidade e diversidade de funções:
[...] No domínio da investigação, os interesses científicos dos investigadores podem
ser insensíveis ao interesse em fortalecer a competitividade da economia. No
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domínio do ensino, os objetivos da educação geral e da preparação cultural colidem,
no interior da mesma instituição, com os da formação profissional ou da educação
especializada, uma contradição detectável na formulação dos planos de estudos da
graduação e na tensão entre esta e a pós-graduação. O accionamento de mecanismos
de seleção socialmente legitimados tende a colidir com a mobilidade social dos
filhos e filhas das famílias operárias tal como a formação de dirigentes nacionais
pode colidir com a ênfase na prestação de serviços à comunidade local. (SANTOS,
B., 2013, p. 374).

Ainda nesse contexto, Lanzillotti (1997) aborda que a multiplicidade de objetivos gera
tensões que atingem todos os membros de uma organização. Em outras palavras, em razão da
universidade ser organização de múltiplas funções, é inevitável à existência de conflitos no
seu interior.
Para Wanderley (2003, p. 7), certas funções transformaram-se em problemas,
principalmente a partir de questionamentos sobre a que e a quem elas servem, como por
exemplo: “[...] as de qualificar os mais aptos para as diversas profissões, diferenciar o saber
científico e o pré-científico, a cultura erudita e a popular, [...]”.
Dessa maneira, como destacado por Fialho (1998, p. 25, grifo da autora), a
universidade é desafiada, “[...] a exercer o papel propulsor no desenvolvimento da ciência,
numa época em que se supera a idéia de conhecimento científico como um bem puramente
cultural e na qual a transição se reflete em todos os níveis da produção humana”.
Logo, a gestão de tensões entre essas contradições, referentes à multiplicidade de
funções apresentadas por essa organização complexa, representa o que B. Santos (2011, 2013)
denominou de “reprodução controlada de um processo de crise da universidade”. Conforme
esse autor, a universidade contemporânea tem enfrentado três tipos de crise: de hegemonia, de
legitimidade e institucional. Essas crises estão intimamente conectadas e só podem ser
enfrentadas conjuntamente, por meio de variadas ações produzidas dentro e fora da
universidade.
A primeira dessas crises, a de hegemonia, refere-se à contradição entre conhecimentos
exemplares e funcionais dessa instituição, ou seja, é resultante das contradições entre as
funções tradicionais atribuídas à universidade. Em outras palavras, a crise de hegemonia diz
respeito à incapacidade da universidade em executar integralmente suas funções, levando o
Estado e/ou os outros agentes da sociedade a procurar meios alternativos de atingi-las fora da
instituição. Assim, quando a universidade deixa de ter o monopólio ou domínio do ensino
superior e na produção de pesquisas, ela passa enfrentar esse tipo de crise, ou seja, passando
por uma crescente descaracterização intelectual (SANTOS, B., 2011, 2013).
Já a crise de legitimidade, refere-se à contradição entre hierarquização e
democratização. Essa crise manifesta-se sempre que determinada condição social deixa de ser
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aceita consensualmente, visto que se torna socialmente visível a falência dos objetivos
coletivamente reconhecidos. Deste modo, essa crise é provocada quando a universidade perde
o consenso no que se refere à contradição entre a manutenção da hierarquização de saberes
especializados, frente às restrições de acesso à educação superior e de habilitação de
competências, e as exigências de democratização da universidade e de reivindicação de
igualdade de oportunidades para as classes menos favorecidas da sociedade. Assim, essa crise
decorre, principalmente, da crescente segmentação do sistema universitário e, consequente,
desvalorização do diploma universitário (SANTOS, B., 2011, 2013).
A terceira crise, a institucional, refere-se à contradição entre autonomia universitária e
produtividade social. Essa crise manifesta-se sempre que uma determinada condição social
estável e autossustentada da universidade perde a garantia dos pressupostos a sua reprodução.
Neste caso, a crise institucional é resultante da contradição entre a reivindicação da autonomia
institucional em função da especificidade organizativa da universidade e da crescente
imposição para submeter-se a critérios de eficácia, de produtividade ou de responsabilidade
social (SANTOS, B., 2011, 2013).
Nesse sentido, cabe destacar que, na universidade pública, a crise institucional é ainda
mais perversa, principalmente porque a autonomia científica e pedagógica apoia-se na
dependência financeira estatal. Logo, a universidade pública tem enfrentado, cada vez mais
fortemente, uma crise institucional, justamente pela perda de prioridade do bem universitário
e das políticas educacionais em geral, induzido pelo neoliberalismo econômico. Assim, a
universidade pública vem sofrendo com limitações e dificuldades financeiras, vivenciando
processos de precarização (SANTOS, B., 2011, 2013).
Ademais, acerca dessas crises, Barbosa (2013, p. 19-20) alerta para uma quarta crise
enfrentada pela universidade contemporânea, destacando que “[...] é preciso, no entanto,
compreender esse contexto em meio a uma crise maior, a crise do regime de acumulação
capitalista”. Para o autor, o avanço do capital financeiro conduz um descolamento entre a
economia financeira e a economia real, ou seja, a expansão do crédito maior do que a
produção de mercadoria, o que gera especulação financeira.
Portanto, essa quarta crise enfatizada por Barbosa (2013) diz respeito às pressões
políticas para o incentivo à massificação das oportunidades de acesso ao ensino superior,
principalmente por meio de transferências de recursos públicos para instituições privadas.
Além disso, essa crise revela-se por uma lógica capitalista de privatização do ensino superior
e sua mercantilização, como discutido por Dourado, Catani e Oliveira (2003), A. Gomes
(2006) e Sguissardi (2008), com o avanço de grandes conglomerados financeiros
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internacionais e de fundos de investimentos sobre instituições privadas de ensino superior.
Ainda sobre esse tema de crises na universidade contemporânea, D. Ribeiro (1982)
aponta que esse processo se caracteriza em múltiplas formas: conjuntural, política, estrutural,
intelectual e ideológica. Desta forma, a crise apresenta-se como conjuntural, quando derivada
do impacto de transformações da transição entre a civilização de base industrial para uma
nova civilização impactada pela revolução científica e tecnológica.
A crise política revela-se quando a universidade se encontra inserida em estruturas
sociais decorrentes de expectativas antagônicas, com interesses conservadores e
disciplinadores de um lado e renovadores e/ou revolucionários de outro. Já a crise estrutural,
revela-se quando os problemas apresentados na universidade ultrapassam o nível institucional,
exigindo reformas profundas de suas estruturas vigentes (RIBEIRO, D., 1982).
A crise intelectual é revelada pelo desafio de investigar a própria universidade,
especialmente quando esta visa conhecer as condições e requisitos para sua transformação.
Por fim, a crise ideológica é a aquela que releva uma divisão dos próprios universitários, no
que se refere ao caráter das transformações ocorridas, podendo contribuir para uma mudança
social, bem como para construção de uma força defensora do seu estado atual (RIBEIRO, D.,
1982).
Sendo assim, esses processos de crise da universidade apontados, tanto por B. Santos
(2011, 2013) quanto por D. Ribeiro (1982), dialogam e convergem de alguma forma. Logo,
referem-se a desafios contemporâneos enfrentados por essa instituição – tão importante para o
desenvolvimento das sociedades –, em função de contradições existentes entre suas múltiplas
funções, gerando tensões entre os membros dessa organização complexa.
Numa outra perspectiva, no âmbito da América Latina, Schwartzman (2014) alerta que
as universidades públicas tradicionais ainda buscam manter seus antigos ideais de autonomia,
valorização do conhecimento, liberdade de cátedra e colegialidade, que vêm se transformando
e perdendo importância. Contudo, essas universidades continuam a ser um fator importante de
mobilidade social, expresso pelo crescimento contínuo das matrículas e benefícios
produzidos, no que se referem à renda e prestígio social de seus egressos.
Por outro lado, essas instituições têm tido dificuldades de acompanhar as
transformações mais recentes, que, de um lado, dão ênfase à pesquisa científica e tecnológica
de qualidade, e, do outro, como no passado, buscam ampliar o sistema de ensino superior,
tornando-o mais diversificado e relevante para o mercado de trabalho, ao invés de se
restringirem à capacitação e certificação de profissões mais tradicionais (SCHWARTZMAN,
2014).
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Numa perspectiva mais ampla, alguns desses desafios da atividade universitária na
Contemporaneidade são tão complexos, que acabam por afetar todo sistema de educação
superior, não somente as universidades. Para Neves (2007), os grandes desafios da educação
superior brasileira estão relacionados aos graves problemas socioeconômicos enfrentados pelo
país. Esses desafios relacionam-se à: ampliação e maiores condições de equidade do acesso;
qualidade na formação acadêmica; diversificação da oferta de cursos e níveis de formação;
qualificação docente; garantia de financiamento, em especial no setor público;
empregabilidade dos egressos; relevância social dos programas ofertados; e estímulo à
pesquisa científica, tecnológica e de inovação.
Além disso, muitos desses desafios devem ser abordados mais especificamente e, de
modo particular, recaem mais fortemente sobre a educação superior pública, como podemos
destacar: a democratização do acesso alinhada à disponibilização de políticas de inclusão e de
permanência estudantil; as graves questões enfrentadas sobre o financiamento e processo de
precarização das instituições; as pressões sobre a qualidade das atividades universitárias e sua
relevância social; e ao processo decisório colegiado, que envolve inclusive aspectos relativos
à transparência e à participação da sociedade.

3.3.1 Democratização do Acesso e Políticas de Permanência
No que se refere à massificação do acesso à educação superior no Brasil, segundo as
Notas Estatísticas do Censo da Educação Superior 2019 (INEP, 2020c), entre os anos de 2009
e 2019, as matrículas na educação superior (graduação e sequencial) aumentaram 43,7%,
tendo uma média de crescimento anual de 3,6%. No entanto, Schwartzman (2014) esclarece
que essa expansão no acesso é limitada por mecanismos de seleção baseados em provas e
avaliações em que os resultados se relacionam fortemente às condições social e cultural dos
candidatos.
Em suma, o que acontece é que estudantes de famílias com condições econômicas
menos favorecidas, que, historicamente, não tinham acesso ao ensino superior, apresentam
desvantagens nos processos seletivos e, em sua grande maioria, terminam sendo excluídos,
principalmente

porque

não

tiveram

acesso

à

educação

básica

de

qualidade

(SCHWARTZMAN, 2014).
Nesse sentido, Schwartzman (2014) chama-nos atenção para esses grupos sociais
historicamente excluídos da educação superior, em que as experiências da inclusão brasileira
passam, tanto pela expansão de vagas públicas, como pelo incentivo à expansão da rede
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privada, inclusive com financiamento público dessas instituições, por meio da isenção de
impostos pelo Programa Universidade para Todos (PROUNI)89 e do crédito educativo pelo
Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)90. Além disso, em função dessa exclusão, tornouse primordial a implantação de políticas de ações afirmativas, baseadas em critérios
socioeconômicos e de raça (pretos e pardos), etnia (indígenas, quilombolas) e classe social.
Essas políticas de ações afirmativas compreendem iniciativas para promover a
igualdade e reduzir injustiças sociais, que, ao longo dos séculos, predominam na história e
discriminam diversos segmentos da sociedade brasileira. Desse modo, alguns Estados e o
governo federal aprovaram leis e algumas universidades públicas regulamentaram
instrumentos normativos, visando garantir a reserva de percentual de vagas (sistema de cotas)
para grupos sociais historicamente excluídos (SANTOS, R., 2006; BAYMA, 2012; PENHALOPES, 2013).
As primeiras iniciativas mais evidentes sobre o tema começaram no Estado do Rio de
Janeiro, com a publicação da Lei n° 3.524 de 28 de dezembro de 2000, estabelecendo uma
reserva mínima de 50% (cinquenta por cento) das vagas, por curso e por turno, para
estudantes de escolas públicas na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)91 e na
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)92. Já em 2001, foi
promulgada a Lei n.º 3.708, reservando 40% (quarenta por cento) das vagas aos negros e
pardos (SANTOS, R., 2006; PENHA-LOPES, 2013).
Outra iniciativa pioneira partiu da UNEB, quando esta Universidade aprovou, por
meio da Resolução CONSU nº 196/2002, diretrizes para a adoção do sistema de cotas nos
cursos de Graduação e Pós-Graduação, visando à população afrodescendente oriunda de
escolas públicas, (UNEB, 2002; SANTOS, R., 2006).
Por outro lado, segundo Sguissardi (2015, p. 871), ao tratar do direito à educação
superior como um direito fundamental, “[...] verifica-se que constitucionalmente ele é um
direito de prestação mais frágil e que supõe uma necessária e longa luta para garanti-lo como
direito universal”. Gradativamente, as fronteiras entre o público e o privado na educação
superior têm sido anuladas e o Brasil tem vivido um intenso processo de transformação desse
direito público em um serviço comercial. Em outras palavras, ao invés de vivermos um
89

90

91
92

O PROUNI é um programa do governo federal instituído pela Lei nº 11.096/2005, que consiste na concessão
de bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), a estudantes de baixa renda por IES privadas, que, como
contrapartida, gozam da isenção de alguns impostos (BRASIL/MEC, 2021b).
O FIES é um programa do governo federal instituído pela Lei nº 10.260/2001, com o objetivo de conceder
financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos de instituições privadas de educação superior
aderentes a esse Programa (BRASIL/MEC, 2021a).
https://www.uerj.br/.
https://uenf.br/portal/
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processo de democratização, o que tem ocorrido é um processo de massificação mercantil, em
que, inclusive, empresas educacionais têm realizado oferta pública de ações no mercado de
capitais, com apoio de fundos nacionais e transnacionais.
Já conforme Dias Sobrinho (2010), a educação deve ser realmente assumida como um
bem público, principalmente em função do seu princípio constitucional – um direito social e
dever do Estado –, assim devemos contrapor a ideia de educação como mercadoria e de seus
processos mercantilistas. Logo, também em função desse princípio, faz todo sentido pensar na
democratização do acesso, bem como na garantia de inclusão e permanência de estudantes na
educação superior, a partir de um contexto prioritário de desenvolvimento da sociedade e de
inserção socioeconômica, em que a qualidade científica e social deve ser para todas as
camadas sociais e não somente para uma parcela privilegiada.
Sendo assim, o processo de democratização da educação superior não deve se limitar à
ampliação de oportunidades de acesso e de mais vagas. Mais do que isso, torna-se
imprescindível assegurar meios de permanência sustentável e de condições adequadas para o
sucesso acadêmico, garantindo a inclusão de jovens tradicionalmente desassistidos, em função
de suas condições sociais, econômicas e culturais. Portanto, as condições de acesso e
permanência são os aspectos essenciais de um processo mais amplo de democratização (DIAS
SOBRINHO, 2010).
Ainda de acordo com Dias Sobrinho (2010, p. 1229), ao citar a importância da
equidade como um elemento essencial para sociedades democráticas: “todo Estado
democrático haveria de promover esforços, juntamente com a sociedade, para interromper o
círculo vicioso da desigualdade socioeducativa”. Neste sentido, o autor explora a perspectiva
ética da equidade ao lembrar que esse horizonte compreende também “[...] ampla e
qualificada escolarização geral e a consolidação de uma sociedade justa e igualitária”.
Portanto, faz todo sentido se falar em equidade e em ações afirmativas específicas e
implementadas em prol de camadas menos favorecidas, principalmente em função da
exclusão educacional, que é um fenômeno de múltiplas faces: indo desde o analfabetismo; a
evasão escolar; a repetência; as carências econômicas e culturais das famílias; a falta de
vagas; a formação profissional escassa e as precárias condições de escolarização; até a
ausência de perspectiva razoável de emprego e renda (DIAS SOBRINHO, 2010).
Por outro lado, por mais essencial que seja o processo de democratização do acesso à
educação superior, especialmente por meio da ampliação de vagas e de ações afirmativas de
inclusão, essas políticas apresentam sérias limitações no país. Um desses obstáculos é a
vulnerabilidade de grande parcela da população, pois não se deve apenas criar condições de
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acesso, mas também assegurar igualdade de oportunidades, principalmente numa perspectiva
qualitativa. Desta maneira, há também a necessidade de ações e programas de preparação dos
jovens menos favorecidos para a difícil competição do ingresso em cursos e carreiras
socialmente mais valorizadas (DIAS SOBRINHO, 2010).
Outro desses limites tem a ver com o destino de preferência dos jovens de maior renda
ser para as instituições públicas – aquelas que são referência em pesquisa e ensino – e pelas
instituições privadas de bom prestígio acadêmico. Logo, os jovens de baixa renda e aqueles
beneficiários de políticas de expansão de vagas, que, em geral, são oriundos do ensino básico
com precário itinerário educacional, acabam indo para o setor privado. Desta maneira, esses
estudantes ingressam, em sua maioria, em IES que disponibilizam meramente o ensino ou em
cursos de menor prestígio social e com escassez de atividades de iniciação científica (DIAS
SOBRINHO, 2010).
Nas universidades públicas, um dos principais obstáculos ao processo de
democratização do acesso e permanência, que se apresenta ainda maior, refere-se ao
financiamento e sustentabilidade financeira dessas instituições, em que os orçamentos
públicos são muito restritivos e a infraestrutura necessária, especialmente de pesquisa, é
bastante onerosa (DIAS SOBRINHO, 2010).
A partir desse ponto, passaremos abordar outro desafio contemporâneo da atividade
universitária que se relaciona, justamente, ao financiamento e sustentabilidade financeira das
universidades públicas, pois, inclusive, vem causando efeitos extremamente negativos, como
a precarização da infraestrutura dessas instituições.

3.3.2 Financiamento das Universidades Públicas
No Brasil, a Constituição Federal de 1934 foi a primeira a trazer a vinculação
constitucional para o financiamento da educação pública, determinando que a União e os
Municípios aplicassem, no mínimo, 10% e os Estados e Distrito Federal, no mínimo, 20% da
receita resultante de impostos na manutenção e no desenvolvimento dos sistemas educativos.
No entanto, sempre em períodos autoritários e de tensões políticas aconteceu a revogação
dessas vinculações de recursos, como na Constituição de 1937 (Estado Novo) e na
Constituição de 1967 (Ditadura Militar), em que se retirou os pressupostos relativos à
vinculação de recursos para o financiamento da educação nacional (CONCEIÇÃO, 2013).
Cabe-nos lembrar que um dos principais defensores do financiamento para a educação
pública no Brasil foi o educador Anísio Teixeira, que inclusive incentivou a criação dos
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Fundos para a Educação, como podemos identificar no seguinte trecho:
Esta idéia foi sugerida no Brasil dezenas e dezenas de vezes e nunca conseguiu
vencer. Uma daquelas permanentes brasileiras, o espírito fazendário, sempre
impediu a criação dos fundos autônomos para a educação. É de muito maior
importância aquilo que se chama pernosticamente de "unidade orçamentária" do que
os serviços de educação e formação do homem no Brasil.
Tenho 14 anos de lutas dentro dos Governos para reivindicar para a educação e
autonomia, que me parece indispensável, para o desenvolvimento progressivo dos
seus serviços. Nunca precisei de lutar pela educação fora dos Governos. A minha
experiência nestes 14 anos, é uma longa confirmação de que será inteiramente
impossível fazer-se educação no Brasil enquanto estivermos na dependência da
burocracia e do formalismo dos serviços civis comuns da democracia brasileira.
(TEIXEIRA, 1947, p. 99).

Atualmente, o texto da Constituição Federal de 1988 determina o financiamento da
educação, por meio da vinculação constitucional, em que os entes federativos devem aplicar,
anualmente, um percentual das receitas de impostos e transferências na manutenção e
desenvolvimento do ensino. No que se refere à União, deve-se aplicar, no mínimo, um
percentual de 18% e, no caso dos Estados, Distrito Federal e Municípios, deve-se aplicar, no
mínimo, de 25% dessas receitas (BRASIL, 1988, art. 212, caput).
Em contraponto, no contexto da educação superior – que não se encontra mencionada
–, o texto constitucional trata apenas do financiamento das IFES, não existindo um fundo
específico para o financiamento desse nível de ensino, como ocorre com o FUNDEB93 para a
educação básica. Cabe-nos destacar, inclusive, que as outras IES públicas não federais
(estaduais e municipais) representam 64% do total de IES públicas e concentram 78% dessa
oferta no interior do país (FIALHO, 2012; BRASIL, 1988, art. 211, §1º; INEP, 2020d).
Nesse sentido, em função de alguns Estados terem assumido essa responsabilidade
pela manutenção e desenvolvimento da educação superior, principalmente como estratégia de
interiorização, os recursos residuais da educação básica (ligados ao FUNDEB), que não
esgotam os 25% previstos constitucionalmente (inclusive, alguns Estados vinculam um
percentual de 30%, como é o caso de São Paulo e Paraná), acabam sendo destinados para as
IES estaduais, em um percentual, em média, de 5% dessas receitas. No entanto, de um modo
geral, mesmo vivenciando contextos diferenciados de financiamento, essas IES públicas têm
vivenciado cenários de restrições orçamentárias e de dificuldades financeiras (MOTA
JÚNIOR; CONCEIÇÃO, 2016).
De acordo com Silva (2001), ao se referir ao financiamento das universidades
estaduais, duas formas de arranjos são vivenciadas: uma forma ordinária, por meio da
93

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB), criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 (vigência 2007-2020) e alterado pela
EC nº 108/2020, que o tornou permanente.
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subvinculação de recursos, que corresponde a um percentual da receita de impostos; e uma
forma discricionária, ou seja, pela inexistência de subvinculação. Neste caso, essa forma
discricionária é dependente de negociações, ano a ano, com os governos estaduais e as
assembleias legislativas.
No contexto do arranjo ordinário do financiamento por subvinculação, podemos citar o
exemplo do Estado de São Paulo, em que há uma vinculação na constituição estadual 94 de
recursos para a educação de, no mínimo, 30% das receitas tributárias, e que, anualmente,
implementa – por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – uma subvinculação de
recursos de 9,57% da arrecadação da quota-parte estadual do Imposto sobre circulação de
mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação (ICMS) para suas universidades estaduais (SILVA, 2001; CRUZ; LUQUE;
PROTTI, 2012; CARVALHO, 2013).
Em 2017, no âmbito das universidades estaduais paulistas, o orçamento só atendia a
folha de pagamento de salários e aposentadorias. No caso da Universidade de São Paulo
(USP95), a folha de pessoal de ativos e inativos correspondeu a 105,7% dos recursos
repassados pelo Estado, mesmo tendo um repasse de 5% do ICMS paulista (a maior
arrecadação estadual do país). A título de comparação, a necessidade de pessoal da USP foi
responsável por uma parcela de recursos maior do que a soma total dos orçamentos das
universidades estaduais da Bahia e do Paraná, no ano de 2020, em torno de R$ 4,63 bilhões
(OSHIMA, 2017; MOTA JÚNIOR; CONCEIÇÃO, 2021).
Já no contexto do arranjo discricionário do financiamento, ou seja, sem uma
subvinculação, podemos citar o Estado da Bahia, que não contempla em seu texto
constitucional qualquer menção sobre vinculação de recursos à educação (exceto para os
Municípios), tampouco, qualquer outra normativa referente à subvinculação de recursos para
a educação superior, apesar do governo do Estado destinar um percentual, nos últimos anos,
em torno de 5% da RIL para as quatro universidades estaduais (SILVA, 2001; BARBOSA,
2013; MOTA JÚNIOR; CONCEIÇÃO, 2016, 2021).
No Estado da Bahia, entre os anos de 2017 e 2018, o governo deixou de investir R$
110 milhões nas quatro universidades estaduais. Esse valor representa uma diferença de 4,2%
entre o orçado e o empenhado. No entanto, se for levado em consideração apenas os recursos
aplicados à manutenção das atividades universitárias, o orçamento das UEBA chegou a ter
uma redução de quase 30% (27,8%) (BARBOSA, 2013; LORRAN, 2019).
94
95

Artigo 255 (caput) da Constituição do Estado de São Paulo.
https://www5.usp.br/
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Para agravar essa situação, o país ainda sofreu um revés considerável, no que se refere
ao financiamento da educação, com a implementação da Emenda Constitucional n° 95/2016.
Essa Emenda fixou limites anuais para o crescimento dos gastos públicos da União, durante
um período de 20 anos, visando a atender um rigor orçamentário das contas governamentais,
subordinando as políticas sociais e a garantia de acesso a direitos constitucionais a uma
suposta racionalidade fiscal (MOTA JÚNIOR; CONCEIÇÃO, 2021).
Essa suposta racionalidade visa reduzir o potencial dos investimentos públicos em
detrimento de superávits primários, induzidos por um neoliberalismo internacionalmente
imposto, como principal política de estado. Além disso, há também um entendimento, de
cunho político, de suposta exaustão de recursos públicos para o financiamento da educação
superior, em face do caráter residual normativo da vinculação constitucional (MOTA
JÚNIOR; CONCEIÇÃO, 2021).
No caso da educação superior, essa situação agrava-se, ainda mais, em função da
indefinição de regras de financiamento, que ocorre desde a formação das IES púbicas no país.
Essa indefinição, inclusive, leva essas instituições a diversificarem formas complementares,
no entanto, insuficientes, de captação de recursos, a exemplo da: prestação de serviços de
assessoramento; realização de concursos públicos; oferta de cursos de aperfeiçoamento não
gratuitos; entre outros (SANTOS, B., 2011; VELLOSO; MARQUES, 2005; AMARAL,
2008).
Nesse cenário, o debate sobre a criação de um fundo específico para o financiamento
para a educação superior – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Superior
(FUNDES) –, torna-se necessário, principalmente reconhecendo a necessidade de intervenção
e apoio às IES públicas não federais. Deste modo, esse fundo seria capaz de equacionar a
problemática financeira vivenciada por essas instituições, regulamentando a instância
federativa e efetivando o papel supletivo da União, em matéria educacional, previstos
constitucionalmente, como já abordado por pesquisas e estudos dedicados a essa temática
(SAVIANI, 2010b, FIALHO, 2012; MOTA JÚNIOR; CONCEIÇÃO, 2016, 2021).
Cabe, assim, enfatizarmos que, algumas tentativas de regulamentação legislativa,
tratando do financiamento da educação superior, foram iniciadas, mas sem a conclusão
definitiva ou o devido sucesso, a saber: a Proposta de Emenda Constitucional nº 370/1996,
com substitutivo da Comissão Especial, prevendo a transferência anual às IFES de 75% dos
recursos vinculados; o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 7.200/2006, sobre normas
gerais da educação superior, para a União financiar as IES estaduais e municipais, mediante
convênios ou consórcios públicos; o Projeto de Lei do Senado Federal nº 2/2007, autorizando
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a União a participar, supletivamente, do financiamento das IES estaduais e municipais (com
cursos gratuitos); e o Projeto de Lei do Senado nº 229/2007, autorizando a União a participar
no financiamento das IES estaduais e privadas, a partir da celebração de convênios ou
consórcios públicos (MOTA JÚNIOR; CONCEIÇÃO, 2021).
Diante disso, Mota Júnior e Conceição (2021) sugerem a retomada desse debate, que
articula os recursos residuais e complementares vinculados à educação, com uma tentativa de
reverter à suposta exaustão de recursos públicos à educação superior, a partir da equalização
da política de estado (hegemônica) de superávits primários em detrimento de direitos sociais
já garantidos, em como da implementação de algumas previsões constitucionais, ainda não
regulamentadas, como o imposto sobre grandes fortunas e a adequação de mecanismos de
isenção tributária de lucros ou dividendos de participações societárias.
Nesse contexto complexo e desafiador, Fialho e Carneiro (2016, p. 72) enfatizam que,
o devido financiamento público das UEBA, visando à garantia da sustentabilidade financeira,
“[...] envolve tanto a garantia de recursos públicos para a sua manutenção como para a
melhoria do seu desempenho e avanço acadêmico em atendimento aos requisitos de avaliação
institucional aplicados sobre as universidades”.
A partir dessa compreensão, em que se inserem as demandas por educação superior
pública, as dificuldades e limitações financeiras enfrentadas pelas universidades públicas,
notadamente, aquelas não federais, e, em especial, as estaduais baianas, pautamos que o
funcionamento e a manutenção das atividades universitárias vivenciam um processo de
precarização institucional.
Logo, esse processo precarização acaba por reduzir a capacidade administrativa para
produção de resultados à sociedade, desestimulando e restringindo o potencial de contribuição
dessas instituições, bem como sendo empregado como mecanismo de contenção e
desestímulo ao crescimento e expansão, frente a crescente demanda por mais recursos
públicos (MOTA JÚNIOR, 2017b; OLIVEIRA, 2017).
Assim, diante desse cenário de restrições orçamentário-financeiras e de precarização
institucional, aliado aos desafios da democratização do acesso e de políticas afirmativas de
inclusão e permanência na educação superior, que a qualidade das atividades universitárias e a
relevância social da universidade têm sido questionadas. Logo, este é o aspecto a ser discutido
no tópico a seguir.
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3.3.3 Atividades Universitárias e Relevância Social
Esses desafios que, inclusive, tem a ver com a suposta perda de exclusividade das
universidades na produção e difusão do conhecimento, em sua crise de hegemonia,
consequentemente, resultam da perda geral de prioridade das políticas sociais, em especial, da
educação e, notadamente, da universidade pública, diante desse modelo neoliberal de
desenvolvimento econômico (SANTOS, B., 2011, 2013).
Segundo Dias Sobrinho (2010), quando este explica que, para o processo de
democratização cumprir o princípio da equidade e ter, como consequência, a diminuição das
desigualdades sociais, o acesso à educação superior não pode se restringir apenas à expansão
quantitativa, deve também se referir à qualidade pública e a sua relevância social.
Nesse sentido, Dias Sobrinho (2010, p. 1227) também alerta que “educação de
qualidade seria, na perspectiva neoliberal, a que equipa o indivíduo com conhecimentos e
técnicas úteis à démarche competitiva individual e ao fortalecimento das empresas [...]”.
Nessa lógica mercantilista, esse mecanismo é compreendido como o mais importante
propulsor de desenvolvimento e progresso da sociedade.
Numa outra perspectiva, a diversidade conceitual do termo qualidade educativa se faz
presente, em função de diversos fatores subjetivos e de grupos de interesse implicados, como
por exemplo: na capacitação adequada para o trabalho e na expansão de possibilidades de
emprego e renda; na elevação da competitividade por meio do avanço da tecnologia e dos
conhecimentos adquiridos em inovação; no aumento da formação cultural e política dos
cidadãos; ou no aprofundamento dos valores da democracia e no desenvolvimento da
cidadania. No entanto, em razão da educação ser um fenômeno social, dificilmente esses
elementos se articulam harmoniosamente (DIAS SOBRINHO, 2008).
Dessa forma, Dias Sobrinho (2010, p. 1227-1228) enfatiza que “a qualidade da
educação superior não pode ser pensada fora das ações e dos compromissos que cada
instituição instaura em seu âmbito interno e em suas vinculações com o seu entorno [...]”. Em
outras palavras, vincula-se ao contexto do conhecimento local, regional, nacional e, até
mesmo, internacional.
Já para Sobral (2009, p. 228), frente ao atual processo de globalização e de
democratização da sociedade, a educação brasileira, e, em especial, a universidade, tem
vivenciado um grande desafio: “[...] atender aos requisitos de qualidade traduzida no mérito
acadêmico da sua produção científica e tecnológica e na relevância social e econômica dessa
mesma produção”.

115

Desse modo, Sobral (2009, p. 231) afirma que, como exigência da sociedade
contemporânea, “[...] essas tendências apontam na direção de uma qualidade complexa ou
multifacetada da produção científica e tecnológica, isto é, de uma qualidade acadêmica
associada à relevância social e econômica”.
Assim, enquanto a dimensão social se vê representada pelo fomento e execução de
pesquisas socialmente relevantes, bem como pelo desenvolvimento de tecnologias sociais
com produção científica e tecnológica voltada para uma maior responsabilidade social; a
dimensão econômica é representada pelo estímulo e surgimento de inovação tecnológica e
pelo desenvolvimento das TIC, que possibilitam a interação de diferentes atores e instituições
no processo de produção do conhecimento, além do estabelecimento de parcerias entre
universidades, institutos de pesquisa e setor produtivo (SOBRAL, 2009).
Por outro lado, ao se analisar as relações da universidade com a sociedade, a
relevância ou pertinência da educação superior encontra-se na parte central dos tópicos mais
importantes do debate atual. Logo, percebemos uma tendência em reduzir essa relevância
como uma resposta apropriada às demandas da economia ou setor produtivo. No entanto, para
Bernheim e Chauí (2008, p. 20), “não há dúvida de que a educação superior deve responder a
essas demandas, mas sua relevância transcende a questão, e precisa ser examinada de uma
perspectiva mais ampla”.
Sendo assim, a educação superior deve responder aos desafios e demandas impostos
pela sociedade como um todo, traduzindo seus objetivos em atividades e tarefas que cabem à
educação superior, em suas dimensões quantitativa e qualitativa, ou seja, numa formação
pessoal especializada e profissional de alto nível, na produção e difusão do conhecimento, em
atividades extensionistas e outros serviços socialmente relevantes, dentre outros
(BERNHEIM; CHAUÍ, 2008).
Nesse sentido, a decisão sobre essas atividades e tarefas não é simples, não se
limitando a uma simples quantificação de recursos humanos necessários. Neste caso,
conforme Bernheim e Chauí (2008, p. 20), esse exercício deve “[...] abranger a estimativa da
contribuição potencial global da educação superior, por intermédio de suas várias funções,
para o desenvolvimento humano sustentável da sociedade”.
Logo, Bernheim e Chauí (2008) destacam o conceito de relevância social que emergiu
da Conferência Mundial sobre a Educação Superior, organizada pela UNESCO em 1998,
enfatizando a noção de pertinência social, ao refletir a complexidade e abrangência da missão
social da educação superior com a sociedade contemporânea.
Assim, em seu artigo 6º, a Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século
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XXI (UNESCO, 1998) orienta:
a) A relevância da educação superior deve ser avaliada em termos do ajuste entre o
que a sociedade espera das instituições e o que estas realizam. Isto requer padrões
éticos, imparcialidade política, capacidade crítica e, ao mesmo tempo, uma
articulação melhor com os problemas da sociedade e do mundo do trabalho,
baseando orientações de longo prazo em objetivos e necessidades sociais, incluindo
o respeito às culturas e a proteção do meio-ambiente. A preocupação deve ser a de
facilitar o acesso a uma educação geral ampla, especializada e freqüentemente
interdisciplinar para determinadas áreas, focalizando-se as habilidades e aptidões
que preparem os indivíduos tanto para viver em uma diversidade de situações como
para poder reorientar suas atividades.
b) A educação superior deve reforçar o seu papel de serviço extensivo à sociedade,
especialmente as atividades voltadas para a eliminação da pobreza, intolerância,
violência, analfabetismo, fome, deterioração do meio-ambiente e enfermidades,
principalmente por meio de uma perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar para a
análise dos problemas e questões levantadas.
c) A educação superior deve ampliar sua contribuição para o desenvolvimento do
sistema educacional como um todo, especialmente por meio do melhoramento da
formação do pessoal docente, da elaboração de planos curriculares e da pesquisa
sobre a educação.
d) Finalmente, a educação superior deve almejar a criação de uma nova sociedade –
não-violenta e não-opressiva – constituindo-se de indivíduos altamente motivados e
íntegros, inspirados pelo amor à humanidade e guiados pela sabedoria e o bom
senso. (UNESCO, 1998, art. 6º).

Além disso, essa Conferência Mundial enfatizou um processo de transformação
universitária, revelando a agenda para o debate internacional, incluindo preocupações sobre: a
qualidade da educação superior; processos de avaliação, acreditação e relevância do trabalho
das IES; aperfeiçoamento da gestão e necessidade de introdução de novas TIC; a dimensão
internacional da educação superior; e o exercício da autonomia acadêmica com
responsabilidade social (BERNHEIM; CHAUÍ, 2008).
Por fim, a partir desses desafios supramencionados, enfatizamos um último desafio
contemporâneo que diz respeito ao processo decisório colegiado, envolvendo, inclusive,
aspectos relativos à transparência das decisões colegiadas para a toda a comunidade
universitária e externa, bem como a própria à participação da sociedade nesse processo
decisório.

3.3.4 Processo Decisório Colegiado e Participação da Sociedade
Ao longo do tempo, as universidades públicas têm passado por transformações,
resultantes de significativas mudanças, que se relacionam ao comportamento da sociedade, da
economia, da política e desenvolvimento da ciência e das TIC. Essas mudanças podem não
acontecer tão rapidamente e intensamente, principalmente pelo caráter conservador por
excelência dessas instituições, que, muitas vezes, possui uma gestão centralizadora e
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burocrática. No entanto, aos poucos, essas transformações vão sendo incorporadas,
especialmente quando são revistos os instrumentos normativos e de planejamento estratégico
(FINGER, 1997; RIBEIRO, R., 2017b).
Como já mencionamos anteriormente, a Constituição Federal assegura às
universidades a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e
patrimonial (BRASIL, 1988, art. 207, caput), e, deste modo, os seus dirigentes tomam
decisões a todo o momento. No entanto, por determinação legal, o ensino público no Brasil
deve ter como princípio a gestão democrática (BRASIL, 1988, art. 206, inciso VI, 1996, art.
3º, inciso VIII). Portanto, nas IES públicas, partir desse princípio normativo, o processo
decisório deve ter a participação de todos os segmentos universitários, inclusive de
representantes da sociedade.
De acordo com Cury (2002, p. 173), “a gestão democrática da educação é, ao mesmo
tempo, transparência e impessoalidade, autonomia e participação, liderança e trabalho
coletivo, representatividade e competência”. Neste sentido, o autor faz analogia aos princípios
constitucionais da administração pública brasileira – legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência96 –, que, se efetivados, ainda conforme Cury (2002, p. 168), tornamse “[...] transversais à cidadania democrática e republicana”. Assim, a gestão democrática é
um processo de decisão que se baseia “na participação e na deliberação pública”, expressando
anseios de desenvolvimento da cidadania nos sujeitos e da própria sociedade democrática.
Ainda sob o aspecto normativo, a atual LDB determina que as IES públicas devam
obedecer ao princípio da gestão democrática, assegurando “[...] a existência de órgãos
colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local
e regional”. No cumprimento dessa exigência, o corpo docente deve ocupar 70% dos assentos
em cada comissão e órgão colegiado, inclusive naqueles que dispuserem sobre a elaboração e
modificação dos Estatutos e Regimentos, bem como na eleição de dirigentes (BRASIL, 1996,
art. 56, §único).
Além disso, na forma da lei, a atual LDB assegura que as universidades públicas
devam gozar de “[...] estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura,
organização e financiamento pelo Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do
regime jurídico do seu pessoal” (BRASIL, 1996, art. 54, caput).
Sendo assim, a partir desse cenário normativo, podemos refletir que, nas universidades
públicas brasileiras, o processo decisório é formado por uma integração dos modelos de
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Conforme artigo 37 da Constituição de Federal de 1988, atualizada pela EC nº 19/1998.
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decisão: colegiada (decisões tomadas por consenso entre pares); burocrático (divisão do
trabalho, hierarquia administrativa e uso de regulamentos formais); político (dinâmicas de
conflito e de grupos de interesse); e anárquico (preferências mal definidas e participação
fluida); em contexto educacional bastante complexo, principalmente para garantir o princípio
da gestão democrática e a participação da sociedade (SYENA, 1993; LANZILLOTTI, 1997;
HARDY; FACHIN, 2000; ANDRADE, 2003).
Segundo Andrade (2003, p. 6), as decisões da Administração Superior da universidade
“[...] estão sujeitas às influências da posição política de cada unidade, principalmente
daquelas que possuem alguns de seus membros compartilhando a responsabilidade
administrativa da alta direção ou atuando como membro dos conselhos superiores”. A
estrutura dessa instituição é composta por grupos com estilos de vida e interesses políticos
distintos, que desencadeiam conflitos ou ajustes favoráveis no processo de articulação desses
interesses.
Para Pimenta (2007, p. 99), “[...] o processo decisório na instituição universitária, por
vezes, pode ser considerado como um processo de troca no âmbito da administração central e
entre as unidades universitárias, em que as decisões negociadas representam o consenso [...]”.
Nesse consenso, as negociações ocorrem garantindo a liberdade acadêmica entre as partes
com preferências e com recursos disponíveis, mesmo não entrando em acordo sobre objetivos
comuns, porém preservando características, missão e finalidades da instituição.
Em função da Reforma Universitária de 1968, a estrutura com base em departamentos
e colegiados de cursos forçou a separação das responsabilidades dos assuntos administrativos
e acadêmicos. Para assuntos administrativos, as decisões são tomadas pelo Conselho
Universitário, composto por dirigentes e diretores das unidades universitárias. Já as decisões
dos assuntos acadêmicos ficaram a cargo de um Conselho, com responsabilidades pelo
ensino, pesquisa e extensão (PIMENTA, 2007).
Dessa maneira, o processo decisório colegiado, inicialmente, ocorre nos Conselhos
Superiores e fica, sob a responsabilidade da Reitoria, a incumbência de prover os meios
necessários para que se cumpram as respectivas deliberações. Já as unidades universitárias
ficam com a responsabilidade de execução das ações, pondo em prática a deliberação dos
Conselhos Superiores (PIMENTA, 2007).
No tocante desse processo decisório complexo, as principais decisões e estratégias das
universidades encontram-se sob o controle direto de sujeitos, representantes ou membros de
um colegiado. Portanto, a definição dos objetivos e ações a serem desenvolvidas implica na
participação de diversos sujeitos, com interesses divergentes, lotados em diferentes unidades
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universitárias, como “sistemas autônomos” – faculdades, centros, departamentos, institutos de
pesquisa, entre outros (ANDRADE, 2003; PIMENTA, 2007).
Nesse sentido, Andrade (2003) apresenta um ciclo organizacional das decisões
colegiadas em uma universidade: inicialmente, a Administração Superior define a missão e os
objetivos gerais da instituição, estabelecendo mecanismos de controle e de supervisão geral;
cada unidade universitária desenvolve seu processo de planejamento, atendendo suas
particularidades e seus interesses, ainda que levem em conta as orientações gerais da alta
administração; posteriormente, as diversas unidades universitárias, por meio de seus
representantes nos Conselhos Superiores e na Reitoria, tratam de influenciar, como sua
posição política, as decisões da alta administração.
Assim, conforme R. Ribeiro (2017b, p. 162), essa diversidade na gestão democrática
“[...] conflui para uma estrutura de representatividade dos segmentos docente, discente e
técnico administrativo, assim como para as diferentes unidades, configurando-se no caráter
descentralizador que traduz a gestão colegiada”. No contexto de gestão, esse talvez seja o
aspecto mais desafiador, porém é, justamente, o que enfatiza a natureza da vida universitária.
A universidade pública, com sua forma de gestão específica, de complexidade e
contradições, precisa estabelecer democraticamente suas regras e suas normas –
operacionalizada pelos Conselhos – para poder ser reconhecida externamente pelos poderes
constituídos. Logo, a gestão democrática e a autonomia universitária são os princípios que
fornecem a possibilidade de promoção da participação e voz dos diversos segmentos da
comunidade acadêmica e do envolvimento da sociedade (RIBEIRO, R., 2017b).
Na Contemporaneidade, como espaço de convivência plural da sociedade, a
universidade pública se encontra diante de desafios e tensões que podem impactar seu modelo
de gestão e ações estratégias, afetando a dinâmica da vida universitária. No campo social, em
que diferentes responsabilidades se correlacionam às demandas contraditórias dos diversos
setores sociais, para além das disputas de poder e dos grupos de interesses, a universidade tem
como responsabilidade ser um espaço de formação de cidadãos-profissionais pela mediação
dos conhecimentos, fazendo parte do sentido público dessa instituição (RIBEIRO, R., 2017b).
Como desafio contemporâneo, a gestão democrática na universidade pública deve
considerar os pressupostos da Administração Pública em um contexto de sociedade
capitalista, em que a discussão sobre o papel da universidade e a forma como esta responde às
demandas sociais e políticas atravessem a sua própria história, visando promover a
responsabilidade social e a participação da sociedade (CURY, 2002; RIBEIRO, R., 2017b).
Desse modo, o processo de decisão colegiada alinhada à efetiva participação da
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sociedade legitima, na universidade, o princípio da gestão democrática, constitucionalmente
preconizado. A seguir, passaremos a tratar, mais especificamente, desses desafios
contemporâneos da atividade universitária no contexto da educação superior pública do
Estado da Bahia, em especial no caso da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).
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4.

ARRANJO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DA UEFS
Esta seção descreve como se encontra estruturada a Universidade Estadual de Feira de

Santana (UEFS), em função do seu arranjo político-institucional, que expressa aspectos da sua
administração universitária. Neste sentido, primeiro, descrevemos como se encontra montada
essa organização político-institucional no contexto estadual, principalmente como integrante
de um sistema de educação superior, e, posteriormente, mais especificamente, a sua estrutura
organizacional.

4.1 Contexto Político-Institucional de Formação das UEBA
O contexto político-institucional da UEFS refere-se à relação dessa Instituição como a
primeira integrante do anunciado Sistema de Educação Superior do Estado da Bahia, ou seja,
como a primeira Universidade Estadual criada pelo governo baiano, que mantém mais outras
três Universidades. No entanto, antes dessa discussão, entendemos como necessário esclarecer
alguns pontos acerca da compreensão do termo “sistema” no campo educacional.
Segundo Saviani (2010a, p. 381), referindo-se a uma discussão sobre a existência ou
não do sistema nacional de educação, sistema “[...] pode ser definido como a unidade de
vários elementos intencionalmente reunidos de modo a formar um conjunto coerente e
operante [...]”. Neste sentido, a existência de um sistema nacional de educação compreenderia
“[...] a unidade dos vários aspectos ou serviços educacionais mobilizados por determinado
país, intencionalmente reunidos de modo a formar um conjunto coerente que opera
eficazmente no processo de educação da população do referido país”.
Nesse caso, o autor refere-se ao artigo 214 da CF1988, em redação dada pela Emenda
Constitucional nº 59/2009, que estabelece o Plano Nacional de Educação (PNE), de duração
decenal, objetivando articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração,
visando assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino nos diversos níveis, etapas e
modalidades, por meio de ações integradas do poder público dos diferentes entes federativos
(BRASIL, 2009, art. 4º, caput).
Já a atual LDB determina, tratando da organização da educação nacional, que a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem organizar – tendo liberdade de
organização –, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino, cabendo ao
primeiro à coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e
sistemas, e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva (BRASIL, 1996, art. 8º).
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Ainda segundo a atual LDB, o sistema federal de ensino compreende: as instituições
de ensino mantidas pela União; as IES mantidas pela iniciativa privada; e os órgãos federais
de educação. Já os sistemas de ensino estaduais e distrital compreendem: as instituições de
ensino mantidas, respectivamente, pelos Estados e pelo Distrito Federal; as IES mantidas
pelos Municípios; as instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela
iniciativa privada; e os órgãos de educação, respectivamente, dos Estados e do Distrito
Federal. Além disso, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa
privada no Distrito Federal, integram o seu sistema de ensino (BRASIL, 1996, art. 16 e 17).
Desse modo, de acordo com Saviani (2010a, p. 388), um sistema de ensino ou
educacional pode ser entendido como “[...] uma ordenação articulada dos vários elementos
necessários à consecução dos objetivos educacionais preconizados para a população à qual se
destina. Supõe, portanto, planejamento”.
Há uma diversidade de aplicações para esse termo na área educacional: sistema geral
de educação; sistema estadual de ensino; sistema oficial; sistema escolar; sistema de educação
superior. Assim, Saviani (1999, p. 121) defende que “[...] o uso dessas expressões é
impróprio: um exame mais detido revelará que, em todos esses casos, se trata propriamente do
sistema educacional, considerado sob este ou aquele prisma, neste ou naquele aspecto”. Além
disso, na maioria dos casos, apenas se trata da organização das redes de ensino, como
estabelece o art. 211 da CF1988.
Nesse contexto, o termo “sistema” tem sido usado de forma descontrolada e
caracterizado por uma indefinição normativa na interpretação de seu conceito, principalmente
na evolução das legislações relativas às diretrizes e bases da educação nacional. Essa
indefinição tem sido provocada: “pela pressuposição de um acordo tácito a respeito do sentido
do termo”; “superposição de concepções políticas”; “interesses doutrinários”; “interesses
econômicos em jogo”; e “uso equívoco do termo” (SAVIANI, 2012, p. 22).
Para Saviani (2012, p. 101-103), “[...] embora se denomine a organização educacional
brasileira de ‘sistema”, a verdade é que não existe sistema educacional no Brasil. O que existe
é estrutura. E é preciso que se tome consciência disso [...]”. Logo, o autor apresenta hipóteses
explicativas da ausência desse sistema: “conflito de interesses antagônicos”, principalmente,
no que se refere à destinação de verbas públicas; posições conflitantes de diversos grupos
(rede pública x rede particular); a questão do “transplante cultural” (acerca de uma tendência
e posição liberal); e a “insuficiência teórica” dos educadores (profissionais da educação).
De todo modo, no que diz respeito ao Sistema de Educação Superior do Estado da
Bahia, que, conforme a LDB, compreende às IES mantidas pelo poder público estadual (além
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dos órgãos estaduais de educação), revelamos uma discussão sobre a incompletude normativa
desse sistema estadual, no âmbito da educação superior. Essa incompletude revela-se quando
a legislação desse sistema educacional – como acontece no contexto nacional abordado por
Saviani (2012) – somente anuncia a sua presença (Constituição do Estado da Bahia, art. 262,
§2º), sem, contudo, regulamentá-lo ou definir diretrizes, parâmetros, nem ações para o seu
efetivo estabelecimento.
Após esses esclarecimentos iniciais, entendemos também como importante, abordar a
formação do anunciado Sistema de Educação Superior do Estado da Bahia (previsto em
dispositivo constitucional há 32 anos e até hoje não implantado) – que se iniciou no início da
década de 1960, com a criação de Faculdades Estaduais de Formação de Professores –,
marcada pela implantação das UEBA no mesmo contexto nacional, ou seja, pela reunião de
faculdades pré-existentes. Além disso, essa formação foi muito influenciada pela ausência da
oferta federal de educação superior, para além da capital do Estado (somente com a UFBA),
de 1946 até o início dos anos 2000 (BOAVENTURA, 2009; FIALHO, 2012).
De acordo com Boaventura (2009), a criação da UFBA (desde a sua fundação, também
pelo tradicional processo de reunião de faculdades pré-existentes) e suas etapas de
reestruturação serviram como referencial para a expansão da educação superior no estado
baiano. Logo, em função desse referencial:
As instituições universitárias se intensificaram a partir da década de 60 do século
XX, como a Universidade Católica do Salvador (UCSal), precisamente em 1961,
seguindo-se das quatro faculdades de formação de professores de Feira de Santana,
Conquista, Alagoinhas e Jequié, no final dessa década, e das universidades estaduais
nas décadas seguintes (BOAVENTURA, 2009, p. 45).

Boaventura (2009) ainda ressalta o surgimento de faculdades particulares na década de
1950, que acompanharam a expansão da educação superior pública no estado da Bahia.
Porém, essas faculdades concentravam-se, também, na capital do Estado, a exemplo: da
Escola de Serviço Social da Bahia; da Faculdade Católica de Filosofia; e da Escola Baiana de
Medicina e Saúde Pública. Na década de 1960, destacaram-se outras faculdades particulares,
como: a Faculdade de Educação do Estado da Bahia (FAEEBA); a Escola Superior de
Estatística da Bahia; e a Escola de Administração de Empresas da Bahia.
No interior da Bahia, apenas funcionavam a Faculdade de Agronomia da UFBA, no
município de Cruz das Almas, e a Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco (criada
em 1960 como entidade privada), mas que, em 1962, foi incorporada à Escola de Agronomia
de Juazeiro, órgão da Secretaria Estadual de Agricultura, criado 1961 (NEVES, 1987).
Segundo Boaventura (2009, p. 47), uma das razões determinantes para essa iniciativa
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da administração estadual, na formação de instituições responsáveis pela oferta pública de
educação superior na Bahia, diz respeito à “[...] carência de professores com formação
superior para os sistemas de educação que se expandiam, fato que desempenhou e continua
cada vez mais a desempenhar expressiva pressão e estímulo”.
Essa carência foi determinada, principalmente, pelo crescimento dos efetivos escolares
dos ensinos fundamental e médio, em função da implementação do Plano Nacional de
Educação e do Salário-Educação (após publicação da LDB de 1961), que aportaram novos
recursos financeiros na educação nacional e, assim, impulsionaram a demanda por educação
superior (BOAVENTURA, 2009).
Nesse sentido, por meio da Lei Estadual nº 1.802, de 25 de outubro de 1962, o
governo do estado da Bahia criou as “Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras” nas cidades
de Feira de Santana, Ilhéus, Jequié, Caetité, Vitória da Conquista e Juazeiro, objetivando
preparar professores para o magistério secundário, além de incrementar a pesquisa científica e
difundir a cultura universitária no interior baiano (BAHIA, 1962, art. 1º, caput).
Nesse cenário, alguns condicionantes alavancaram o crescimento da educação superior
pública estadual na Bahia, em diversos municípios-sede de região. Esses condicionantes
revelaram-se voltados para o atendimento às demandas da educação superior em todo o
território baiano e não somente para Salvador, onde se concentravam grande parte das
instituições acadêmicas (BOAVENTURA, 2009).
Em 1968, o governo estadual iniciou uma nova ação de interiorização da educação
superior, com a opção de organização e instalação de outras Faculdades de Educação, visando
à formação de licenciados do 1º ciclo, ao invés de criar uma universidade estadual na Região
Sul da Bahia (em Uruçuca), como estava inicialmente previsto no Plano Integral de Educação
e Cultura da época (BOAVENTURA, 2009).
Segundo Mendes e Casimiro (2016), naquela época, em função da Lei nº 5.540, de 28
de novembro de 1968 (Lei da Reforma Universitária):
Legalmente, o ensino superior, por excelência, estava destinado a ser ministrado nas
Universidades (Lei nº 5.540/1968), contudo, a legislação admitiu sua oferta em
faculdades isoladas, como exceção (art. 2º). Aliando-se ao art. 22 do Decreto-lei
464/1969, vemos, neste Estado, a preocupação de fazer corresponder os cursos ao
mercado de trabalho e concatenar as necessidades do desenvolvimento nacional
(MENDES; CASIMIRO, 2016, p. 212).

Dessa maneira, a educação superior pública no Estado da Bahia estava vinculada às
demandas de formação de professores para a educação básica. Assim, as Faculdades de
Formação de Professores foram implantadas nos municípios de Feira de Santana, Alagoinhas,
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Vitória da Conquista e Jequié. A primeira delas – a Faculdade Estadual de Educação de Feira
de Santana – foi instalada em 1968 e iniciada pelo curso de Letras, seguido de Estudos
Sociais, em 1969, e de Ciências e Matemática, em 1970 (BOAVENTURA, 2009).
Por outro lado, a projetada Universidade do Sul da Bahia em Uruçuca, que previa a
agregação de Faculdades existentes naquela região, acabou nunca implantada, apesar da
tentativa de criação de um conselho diretor. No entanto, conforme Boaventura (2009), essas
quatro Faculdades de Formação de Professores lograram certo êxito e expansão.
Nesse ponto, destacamos a mudança de estratégia do governo baiano para a educação
superior pública, com a implantação dessas Instituições em municípios do interior,
considerados capitais regionais. Inicialmente, o governo visava ao atendimento das
necessidades educacionais, mas, num segundo momento, visou responder às demandas
socioeconômicas pela formação de profissionais (BOAVENTURA, 2009).
Dessa forma, diante do exposto, fica evidente o sentido da política de educação
superior gestada pelo governo baiano:
[...] pode-se deduzir que o sentido da política estadual foi a implementação de
núcleos de educação superior nas principais cidades regionais do Estado. Por volta
dos anos 80, pelo menos oito sedes de Regiões Administrativas possuíam faculdades
mantidas pela administração estadual, tais como Feira de Santana, Alagoinhas, Santo
Antônio de Jesus, Jequié, Juazeiro, Jacobina, Vitória da Conquista e Caetité
(BOAVENTURA, 2009, p. 53).

Nesse contexto, com vistas a dar efetividade às exigências educacionais da população
– carência de professores para a rede estadual e escolarização no ensino superior de, apenas,
4,1% – fazia-se necessário reorganizar a educação superior do Estado da Bahia. Cabe-nos
lembrar que, por dependência administrativa, a União mantinha todos os seus cursos de
graduação na capital do Estado, exceto pela Escola de Agronomia da UFBA, presente no
interior baiano, no município de Cruz das Almas. Logo, de modo inverso, a administração
estadual mantinha quase todos os seus cursos superiores nas regiões interioranas, com
exceção do Centro

de Educação

Técnica

da Bahia

(CETEBA), em

Salvador

(BOAVENTURA, 2009).
Desse modo, a implantação das UEBA teve como propósito interiorizar a educação
superior no estado da Bahia, possibilitando “[...] a formação de profissionais do ensino e a
qualificação de recursos para os setores produtivos, cooperando para o desenvolvimento
socioeconômico e cultural das regiões interioranas” (BOAVENTURA, 2009, p. 21).
Excetuando-se das demais UEBA, a UEFS emergiu por meio da criação da Fundação
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Universidade de Feira de Santana (FUFS)97, em 1970, estruturada em departamentos e
absorvendo a Faculdade Estadual de Educação de Feira de Santana e durante dez anos (19701980) foi a única universidade estadual baiana. Assim, pouco a pouco, o anunciado Sistema
de Educação Superior do Estado da Bahia foi sendo construído, consolidando-se e sendo
complementado com novas unidades em municípios do interior baiano. Em 30 de dezembro
de 1980, a partir da Lei Delegada nº 12, a administração estadual iniciou uma integração
acadêmica, agrupando entidades e cursos de graduação (BOAVENTURA, 2009).
Segundo Boaventura (2009), essa integração acadêmica ocorreu pela criação de
autarquias, visando à: extinção da FUFS e criação da autarquia Universidade de Feira de
Santana; instalação da segunda universidade estadual baiana e primeira multicampi – a UESB
–, a partir da integração da Faculdade de Formação de Professores, Escola de Administração
de Vitória da Conquista, Faculdade de Formação de Professores de Jequié e Escola de
Zootecnia de Itapetinga; e criação da Superintendência de Ensino Superior do Estado da
Bahia (SESEB), composta pelo CETEBA e por outras faculdades de seis municípios baianos.
Logo, a partir da SESEB é que surge a terceira universidade estadual baiana, a UNEB.
Nesse sentido, A. Santos (2011, p. 21) esclarece que a intenção do governo baiano, na
sua concepção original de sistema multicampi, era que a UEFS e a recém-criada UESB – em
processo de implantação – deveriam se incorporar à UNEB, vinculando-se “[...] como parte
de uma única entidade institucional que articularia todo o ensino superior estadual da Bahia”.
A Lei Delegada nº 66/1983, que instituiu a UNEB, determinava a integração dessa
universidade, mediante Decreto, com outras unidades de educação superior, implantadas ou
que viessem a ser instituídas pelo Estado. No entanto, após repercussões negativas das
comunidades local e acadêmica, essa intenção acabou não vingando.
A UNEB teve seu funcionamento autorizado pelo Decreto Presidencial nº 92.937, de
17 de julho de 1986, baseado no Parecer do CFE n° 647/1984, de autoria do jurista Manoel
Gonçalves Ferreira Filho. A ampliação do acesso ao ensino superior no interior do estado foi
fator importante para o reconhecimento da UNEB, que se deu por meio da Resolução do
Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE-BA) nº 115/1995, posteriormente,
homologada pela Resolução CFE nº 351/1995 e pela Portaria Ministerial nº 909, de 31 de
julho de 1995 (BOAVENTURA, 2009; UNEB, 2018).
Já a última universidade estadual – a UESC – foi antecedida pela Federação das
Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna (FESPI), e criada pela Lei Estadual nº 6.344, de 05 de
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Criada pela Lei Estadual nº 2.784 de 24 de janeiro de 1970 (BAHIA, 1970a).
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dezembro de 1991, em um processo de estadualização. Essa universidade teve sua natureza
jurídica reorganizada, como autarquia, pela Lei Estadual nº 6.898, de 18 de agosto de 1995
(BOAVENTURA, 2009; SANTOS, J., 2013).
Dessa forma, no caso específico do Estado da Bahia, Barbosa (2013) chama atenção
para a importância do processo de interiorização da educação superior:
As universidades estaduais, ao interiorizar a oferta de ensino superior, além de
quebrar a hegemonia da Universidade Federal da Bahia, alteraram a configuração da
divisão territorial do trabalho e contribuiu com o novo padrão de acumulação
capitalista, dispersando a atividade econômica no território. Já é possível encontrar
em várias regiões do Estado especialidades profissionais que antes só se encontrava
em Salvador (BARBOSA, 2013, p. 47).

Nesse panorama, inclusive fortalecidas pela queda da hegemonia da UFBA, e, em
especial, pela forma de assentamento territorial multicampi (em duas dessas Universidades),
as UEBA penetram mais profundamente nas sociedades locais e em suas demandas. Essa
abrangência territorial acaba por oportunizar o contato com uma diversidade de contextos,
tornando-as instrumentos essenciais de intervenção em realidades locais (BARBOSA, 2013).
Figura 3 – Mapa atual da distribuição geográfica das UEBA por Territórios de Identidade do Estado da Bahia

Fonte: Adaptada de BAHIA/SEPLAN (2019).
* Apesar de ser unicampus, a UEFS mantém o Campus Avançado da Chapada Diamantina, no município de
Lençóis, que funciona como uma extensão física, acadêmica e administrativa da Instituição.
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Logo, por esses aspectos da desconcentração organizacional e da dispersão espaçogeográfica (Figura 3), as UEBA caracterizam-se pela sua importância para o desenvolvimento
socioeconômico das regiões interioranas do estado da Bahia, referenciadas pelo impacto de
sua presença sobre o potencial de desenvolvimento local, em relação a outros lugares
desfavorecidos (BARBOSA, 2013).
Assim, as UEBA têm como propósito desenvolver a educação superior no Estado da
Bahia, de maneira harmônica e planejada, proporcionando a formação humana e o
aperfeiçoamento acadêmico, científico, tecnológico, artístico e cultural, além do ensino, da
pesquisa e da extensão, de forma indissociável, focada no atendimento das questões relativas
ao desenvolvimento humano e socioeconômico, em conformidade com as especificidades
regionais (BAHIA, 2015c, art. 3º).
Por outro lado, precisamos evidenciar como se apresenta o cenário atual da oferta
pública de educação superior no Estado da Bahia, que conta ainda com a presença de IFES,
além das outras universidades estaduais baianas.

4.2 Oferta Pública da Educação Superior no Estado da Bahia
No que se refere à oferta pública de educação superior na Bahia, além da presença das
4 UEBA, existem 6 Universidades Federais (somente 4 com sede na Bahia) e 2 Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Segundo dados do Censo da Educação Superior
do ano de 2019, dos 448.659 estudantes matriculados no Estado da Bahia, 24,74% (110.984)
pertencem à rede pública e 75,26% (337.675) à privada (INEP, 2020d).
A oferta da rede federal na Bahia é composta pela Universidade Federal da Bahia
(UFBA), pela Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF98), a
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), pela Universidade Federal do Oeste da
Bahia (UFOB99), pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB 100), pela Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB101), pelo Instituto Federal da
Bahia (IFBA) e pelo Instituto Federal Baiano (IFBAIANO102).
A UFBA emergiu em Salvador (como Universidade da Bahia), em 1946, pela
incorporação de diversas Faculdades e Escolas existentes: Faculdade de Medicina (1832),
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https://portais.univasf.edu.br/
https://www.ufob.edu.br/
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http://unilab.edu.br/
https://www.ifbaiano.edu.br/
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Escola de Cirurgia da Bahia (1808); Escola de Farmácia (1832); Escola Odontologia (1864);
Academia de Belas Artes (1877); Escola de Direito (1891); Escola Politécnica (1898); e
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (1941). Em 1950, essa universidade foi
federalizada, instituindo novos cursos. Atualmente, além da sede em Salvador, a UFBA
possui um campus no município de Vitória da Conquista, criado em 2006, e outro em
Camaçari, criado em 2018 (BOAVENTURA, 2009; CUNHA, 2010; UFBA, 2020).
Somente no ano de 2002, a primeira universidade federal com sede no interior do
Nordeste foi implantada. A UNIVASF foi criada como fundação, por meio da Lei n°
10.473/2002, com sede no município de Petrolina (PE) e um campus em Juazeiro (BA).
Posteriormente, essa Universidade implantou mais três campi: um em São Raimundo Nonato
(PI); e dois no território baiano em Senhor do Bonfim e Paulo Afonso (UNIVASF, 2020).
Já a UFRB, criada por meio da Lei Federal nº 11.151/2005, a partir do
desmembramento da Escola de Agronomia da UFBA, no município de Cruz das Almas. Essa
Escola surgiu em 1875, como Imperial Escola Agrícola da Bahia, criada por D. Pedro II. Em
1916, passou a denominar-se de Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária e, em
1919, passou a denominação de Escola Agrícola da Bahia. Somente em 1967 foi incorporada
a UFBA. Atualmente, a UFRB possui outros campi nos municípios de Amargosa, Cachoeira,
Feira de Santana, Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus (FIOCRUZ, 2020; UFRB, 2020).
O IFBA surgiu em Salvador, a partir da Escola de Aprendizes Artífices, fundado em
1910. Em 1937, essa Escola foi transformada no Liceu Industrial de Salvador e, em 1942,
passou a denominação de Escola Técnica de Salvador. Em 1965, por meio da federalização,
passou denominar-se de Escola Técnica Federal da Bahia. Em 1993, transformou-se no
Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA). Em 1994, foi implantada a
sua primeira Unidade de Ensino Descentralizada (UNED) em Barreiras e, em 1996, outras
UNED nos municípios de Valença, Vitória da Conquista e Eunápolis. Em 2006, as UNED de
Simões Filho, Santo Amaro, Porto Seguro e Camaçari foram implantadas. Em 2008, essa
instituição federal passou a condição atual de IFBA (IFBA, 2020).
Já o IFBAIANO, surgiu da agregação das antigas Escolas Agrotécnicas Federais de
Catu (1979), Guanambi (1993), Santa Inês (1993) e Senhor do Bonfim (1993), com as Escolas
Médias de Agropecuária Regional (EMARC), criadas e mantidas pela Comissão Executiva do
Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), em Uruçuca, Itapetinga, Valença e Teixeira de
Freitas. Atualmente, o IFBAIANO tem sede em Salvador e possui campi em Bom Jesus da
Lapa, Catu, Governador Mangabeira, Guanambi, Itapetinga, Santa Inês, Senhor do Bonfim,
Serrinha, Teixeira de Freitas, Valença e Uruçuca (IFBAIANO, 2020).
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Em função de uma expansão federal ocorrida a partir de 2008, mais duas
universidades foram implantadas no interior da Bahia. A primeira surgiu do desmembramento
de um campus da UFBA no município de Barreiras (sede), criada pela Lei Federal nº
12.825/2013. Deste modo, a UFOB mantém campi nos municípios de Bom Jesus da Lapa,
Barra, Santa Maria da Vitória e Luís Eduardo Magalhães. Já a UFSB, criada pela Lei Federal
nº 12.818/2013, e que também teve a UFBA como instituição tutora, possui sede em Itabuna e
dois campi: Porto Seguro e Teixeira de Freitas (UFOB, 2020; UFSB, 2020).
Além delas, a UNILAB também oferta cursos de Graduação na Bahia. Essa Instituição
foi criada por meio da Lei Federal nº 12.289/2010, com sede em Redenção (CE), baseando-se
nos princípios de cooperação solidária e em parceria com países africanos de língua
portuguesa. A partir de 2013, a UNILAB instalou o campus dos Malês, no município de São
Francisco do Conde, na região metropolitana de Salvador (UNILAB, 2020).
Gráfico 1 – Distribuição percentual das matrículas presenciais em cursos de Graduação – Bahia 2019
Universidades
Federais; 54.977 ;
17%

Institutos Federais
de Educação,
Ciência e
Tecnologia; 7.839 ;
3%

IES Privadas;
210.429 ; 66%

UEBA; 43.393 ;
14%

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do INEP (2020d).

Desse modo, de um total de 106.209 matrículas públicas em cursos de Graduação
presenciais na Bahia, 59% pertencem à rede federal e 41% pertencem à rede estadual.
Segundo o Gráfico 2, na capital estão presentes 41.778 matrículas e no interior baiano estão
presentes 64.431 matrículas. A rede federal mantém 36.817 matrículas (59%) na capital e
25.999 matrículas (41%) no interior do Estado. Já na rede estadual, somente 4.961 matrículas
(11,43%), pertencentes à UNEB, estão presentes na capital (INEP, 2020d).
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Gráfico 2 – Distribuição das matrículas públicas presenciais em cursos de Graduação – Bahia 2019
38.432
34.637

20.340

5.659

4.961

2.180
Universidades Federais

Institutos Federais
Na Capital

UEBA

No Interior

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do INEP (2020d).

Logo, esses dados demonstram que, mesmo com a expansão da oferta federal nos
últimos anos, as UEBA ainda têm sua importância na interiorização da educação superior
pública no Estado da Bahia. Apesar das UEBA apresentarem um percentual de 14% do total
de estudantes matriculados em cursos de graduação presenciais – menor do que o percentual
das IFES (20%) –, essas universidades concentram 89% da oferta estadual no interior do
território baiano, com um total de 38.432 matrículas.
Além disso, a Tabela 1 demonstra que 59,65% (38.432) das matrículas presenciais em
cursos de Graduação da rede pública encontram-se no interior da Bahia e pertencem às
UEBA, enquanto 40,35% (25.999) dessas matrículas à rede federal. Destacamos nesses dados,
as atuações da UNEB com 23,7% (15.275) pela rede estadual e da UFRB com 13,9% (8.956)
das matrículas pela rede federal. Já na capital, a UFBA concentra 82,9% (34.637) das
matrículas públicas, enquanto a expansão da rede privada tem avançado no interior,
concentrando 63,52% (112.081) das matrículas no interior do Estado baiano (INEP, 2020b).
Ainda conforme a Tabela 1, das matrículas nas UEBA, somente a UNEB apresenta
oferta na capital (24%) com 4.961 matriculados. Por outro lado, 76% da oferta de cursos de
graduação presenciais dessa Universidade encontra-se presente no interior do Estado,
dispersada em 23 municípios. As outras três universidades estaduais apresentam oferta apenas
no interior da Bahia, perfazendo um total de 23.157 matrículas, ou seja, 60% dessa oferta. Na
rede federal, somente a UFBA (94%) e o IFBA (6%) mantem oferta na capital, totalizando
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36.817 matrículas, ou seja, 58,61% do total da oferta federal (INEP, 2020b).
Tabela 1 – Quantitativo de matrículas, na Capital e no Interior, em Cursos de Graduação presenciais, segundo a
categoria administrativa – Bahia 2019
IES
Categoria Administrativa
Matrículas
Na Capital
No Interior
UFBA

35.908

34.637

1.271

UNIVASF

2.724

0

2.724

UFRB

8.956

0

8.956

3.430

0

3.430

2.891

0

2.891

UNILAB

1.068

0

1.068

IFBA

6.053

2.180

3.873

IFBAIANO

1.786

0

1.786

62.816

36.817

25.999

8.588

0

8.588

8.853

0

8.853

20.236

4.961

15.275

5.716

0

5.716

Total Rede Estadual

43.393

4.961

38.432

Total Rede Pública

106.209
210.429

41.778
98.196

64.431
112.233

Total Bahia
316.638
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do INEP (2020b).

139.974

176.664

UFOB

Pública Federal

UFSB

Total Rede Federal
UEFS
UESB
UNEB

Pública Estadual

UESC

Total Rede Privada

Em função da distribuição geográfica e por se encontrar presentes em, praticamente,
todo o território baiano, desde a década de 1970 (UEFS) e 1980, principalmente pela atuação
da UNEB, as UEBA formaram e formam professores para os diversos sistemas de educação
estadual e municipal, além de outros profissionais qualificados para a sociedade, propiciando
também a pesquisa científica e variadas atividades extensionistas, com impactos sobre o
desenvolvimento local e regional (MIDLEJ, 2004; FIALHO, 2005; BOAVENTURA, 2009).
Nesse contexto, o Quadro 11 revela a distribuição dos municípios com presença da
educação superior no Estado da Bahia, no que se refere à oferta de cursos de Graduação
presenciais, por categoria administrativa. Esses dados destacam um aspecto bastante
relevante, que se refere à sobreposição de municípios em relação à oferta pública. Em outras
palavras, revela a presença de IES federais e estaduais atendendo, em grande parte, os
mesmos municípios no interior do Estado.
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Quadro 11 – Municípios da Oferta de Cursos de Graduação Presenciais, segundo a Categoria Administrativa –
Bahia 2019
Categoria
IES
Municípios da Oferta de Cursos de Graduação Presenciais
Administrativa
UFBA
Salvador, Camaçari e Vitória da Conquista.
UNIVAS
Juazeiro, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim.
F
Amargosa, Cachoeira, Cruz das Almas, Feira de Santana, Santo Amaro e Santo
UFRB
Antônio de Jesus
Barra, Barreiras, Bom de Jesus da Lapa, Luís Eduardo Magalhães e Santa Maria
UFOB
da Vitória.
Rede Pública
UFSB
Itabuna,
Porto
Seguro
e Teixeira de Freitas.
Federal
UNILAB
São Francisco do Conde.
Barreiras, Brumado, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Irecê, Jacobina,
IFBA
Jequié, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro,
Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista.
Bom Jesus da Lapa, Catu, Guanambi, Santa Inês, Senhor do Bonfim, Serrinha,
IFBAIANO
Teixeira de Freitas, Uruçuca e Valença.
UEFS
Feira de Santana.
UESB
Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista.
Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Caetité, Camaçari,
Rede Pública
Conceição do Coité, Euclides da Cunha, Eunápolis, Guanambi, Ipiaú, Irecê,
Estadual
UNEB
Itaberaba, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, Salvador, Santo Antônio de Jesus,
Seabra, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Valença e XiqueXique.
UESC
Ilhéus.
Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Cachoeira, Camaçari,
Candeias, Capim Grosso, Conceição do Coité, Coronel João Sá, Cruz das
Almas, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus,
Ipirá, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itamaraju, Jacobina, Jequié, Jeremoabo,
Rede Privada
Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Monte Santo, Paripiranga,
Paulo Afonso, Porto Seguro, Queimadas, Remanso, Riachão do Jacuípe, Ribeira
do Pombal, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Santa Maria da Vitória, Senhor
do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Tucano, Valença e Vitória da
Conquista.
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do INEP (2020b).

Já em relação aos cursos de Pós-Graduação stricto sensu no Estado da Bahia,
conforme dados da CAPES (2020c) na Tabela 2, dos 194 programas institucionais, 53% são
da rede federal (102), 37% da rede estadual (72) e 10% da rede privada (20). Na rede federal,
a UFBA se destaca com 76 programas, 11 com somente mestrado, 11 de mestrado
profissional, 50 com mestrado e doutorado e 4 com somente doutorado.
Na rede estadual, a UNEB e a UESC se destacam com 19 cada: a UNEB com 11
programas de somente mestrado, 6 mestrados profissionais e 2 de mestrado e doutorado,
enquanto a UESC com 10 programas somente mestrado, 2 mestrados profissionais e 7 de
mestrado e doutorado. A UEFS possui 18 programas (9 somente mestrado, 4 mestrados
profissionais e 5 de mestrado e doutorado) e a UESB com 16 programas (10 somente
mestrado e 6 de mestrado e doutorado).
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Tabela 2 – Quantitativo de Programas de Pós-Graduação stricto sensu Institucionais, segundo a categoria
administrativa – Bahia 2019
Programas de Pós-Graduação
Somente
Mestrado
Mestrado e
Somente
IES
stricto sensu Institucionais
Mestrado
Profissional
Doutorado
Doutorado
UFBA

76

11

11

50

4

UNIVASF

1

0

1

0

0

UFRB

15

8

5

2

0

UFOB

3

3

0

0

0

UFSB

3

1

1

1

0

UNILAB

0

0

0

0

0

IFBA

2

0

2

0

0

IFBAIANO

1

0

1

0

0

FIOCRUZ-IGM

1

0

0

1

0

Rede Federal

102

23

21

54

4

UEFS

18

9

4

5

0

UESB

16

10

0

6

0

UNEB

19

11

6

2

0

UESC

19

10

2

7

0

Rede Estadual

72

40

12

20

0

Rede Pública

174

63

33

74

4

8

6

1

Rede Privada
20
5
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da CAPES (2020c).

No que se refere ao quantitativo de matriculados da Pós-Graduação stricto sensu na
Bahia, segundo Tabela 3, dos 11.195 estudantes na rede pública, 67% (7.499) pertencem à
rede federal e 33% (3.696) à rede estadual. No entanto, no interior da Bahia, 2.998 (75%)
pertencem às UEBA, enquanto apenas 1.014 (25%) pertencem à rede federal. Vale destacar,
que a UFBA detém 55% (6.229) desses estudantes e apenas 63 no interior (Campus Vitória da
Conquista). Já a UNEB detém 698 dos estudantes na capital e, apenas, 418 no interior. Assim,
a UESB (953) e a UEFS (828) destacam-se nesse cenário da Pós-Graduação no interior
baiano (CAPES, 2020b).
De todo modo, esses dados também enfatizam que as UEBA mantêm posição de
destaque na interiorização da educação superior pública no Estado da Bahia, por terem sido
protagonistas nessa iniciativa, contribuindo para o desenvolvimento local e regional, mesmo
com a expansão recente da rede federal.
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Tabela 3 – Quantitativo de matriculados em Programas de Pós-Graduação stricto sensu Institucionais, segundo a
categoria administrativa – Bahia 2019
IES
Categoria Administrativa
Matriculados
Capital
Interior
UFBA
UNIVASF
UFRB
UFOB
UFSB
UNILAB
IFBA
IFBAIANO
FIOCRUZ

6.229
148
438
115
Pública Federal
250
0
172
68
79
Rede Federal
7.499
UEFS
828
UESB
953
Pública Estadual
UNEB
1.116
UESC
799
Rede Estadual
3.696
Rede Pública
11.195
Rede Privada
888
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da CAPES (2020b).

6.166
0
0
0
0
0
172
68
79
6.485
0
0
698
0
698
7.183
804

63
148
438
115
250
0
0
0
0
1.014
828
953
418
799
2.998
4.012
84

Em outra perspectiva, cabe destacar que, esse contexto baiano, ainda se depara com o
grande desafio de democratização do acesso, principalmente no que diz respeito à necessidade
de aumento da escolaridade média da população, ou seja, necessidade de expansão do acesso
à educação superior, que é ainda insuficiente para o atendimento da população com faixa
etária entre 18 e 24 anos.
Esse desafio se intensifica ainda mais, em função do Estado da Bahia possuir uma
população

economicamente

pobre,

com

alguns

indicadores

sociais

extremamente

preocupantes, onde estudantes historicamente excluídos que, recentemente, passaram a ter
acesso ao ensino superior, necessitam de condições de permanência para garantia de sucesso
nos seus estudos e uma formação profissional adequada.
Após esse cenário da oferta pública de educação superior no Estado da Bahia, no
tópico seguinte, trataremos de aspectos e elementos da política estadual de financiamento
aplicada às UEBA.

4.3 Financiamento da Educação Superior do Estado da Bahia
No que se refere à política de financiamento para as UEBA, o governo estadual tem
definido um percentual da RIL (em torno de 5%), muito questionado pelas administrações
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dessas Instituições, pelos movimentos sindicais dos servidores docentes e técnicoadministrativos e pelos estudantes, como insuficiente para atender as demandas
administrativas e acadêmicas dessas Universidades (MOTA JÚNIOR, 2015; 2017b).
Nesse sentido, cabe-nos esclarecer que a própria Constituição do Estado da Bahia
estabelece que as UEBA “[...] terão sua manutenção garantida pelo Estado, bem como sua
autonomia científica e financeira, assegurado o padrão de qualidade indispensável para o
cumprimento de seu papel de agentes de ciência e tecnologia” (BAHIA, 2020, art. 265, §3º).
Esse é um ponto importante na discussão sobre o financiamento dessas Instituições,
justamente porque, além dessa garantia constitucional, o Estado também deveria assegurar a
qualidade necessária para o cumprimento das missões institucionais, principalmente no que
diz respeito à atuação das Universidades como agentes produtores e difusores de ciência,
tecnologia e inovação.
Além disso, a Constituição Estadual estabelece que “o ensino superior,
responsabilidade do Estado, será ministrado pelas instituições estaduais do ensino superior,
mantidas integralmente pelo Estado, [...]” (BAHIA, 2020, art. 262, caput, grifo nosso). No
entanto, como alerta Fialho (2012), esse trecho da Constituição do Estado torna as UEBA
totalmente dependentes dos recursos estatais, inclusive podendo sofrer limitações legais pela
presença dessa barreira normativa; apesar da União ter a obrigação constitucional de exercer a
função redistributiva e supletiva aos Estados (BRASIL, 1988, art. 211, § 1º).
Por outro lado, diante de um contexto geral de restrições econômicas no país – que,
afeta a arrecadação tributária dos entes federativos e, em especial, da União e as
transferências de recursos vinculados para os Estados (e Municípios), consequentemente,
interferindo na capacidade de financiamento para as universidades públicas –, as UEBA têm
vivenciado dificuldades orçamentário-financeiras, que afetam sua sustentabilidade financeira
e a manutenção das atividades universitárias, especialmente prejudicando o cumprimento de
suas múltiplas funções (MOTA JÚNIOR; CONCEIÇÃO, 2016; MOTA JÚNIOR, 2017b).
No âmbito orçamentário, essas dificuldades revelam-se a partir da grande
concentração orçamentária das despesas de pessoal e encargos em detrimento das despesas de
custeio e de capital, o que reduz significativamente o nível dos investimentos, precarizando a
manutenção da infraestrutura. Além disso, apesar do acréscimo nominal no orçamento total
dessas Universidades, nos últimos anos, houve reduções orçamentárias para a cota inicial de
custeio e investimentos em relação aos exercícios anteriores (MOTA JÚNIOR;
CONCEIÇÃO, 2016; MOTA JÚNIOR, 2017b).
Do ponto de vista financeiro, essas Universidades têm vivenciado contingenciamentos
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– ditos brandos, porque não reduzem o orçamento – nas cotas de concessão para empenho dos
gastos de Manutenção, além de atrasos nos repasses de cotas de concessão financeira para o
pagamento de despesas liquidadas. No caso dos contingenciamentos, estes são negados pelo
governo estadual, utilizando-se da justificava que os repasses de recursos (ou concessões) são
feitos de acordo com a arrecadação do Estado (MOTA JÚNIOR; CONCEIÇÃO, 2016;
MOTA JÚNIOR, 2017b; CORDEIRO, 2019).
Nesse cenário desafiador, o Estado da Bahia utiliza um arranjo discricionário de
financiamento, modelo incremental, combinando negociações entre as universidades e as
autoridades governamentais, apesar da tentativa de subvinculação com o percentual da RIL.
No entanto, essa subvinculação não está contemplada no texto constitucional – que, por sinal,
não traz qualquer menção sobre vinculação de recursos à Educação (exceto para os
Municípios) –, nem está presente em qualquer outra normativa referente à educação superior
(SILVA, 2001; BARBOSA, 2013; MOTA JÚNIOR, 2015, 2017b).
Nesse financiamento incremental, Barbosa (2013) enfatiza que esse processo é apenas
ilustrativo, em função de apresentar percentuais fixos no tempo (5% da RIL), indicando
somente que se regula pelo desempenho econômico estatal. Em outras palavras, sempre que o
Estado da Bahia passa por dificuldades na arrecadação de impostos, os recursos repassados
aos seus órgãos (incluindo as universidades), ficam demasiadamente comprometidos.
Nesse contexto, Barbosa (2013, p. 60) ainda esclarece: “[...] o montante de recursos
destinados às mesmas, em última análise, não decorre de uma ação deliberada de
planejamento estatal, mas sim de parâmetros macroeconômicos”. Essa análise reforça que
esse modelo representa um forte entrave ao crescimento e expansão das UEBA,
principalmente porque torná-las vulneráveis a turbulências econômicas e crises fiscais.
No que trata do repasse de recursos orçamentários para as UEBA, após aplicação do
percentual da RIL, segundo Mota Júnior (2015, 2017b), o governo do Estado definiu um
rateio na cota orçamentária para cada uma das UEBA (Gráfico 3), que foi estabelecido no ano
de 2009 e permanece até o período pesquisado (Tabelas 4 e 5), com os seguintes percentuais:
UNEB, 39% (trinta e nove por cento); UEFS, 22% (vinte e dois por cento); UESB, 21% (vinte
e um por cento); e UESC, 18% (dezoito por cento).
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Gráfico 3 – Distribuição dos percentuais da cota orçamentária das UEBA
UEFS; 22%

UNEB; 39%

UESB; 21%
UESC; 18%
Fonte: Mota Júnior (2017b, p. 78).

Por outro lado, é importante frisarmos que não existe uma vinculação normativa para o
estabelecimento da subvinculação da RIL para o financiamento das UEBA. O que,
concretamente, torna esse processo sempre dependente da decisão da autoridade
governamental à frente da Secretaria Estadual de Educação – órgão pelo qual essas
Universidades estão vinculadas. Sendo assim, a educação básica e a superior acabam por
disputar os mesmos recursos públicos vinculados, no cumprimento da determinação legal,
conforme artigo 212 da CF1988, referente à destinação de 25% das receitas resultantes de
impostos e transferências (MOTA JÚNIOR, 2015, 2017b).
Tabela 4 – Orçamento inicial das UEBA (Recursos do Tesouro – valores nominais) – Período 2010-2014
UEBA
2010
2011
2012
2013
2014
UNEB

R$ 250.879.000

R$ 282.658.811

R$ 313.796.000

R$ 359.544.200

R$ 397.557.000

%
39

UEFS

R$ 141.979.000

R$ 159.493.082

R$ 177.388.000

R$ 202.946.600

R$ 224.494.000

22

UESB

R$ 136.338.000

R$ 152.887.270

R$ 170.289.000

R$ 194.896.800

R$ 215.656.000

21

UESC

R$ 116.166.000

R$ 130.587.635

R$ 145.201.000

R$ 166.184.400

R$ 183.830.000

18

TOTAL

R$ 645.362.000

R$ 725.626.798

R$ 806.674.000

R$ 923.572.000

R$ 1.021.537.000

100

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados das Leis Orçamentárias Anuais (BAHIA/SEPLAN, 2020).
Tabela 5 – Orçamento inicial das UEBA (Recursos do Tesouro – valores nominais) – Período 2015-2019
UEBA
2015
2016
2017
2018
2019
UNEB

R$ 438.340.000

R$ 476.055.000

R$ 501.485.300

R$ 529.974.020

R$ 559.353.010

%
39

UEFS

R$ 247.495.000

R$ 268.766.000

R$ 282.864.000

R$ 299.067.000

R$ 315.074.000

22

UESB

R$ 237.699.000

R$ 256.341.000

R$ 270.007.000

R$ 285.263.000

R$ 301.365.000

21

UESC

R$ 202.566.000

R$ 219.717.000

R$ 231.434.000

R$ 244.438.000

R$ 258.136.000

18

R$ 1.433.928.010
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados das Leis Orçamentárias Anuais (BAHIA/SEPLAN, 2020).
TOTAL R$ 1.126.100.000

R$ 1.220.879.000 R$ 1.285.790.300

R$ 1.358.742.020

100

Diante desse aspecto, a Tabela 6 revela a participação orçamentária das UEBA no
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orçamento da SEC-BA, no período de 2010-2019. Logo, essa participação orçamentária não
apresenta percentuais fixos e cresce ao passar dos anos, variando de 18,85% (em 2010) para
25,34% (em 2019). No entanto, essa participação também apresenta reduções em relação ao
exercício anterior, como nos anos de 2012 e 2013 (de 20, 18% para 19,54%), bem como 2016
e 2017 (de 24,37% para 23,73%).
Tabela 6– Participação das UEBA no orçamento da SEC-BA (Recursos do Tesouro – valores nominais) ––
Período 2010-2019
Ano
Total SEC-BA
UEBA
%
Demais Unidades
%
2010

R$ 3.423.638.581

R$ 645.362.000

18,85

R$ 2.778.276.581

81,15

2011

R$ 3.660.064.811

R$ 725.626.798

19,83

R$ 2.934.438.013

80,17

2012

R$ 3.996.648.627

R$ 806.674.000

20,18

R$ 3.189.974.627

79,82

2013

R$ 4.726.102.891

R$ 923.572.000

19,54

R$ 3.802.530.891

80,46

2014

R$ 4.737.820.374

R$ 1.021.537.000

21,56

R$ 3.716.283.374

78,44

2015

R$ 4.824.312.469

R$ 1.126.100.000

23,34

R$ 3.698.212.469

76,66

2016

R$ 5.008.896.853

R$ 1.220.879.000

24,37

R$ 3.788.017.853

75,63

2017

R$ 5.418.849.050

R$ 1.285.790.300

23,73

R$ 4.133.058.750

76,27

2018

R$ 5.405.178.917

R$ 1.358.742.020

25,14

R$ 4.046.436.897

74,86

2019
R$ 5.658.249.302
R$ 1.433.928.010
25,34
R$ 4.224.321.292
74,66
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados das Leis Orçamentárias Anuais (BAHIA/SEPLAN, 2020).

Em termos comparativos, ao analisarmos o orçamento da UFBA, podemos ter uma
ideia da limitação orçamentária enfrentada pelas UEBA. Somente em 2019, com recursos do
Tesouro,

o

orçamento

aprovado

para

a

UFBA

foi

de

R$

1.793.400.126,00

(UFBA/PROPLAN, 2020). Nesta análise, faz-se necessário excluirmos os valores orçados
para a previdência dos inativos e pensionistas (no caso das universidades federais, compõem
também o orçamento) no valor de R$ 636.844.139,00. Deste modo, o orçamento aprovado
para o pessoal ativo, custeio e investimentos da UFBA, no ano de 2019, atingiu um montante
de R$ 1.102.555.987,00; o que representa 77% do valor nominal do orçamento com recursos
do Tesouro (R$ 1.433.928.010,00) para as quatro universidades estaduais baianas.
Apesar do estabelecimento de percentual de RIL para o financiamento das UEBA, a
educação superior pública da Bahia ainda é carente de uma política institucionalizada pelo
governo estadual, principalmente pela inexistência de regulamentações normativas. Assim, o
processo de financiamento das UEBA tem se caracterizado pela ausência de uma efetiva
definição de política pública, que garanta o fortalecimento e a sustentabilidade financeira
dessas Instituições (MOTA JÚNIOR, 2017b).
De acordo com Mota Júnior (2017b, p. 88-89), o processo de financiamento das
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UEBA pode ser caracterizado pela “não decisão” (apud BACHRACH; BARATZ, 2011)103,
como política pública, representando “atividade simbólica, concretizada por decisões de não
agir” (apud MICHEL, 2002)104, conduzidas pelas autoridades governamentais. Além disso, o
autor destaca que essa política de financiamento é refém de um desigual “jogo de forças e
relações de poder” (apud BONETI, 2012)105, que se dá entre essas autoridades estatais –
determinantes do direcionamento das ações – e as administrações das Universidades, que tem
como aliados os movimentos sindicais de docentes e de técnico-administrativos e o
movimento estudantil.
Portanto, o papel dos Reitores torna-se fundamental nesse processo de enfrentamento,
principalmente por meio do Fórum de Reitores das UEBA, como negociadores com o
governo estadual, na tentativa de conseguir maiores recursos para suas instituições. Essa
prática, segundo Costa (2012), tem sido comum por parte das universidades públicas pelo
país, ao recorrerem a suplementações orçamentárias e revisões de seus orçamentos.
Além disso, o movimento sindical docente das quatro Universidades tem pleiteado um
percentual da RIL de, no mínimo, 7% (sete por cento), para que seja repassado às UEBA,
sendo revisto a cada dois anos e com a condição de que a cota orçamentária concedida
anualmente, nunca seja ser inferior à do orçamento executado de anos anteriores (MOTA
JJÚNIOR, 2017).
Desse modo, tornou-se imprescindível o papel, tanto do Fórum de Reitores das UEBA,
quanto dos movimentos sindicais dos docentes e técnico-administrativos e dos estudantes,
nesse processo de luta e resistência para garantir a sustentabilidade financeira dessas
Universidades, diante desse jogo desigual de forças.
De outro modo, cabe-nos salientar que os critérios adotados pelo governo baiano para
alocação de recursos públicos aos orçamentos anuais das UEBA, “[...] carecem de
transparência, divulgação e acessibilidade [...]”, que seriam condições fundamentais para a
modernização de ferramentas de planejamento e gestão governamentais, além da melhoria da
própria alocação dessas verbas públicas e da qualidade e avaliação desses investimentos
(MIRANDA, 2013, p. 204).
Em função das restrições orçamentárias estatais, torna-se de fundamental importância
que essa distribuição de recursos obedeça a critérios que levem em consideração as

103

104
105

BACHRACH, P.; BARATZ, M. As duas faces do poder. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, v. 19, n.
40, p. 149-157, out. 2011.
MICHEL, E. Las políticas públicas: algunos apuntes generales. Ecofronteras, n. 16, p. 2-5, ago./nov. 2002.
BONETI, L. As políticas públicas no contexto do capitalismo globalizado: da razão moderna à insurgência
de processos e agentes sociais novos. PRACS, Macapá, n. 5, p. 17-28, dez. 2012.
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características de cada universidade (MIRANDA, 2017; MOTA JÚNIOR, 2017b). Cabe-nos
ainda destacar que, em média, 75,47% dos recursos alocados às UEBA são destinados às
despesas de pessoal e encargos, conforme Gráfico 4. Logo, o restante desse montante é
alocado à manutenção e aos investimentos.
Gráfico 4 – Evolução percentual do orçamento inicial para as despesas de pessoal e encargos das UEBA –
Período 2010-2019
85,00%
83,00%
81,00%
79,00%
77,00%
75,00%
73,00%
71,00%
69,00%
67,00%
65,00%
2010

2011

2012

2013

UNEB

2014
UEFS

2015
UESB

2016

2017

2018

2019

UESC

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados das Leis Orçamentárias Anuais (BAHIA/SEPLAN, 2020).

Ainda com relação às despesas de pessoal, que no ano de 2016 atingiu um patamar
médio de 80% do orçamento, enfatizamos uma característica dessas despesas relacionada ao
crescimento vegetativo da folha de pessoal, que absorve, em alguns casos, praticamente, todo
incremento anual do total orçamento. Apesar disso, grande parte dessa concentração é
justificada em função da própria natureza institucional voltada ao ensino, bem como pela
qualificação do quadro de pessoal (docentes e técnico-administrativos), tão necessária à
qualidade acadêmica dessas Instituições (MIRANDA, 2017; MOTA JÚNIOR, 2017b).
Já o Gráfico 5 apresenta a evolução percentual do orçamento inicial para custeio
(outras despesas correntes, exceto despesas de pessoal e encargos) e para os investimentos (as
despesas de capital) das UEBA, no período de 2010 a 2019, revelando um percentual médio
de 24,53% para essas despesas (UNEB, 27,39%; UEFS, 23,51%; UESB, 22,40%; e UESC,
24,81%). Além disso, esse Gráfico demonstra as reduções dos percentuais anuais em relação
ao exercício anterior nessas Instituições, notadamente nos anos de 2012, 2014, 2015 e 2016
(com a menor média de 19,95%, sendo UNEB, 22,82%; UEFS, 19,23%; UESB, 17,13%; e
UESC, 20,60%).
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Gráfico 5 – Evolução percentual do orçamento inicial para custeio e investimentos das UEBA – Período 20102019
35,00%
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Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados das Leis Orçamentárias Anuais (BAHIA/SEPLAN, 2020).

Cabe-nos, ainda, apontar que, apesar dos textos da Constituição Federal, da LDB e da
própria Constituição Estadual determinar a devida autonomia universitária para as UEBA,
nessa política de financiamento, ocorrem diversas interferências na autonomia administrativa
e de gestão financeira, principalmente em consequência de dispositivos legais, a partir de
Decretos Estaduais e outros de instrumentos normativos e operacionais dos órgãos da
Administração Direta, especialmente da Secretaria da Administração do Estado do Bahia
(SAEB) (MOTA JÚNIOR, 2017b).
Como exemplo dessas interferências, a partir do controle de gastos públicos,
apontamos o Decreto nº 16.417/2015, que suspende a execução de diversas despesas do
cotidiano acadêmico, como: a contratação de cursos, seminários, congressos, simpósios e
outras formas de capacitação e treinamento de servidores públicos, que demandem inscrição,
aquisição de passagens aéreas, concessão de diárias e verba de deslocamento; o aditamento
(acréscimo de valor) de prestações de serviços e aquisição de bens; e a aquisição de materiais
de consumo, excetuando-se aos destinados ao desenvolvimento das atividades essenciais,
porém cabendo o acompanhamento e o controle por parte da SAEB (BAHIA, 2015a).
Nesse contexto de interferências à autonomia universitária, o Quadro 12 apresenta
relação com Decretos Estaduais publicados pelo governo do Estado da Bahia, no período de
2010 a 2020, que são responsáveis pela limitação de despesas e controle de gastos públicos,
consequentemente, restringindo as ações administrativas e acadêmicas das UEBA e o alcance
dos seus benefícios à sociedade.
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Quadro 12 – Decretos Estaduais de limitação de despesas e controle de gastos públicos – 2010-2020
Decretos Estaduais de limitação de despesas e controle de gastos públicos – Período 2010 a 2019
Governo Jaques Wagner – 2º Mandato (2007-2014)
Decreto nº 12.583 de 09/02/2011 – estabelece procedimentos específicos sobre a execução orçamentária e
financeira.
Decreto nº 14.682 de 31/07/2013 – estabelece o limite de despesas de manutenção, de projetos e atividades
finalísticas.
Decreto nº 14.710 de 14/08/2013 – estabelece medidas para a gestão das despesas e controle do gasto de
pessoal e de custeio.
Decreto nº 15.624 de 29/10/2014 – estabelece diretrizes para a transição de governo e suspende diversas
despesas públicas.
Governo Rui Costa – 1º Mandato (2015-2018)
Decreto nº 15.924 de 06/02/2015 – dispõe sobre a execução orçamentária dos órgãos, dos fundos e das
entidades integrantes da Administração Pública do Poder Executivo Estadual.
Decreto nº 16.417 de 16/11/2015 – estabelece medidas para a gestão das despesas e controle dos gastos de
custeio e de pessoal, no âmbito do Poder Executivo Estadual.
Decreto nº 16.593 de 18/02/2016 – estabelece o contingenciamento das despesas de manutenção e de projetos
e atividades finalísticas com recursos do Tesouro Estadual, no âmbito da Administração Direta e Indireta do
Poder Executivo Estadual.
Governo Rui Costa – 2º Mandato (a partir de 2019)
Decreto nº 19.551 de 20/03/2020 – estabelece medidas para a gestão das despesas e controle dos gastos de
custeio e de pessoal, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do COVID-19, no âmbito do Poder Executivo Estadual.
Decreto nº 19.733 de 01/06/2020 – altera o Decreto nº 19.551, de 20 de março de 2020, na forma que indica, e
dá outras providências. Art. 4º-A - As novas contratações de serviços e aquisições de bens, bem como os seus
termos de aditamento deverão ser precedidas de análise técnica pela Secretaria da Administração – SAEB e
pela Coordenação da Qualidade do Gasto Público, quanto à observância do seu impacto nas metas de custeio e
na qualificação do gasto público.
Fonte: Adaptado de Mota Júnior (2017b, p. 89).

Dessa forma, as interferências na autonomia universitária prejudicam a atuação
relevante dessas Universidades e, juntamente com as dificuldades orçamentário-financeiras
vivenciadas, afetam, sobremaneira, a sustentabilidade das atividades universitárias e o
cumprimento das missões institucionais, reduzindo a capacidade de produção de benefícios e
de prestação de serviços à sociedade.
Nos tópicos seguintes, discutiremos o caso específico da UEFS, que apresenta um
cenário próprio, apesar de que, de maneira geral, as demais UEBA também vivenciam os
mesmos enfrentamentos aos desafios da atividade universitária na Contemporaneidade, a
partir de suas singularidades.

4.4 UEFS: a primeira Universidade do Estado da Bahia
No caso específico da UEFS, essa universidade surgiu a partir da criação da FUFS,
com a publicação da Lei Estadual nº 2.784/1970, e pela incorporação da Faculdade Estadual
de Educação de Feira de Santana. Apesar desse marco, o cenário que antecede a criação dessa
universidade remonta ao ano de 1955, a partir de reivindicações políticas da comunidade
feirense que lutava pelo ensino superior, inclusive com a realização da Primeira Jornada da
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Universidade no interior do Estado (UEFS, 1982; BOAVENTURA, 2009).
Nesse ambiente de lutas políticas, insinuavam-se ideias pela criação de um curso
superior em Feira de Santana. Conforme A. Santos (2008, 2011), nos anos 1960, destacavamse, pelo menos, quatro tendências diferentes: a primeira, sobre implantação de uma Faculdade
de Filosofia, nos moldes da que havia sido incorporada pela UFBA; a segunda, com foco na
interiorização da Medicina, na tentativa de implantar uma Faculdade de Medicina; a terceira,
que envolvia gestões políticas na tentativa de englobar as duas anteriores; por fim, a quarta e
única que acabou se realizando – porém na contramão dessas aspirações – em função da
dinâmica administrativa implementada no Plano Estadual da época, com a implantação de
uma Faculdade de Educação, privilegiando a formação de professores.
Ainda na década de 1960, a Fundação Ministro Ernesto Simões Filho coordenava uma
iniciativa de elaboração de proposta para criação da Universidade Rural no interior do Estado
baiano, em Feira de Santana. Outra iniciativa importante deu-se com a denominada
Associação Educacional Desembargador Filinto Bastos, que, num primeiro momento,
incorporou as lutas locais pela criação da Faculdade de Filosofia e, num segundo momento,
elaborou uma proposta de criação de uma Faculdade de Medicina no município. No entanto,
somente em 1968 é que se efetiva a instalação da primeira unidade de ensino superior, a
Faculdade Estadual de Educação de Feira de Santana, a partir do Decreto Estadual nº
20.647/1968 (UEFS, 1982; SANTOS, A., 2008, 2011; BOAVENTURA, 2009).
Nesse sentido, intelectuais e representantes políticos da cidade, não admitindo a
implantação de uma Faculdade de Educação apenas, empreenderam novas investidas junto ao
governo do Estado. Em 26 de novembro de 1969, em audiência com o governador, esses
representantes pleitearam uma Faculdade de Medicina e reivindicaram uma universidade para
Feira de Santana, obtendo concordância e êxito. Uma comissão foi criada com o objetivo de
elaborar o anteprojeto da Universidade, por meio do Decreto Estadual nº 21.583 de 28 de
novembro de 1969 (UEFS, 1982; SANTOS, A., 2008, 2011; BOAVENTURA, 2009).
Em 1970, a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou o anteprojeto da Universidade
de Feira de Santana, atendendo, assim, às aspirações da comunidade feirense e,
consequentemente, dos demais municípios circunvizinhos, que seriam beneficiados com essa
implantação. Desta forma, a Lei Estadual nº 2.784 de 24 de janeiro de 1970 (publicada em 28
de janeiro de 1970), autorizou o governo baiano a instituir a Universidade de Feira de
Santana, sob a forma de fundação (UEFS, 1982; SANTOS, A., 2008, 2011; BOAVENTURA,
2009).
Cabe destacar que as justificativas para a criação de uma universidade em Feira de
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Santana eram diversas:
As justificativas que levaram o Governo do Estado a criar essa Universidade são
diversas. Pode-se enumerar e recordar algumas: Feira de Santana era, como ainda é,
o segundo pólo de desenvolvimento do Estado; um dos maiores centros rodoviários
do Nordeste do Brasil; o maior centro comercial e industrial do interior do Estado; e,
sem dúvida, a maior praça bancária do interior, tendo como área de influência 94
municípios, situados no vale do rio Paraguaçu com destaque para o seu afluente, o
rio Jacuípe (BOAVENTURA, 2009, p. 60).

Segundo A. Santos (2008, 2011), desde a década de 1950, o município de Feira de
Santana já era o mais populoso do interior do Estado, apresentando estatísticas populacionais
com uma taxa de crescimento de mais de 9%. Durante o decênio 1960-1970, o município
apresentou grande expansão populacional, cuja zona urbana chegou a alcançar 70,6% da
população total, principalmente em função de migrações da zona rural e de oriundos de outros
municípios e estados do Nordeste brasileiro.
Além disso, naquela época, havia um projeto de desenvolvimento industrial proposto
para o município de Feira de Santana, que visava à complementação da produção industrial da
Região Metropolitana de Salvador, decorrente de uma lógica expansionista do capitalismo
internacional no Brasil e em combinação com os tradicionais centros produtores existentes do
país (SANTOS, A., 2008, 2011).
Ademais, em apoio à FUFS, durante o ano de 1970 e início do ano seguinte, o governo
estadual tomou algumas iniciativas, publicando vários atos normativos: Decreto Estadual nº
21.812, de 16 de abril de 1970, aprovando os estatutos da Fundação; Lei Estadual nº 2.817, de
24 de junho de 1970, doando área de terra para o campus; Lei Estadual nº 22.147, de 20 de
novembro de 1970, incorporando bens móveis e imóveis; Decreto Estadual nº 22.073, de 16
de outubro de 1970, primeiro plano de aplicação de recursos (BOAVENTURA, 2009).
Em 27 de abril de 1970, o Conselho Diretor da FUFS foi instituído, sendo instalado
em 28 de maio daquele ano, no prédio da Faculdade Estadual de Educação de Feira de
Santana. Este Conselho teve fundamental importância na estruturação da Universidade, pois
discutia e dava voz às lideranças e representações sociopolíticas feirenses (UEFS, 1982;
BOAVENTURA, 2009).
Nesse contexto, Boaventura (2009) destaca a relevância da participação do governador
do Estado da Bahia nesse processo de implantação da UEFS:
O governador Luiz Viana Filho, que verdadeiramente tomou a decisão política de
criar a Universidade de Feira, deu posse, em 1970, ao primeiro Conselho Curador,
que passou a Conselho Administrativo, com a transformação da fundação em
autarquia, pela Lei Delegada nº 12, de 30 de dezembro de 1980 (BOAVENTURA,
2009, p. 61).
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Por outro lado, A. Santos (2008) defende que a decisão política de criação da UEFS,
estaria imbuída de um espírito de antecipação a uma possível iniciativa do governo municipal.
Neste caso, a autora refere-se ao anúncio do prefeito eleito da gestão 1967-1971 – João
Durval Carneiro – sobre a instalação, por parte da municipalidade, da Universidade Integrada
de Feira de Santana (UIFS), em lugar da Faculdade de Filosofia.
Ainda naquele período, a prefeitura de Feira de Santana, em alinhamento com o
governo estadual, também expediu atos normativos significativos em apoio ao projeto da
Universidade: Lei Estadual nº 669, de 8 de junho de 1970, autorizando a doação de uma área
de terra à FUFS, originada de uma antiga área do Instituto Bahiano do Fumo (como
complementação do terreno para o campus) e reservando um percentual de 3% da receita
orçamentária municipal para a manutenção; e Decreto Estadual nº 3.589, de 30 de setembro
de 1970, declarando de utilidade pública para fins de desapropriação, aquela área de terra
(UEFS, 1982; BOAVENTURA, 2009).
Sendo assim, todos esses fatos evidenciam uma ação conjunta dos poderes estadual e
municipal, empenhados a dar ao município de Feira de Santana a sua Universidade. Logo, foi
por meio desse acordo direcionado de lideranças, que emergiu a força política necessária para
a criação da UEFS (BOAVENTURA, 2009).
Em 8 de agosto de 1975, o pedido de autorização de funcionamento da UEFS foi
encaminhado ao CFE, com todo o projeto estrutural, acadêmico e normativo da Instituição.
Em 17 de outubro do mesmo ano, a Instituição recebeu a visita da Comissão Verificadora do
CFE, no campus universitário, para instrução do processo de autorização (UEFS, 1982;
BOAVENTURA, 2009).
Em 27 de janeiro de 1976, o CFE aprovou o Parecer nº 26/1976, autorizando o
funcionamento da universidade. No período de 18 a 22 de abril do mesmo ano, a Instituição
realizou o primeiro concurso vestibular. Posteriormente, a UEFS foi autorizada a funcionar
pelo Decreto Federal nº 77.496 de 27 de abril de 1976, publicado do Diário Oficial da União
do dia 28 de abril daquele ano (UEFS, 1982; BOAVENTURA, 2009; SANTOS, A., 2011).
O elenco de Cursos de Graduação da autorização de funcionamento da UEFS
estabelecia: Licenciatura em Letras 1º grau; Licenciatura em Letras – habilitação em
Vernáculas e uma língua estrangeira; Licenciatura em Ciências – 1º grau; Licenciatura em
Ciências – habilitação em Matemática; Licenciatura em Ciências – habilitação em Biologia;
Licenciatura em Estudos Sociais – 1º grau; Licenciatura em Estudos Sociais – habilitação em
Educação Moral e Cívica; Administração; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas;
Enfermagem e Obstetrícia; e Tecnólogo em Construção Civil (UEFS, 1982).
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Em 7 de maio de 1976, a UEFS divulgou o resultado do seu primeiro concurso
vestibular com 1.684 inscritos, sendo classificados 500 alunos. Em 31 de maio do mesmo ano,
a Universidade foi instalada em ato solene pelo governador do Estado – Roberto Santos –, que
proferiu a aula inaugural. Já em dezembro de 1980, as Leis Delegadas nº 11 e 12
transformaram a Fundação em Autarquia, transferindo o corpo de pessoal da Universidade
para o regime estatutário (UEFS, 1982; BOAVENTURA, 2009).
Em 14 de novembro de 1983, a UEFS encaminhou ao CFE o seu pedido de
reconhecimento global. Em 25 de julho de 1984 foi instalada uma comissão de
acompanhamento para verificação do trabalho de reconhecimento da Instituição. Somente em
1986 foi julgado o processo de reconhecimento e aprovado pelo Parecer CFE nº 660/1986,
por unanimidade, em 6 de outubro daquele ano. Finalmente, em 19 de dezembro de 1986, a
Portaria Ministerial nº 874 concedeu o reconhecimento global da UEFS (UEFS, 1992;
BOAVENTURA, 2009; SANTOS, A., 2011).
O primeiro curso de Pós-Graduação lato sensu teve início no ano de 1982, com a
criação do curso de especialização em Metodologia do Ensino Superior aplicada à área de
Saúde. Já o primeiro Programa de Pós-Graduação stricto sensu foi criado em 1995 – em
Saúde Coletiva (PPGSC) –, constituído a partir da implantação do Núcleo de Saúde Coletiva
(NUSC), que tinha como proposta uma atuação interdepartamental. No ano de 1996, foram
realizados concursos docentes para qualificar essa área de atuação, tanto para a graduação,
quanto para o mestrado. Em 1997, a turma inaugural desse Programa voltou-se para a
formação qualificada dos próprios docentes do Departamento de Saúde (DSAU), contando
com 12 alunos (UEFS/ASPLAN, 2015; UEFS/PPPG, 2019b).
Já o primeiro pedido de recredenciamento da UEFS foi realizado em 24 de maio de
2001 ao CEE-BA. Conforme o Parecer CNE/CES nº 556/1998, o recredenciamento é um
processo legal de avaliação da instituição, “[...] o qual não só confirma ou nega a sua
competência para oferecer cursos em nível superior, mas, inclusive, reafirma ou altera a
categoria na qual o estabelecimento se enquadra”. Esse pedido foi aprovado pelo Parecer
CEE-BA nº 312, de 8 de novembro de 2004, e a UEFS foi recredenciada pelo Decreto
Estadual nº 9.271 de 14 de dezembro daquele mesmo ano, pelo período de oito anos
(BRASIL/MEC/CNE/CES, 1998; BAHIA, 2004).
Cabe-nos destacar que a função do recredenciamento de IES surgiu a partir da atual
LDB, quando esta determina: “a autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o
credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados,
periodicamente, após processo regular de avaliação”. Neste sentido, a UEFS encontra-se,
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atualmente, recredenciada pelo período de oito anos, em função da publicação do Decreto
Estadual nº 17.228 de 25 de novembro de 2016, que se baseou no Parecer CEE-BA nº 214 de
19 de outubro de 2016 (BRASIL, 1996, art. 46, caput; BAHIA, 2016b).
No que se refere aos objetivos, o Estatuto vigente da UEFS determina: ministrar a
educação superior, formando cidadãos responsáveis e empenhados na solução democrática de
problemas nacionais; preparar profissionais altamente qualificados em todos os campos do
saber humano, para promover o progresso social em função da utilização de recursos da
técnica e da ciência; congregar docentes, cientistas e artistas, assegurando-lhes os meios
necessários para à devoção da ampliação do conhecimento, do cultivo das artes e sua
aplicação a serviço da humanidade; promover o desenvolvimento das ciências, das letras, das
artes e da tecnologia pela indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão; e servir de
instrumento de promoção de desenvolvimento cultural e socioeconômico da região de Feira
de Santana (UEFS/CONSELHOS, 2017c, art. 6º).
De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UEFS, relativo ao
período 2017-2021, a sua missão institucional é:
produzir e difundir o conhecimento, assumindo a formação integral do homem e de
profissionais cidadãos, contribuindo para o desenvolvimento regional e nacional,
promovendo a interação social e a melhoria da qualidade da vida, com ênfase na
região do Semiárido (UEFS/ASPLAN, 2019b, p. 17).

Desse modo, a UEFS tem como visão:
Manter sua condição de universidade pública, gratuita e autônoma visando
credibilidade enquanto instituição de ensino de graduação e pós-graduação de
qualidade com linhas de pesquisa consolidadas, produção científica relevante,
atividades extensionistas transformadoras da sociedade na qual está inserida e com
inserção internacional institucionalizada. A UEFS manterá sua posição de
excelência em estudos do Semiárido. (UEFS/ASPLAN, 2019b, p. 17).

Nessa visão, ressaltamos a dimensão político-institucional relacionada à interação com
a comunidade, de fundamental importância para a extensão dos benefícios gerados por essa
Universidade. Portanto, a missão da UEFS, alinhada as ações de ensino, pesquisa e extensão,
tem visado à melhoria da qualidade da vida, à preservação da identidade cultural e ao avanço
do conhecimento científico-tecnológico, voltados ao desenvolvimento sustentável do
Semiárido baiano, espacialmente do Território Portal de Sertão (UEFS/ASPLAN, 2019b).
O tópico seguinte abordará a estrutura organizacional referente ao funcionamento atual
da UEFS, no que se refere aos dispositivos normativos vigentes e principais estruturas da
administração universitária dessa Instituição.
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4.4.1 Estrutura Organizacional da UEFS
O primeiro Estatuto da UEFS foi aprovado, enquanto Fundação (FUFS), pelo Decreto
Estadual nº 21.812 de 16 de abril de 1970, e, posteriormente, alterado pelo Decreto Estadual
nº 23.121 de 12 de outubro de 1972. Em 1976, o Decreto Estadual nº 25.104, de 20 de janeiro
daquele ano, determinou novas alterações no Estatuto dessa Fundação. Com a publicação da
Lei Estadual Delegada nº 12/1980, o governo baiano extingue a FUFS e cria a entidade
autárquica – Universidade de Feira de Santana –, aprovando o seu regulamento com o Decreto
Estadual nº 28.168 de 25 de agosto de 1981 (BAHIA, 1970b, 1972, 1976, 1980, 1981).
Com o reconhecimento global da UEFS, o Estatuto sofreu alterações para atender as
diligências do Parecer CFE nº 660/1986, aprovadas pela Resolução CONSU nº 01/1986, de 14
de março de 1986. Já, em 1997, esse Estatuto recebeu novos ajustes aprovados pela Resolução
CONSU nº 22, de 22 de novembro de 1997, visando atender das determinações da Lei
Estadual nº 7.176 de 10 de setembro de 1997 (UEFS/CONSELHOS, 1986, 1997).
Até 1997, a estrutura organizacional da UEFS demonstrava uma ligação direta de
Diretorias e Coordenações à Reitoria, com uma tendência à centralização, comprometendo o
devido desenvolvimento institucional. Com a publicação da Lei 7.176/1997, aconteceu a
primeira reestruturação organizacional da UEFS, numa tentativa de reordenamento
institucional, criando-se quatro Pró-Reitorias e cinco Unidades de Desenvolvimento
Organizacional, além de alteração nos Órgãos Suplementares existentes e incorporação do
Sistema de Bibliotecas e do Observatório Astronômico Antares (UEFS/ASPLAN, 2014).
Nesse sentido, cabe-nos destacar que a Lei nº 7.176/1997 foi a responsável pela
reestruturação uniforme da estrutura orgânica das UEBA, ou seja, pela atual estrutura
organizacional dessas Universidades. Essa norma tratando sobre a caracterização e finalidade
da Administração Superior e sua organização básica, das receitas, do patrimônio, do quadro
de pessoal e de outras disposições gerais e transitórias (BAHIA, 1997).
A Lei nº 7.176/1997, desde sua publicação, sempre sofreu diversas críticas e esteve em
pautas de reinvindicações sindicais para sua revogação, principalmente por parte do
movimento docente. O principal questionamento deve-se ao fato dessa normativa ferir a
autonomia universitária, limitando a forma de funcionamento e organização das UEBA e
impedindo mudanças baseadas em realidades locais. No entanto, essa Lei só foi revogada no
ano de 2015, com a publicação da Lei nº 13.466/2015 (BAHIA, 1997, 2015c).
Assim, a Lei nº 13.466/201 – o instrumento normativo atual –, que regula as regras
para estruturação organizacional e funcionamento das UEBA, deixou a cargo das próprias
Universidades o estabelecimento dessa organização e do funcionamento das atividades
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acadêmicas e administrativas, que deve ser efetivado por meio de um Estatuto Jurídico
Especial, visando atender as peculiaridades de cada universidade. No entanto, esse novo
Estatuto, após ser aprovado pelo órgão colegiado competente de cada Universidade, necessita
ser homologado pelo CEE-BA. Logo, enquanto isso não ocorrer, mantém-se a atual
organização administrativa e acadêmica dessas Universidades (BAHIA, 2015c).
Em 2008, um amplo processo foi iniciado para elaboração do novo Estatuto. Esse
processo Estatuinte foi aprovado pela Resolução CONSU nº 007 de 10 de fevereiro de 2009,
com efeitos retroativos a 11 de dezembro de 2008, e contou com a participação dos segmentos
da comunidade universitária em comissão paritária das três categorias representativas
(servidores docentes e técnico-administrativos e estudantes – 50 por categoria). Uma proposta
de Estatuto foi elaborada e submetida à discussão e aprovação na primeira etapa do Congresso
Estatuinte no ano de 2014 (UEFS/CONSELHOS, 2009c; UEFS/ASCOM, 2016a).
Esse trabalho inicial do Congresso Estatuinte foi finalizado em 2016, após aprovação
do texto final e com a apreciação do parecer da consultoria jurídica. Assim, o novo Estatuto
da UEFS foi homologado em reunião do CONSU, no dia 4 agosto de 2016, e encaminhado
em 22 de agosto do mesmo ano ao CEE-BA, para apreciação e aprovação, conforme
estabelecido na Lei nº 13.466/2015. Com base no Parecer CEE-BA nº 426/2018, publicado no
Diário Oficial do Estado (DOE) de 22 de novembro de 2018, o documento foi retornado à
UEFS para reanálise e modificações do texto aprovado para o novo Estatuto à luz das
observações constantes nesse parecer (UEFS/ASCOM, 2016b, 2016c; BAHIA/CEE, 2018).
O Parecer CEE-BA nº 426/2018 reafirmou a necessidade de aprovação pelo CONSU
e, posterior, homologação pelo próprio CEE-BA. Deste modo, enfatizou-se a manutenção da
organização administrativa e acadêmica atual, enquanto não for aprovado e publicado esse
novo Estatuto, que se encontra em fase de avaliação das indicações de alterações submetidas
pelos conselheiros do CEE-BA. Neste sentido, a Administração da UEFS tem se reunido com
representantes da Comissão Estatuinte, além de representantes docentes e técnicoadministrativos, para levantar propostas a serem avaliadas, posteriormente, pelo CONSU
(BAHIA/CEE, 2018; UEFS/ASCOM, 2019a).
Com isso, a Figura 4 apresenta a estrutura organizacional da UEFS com base nos
dispositivos normativos do ano de 1976 até antes da publicação da Lei nº 7.176/1997. Já a
Figura 5, apresenta a estrutura atual a partir da publicação dessa Lei até a presente data.
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Figura 4 – Organograma da UEFS 1976/1997

Fonte: UEFS/ASPLAN (2014).
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Figura 5 – Organograma da UEFS 2018

Fonte: UEFS/ASPLAN (2019a).
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Desse modo, a estrutura universitária da UEFS compreende órgãos: da Administração
Superior; da Administração Adstrita; e de Ensino, Pesquisa e Extensão. Os órgãos de
Administração Superior são: o Conselho de Administração (CONSAD); a Assembleia
Universitária; o Conselho Universitário (CONSU); o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CONSEPE); e a Reitoria. Os órgãos de Administração Adstrita são: os Conselhos
de Departamentos; as Diretorias de Unidades (Departamentos e Órgãos Suplementares); e os
Colegiados de Cursos. Já os Órgãos de Ensino, Pesquisa e Extensão são: os Departamentos; e
os Órgãos Suplementares106 (UEFS/CONSELHOS, 2017c, art. 13, 14, 15 e 16).
Dos órgãos da Administração Superior, o CONSU é o órgão máximo de deliberação
da UEFS, que formula, com prioridade, a política universitária e define as práticas gerais das
áreas acadêmica e administrativa, funcionando como instância revisora, em grau de recurso,
das deliberações relativas à sua competência (UEFS/CONSELHOS, 1997).
O CONSAD é o órgão colegiado de administração e fiscalização econômicofinanceira da UEFS, que assegura o funcionamento regular de natureza administrativa,
acompanhando as atividades da Autarquia e avaliando seus resultados, além de deliberar
sobre os problemas de natureza administrativa e fiscalizar o desempenho econômicofinanceiro da Instituição (UEFS/CONSELHOS, 2020f).
O CONSEPE é o órgão superior de Administração Acadêmica da UEFS e, conforme o
Estatuto, pertencente à Administração Superior. Este Conselho define e coordena as
atividades acadêmicas, por meio de seu plenário e de suas quatro Câmaras: de Ensino de
Graduação; de Pós-Graduação e Pesquisa; de Extensão; e de Políticas Afirmativas e Assuntos
Estudantis. Assim, o CONSEPE tem como função estabelecer normas e decidir sobre os
assuntos relativos ao tripé ensino, pesquisa e extensão, às políticas afirmativas e assuntos
estudantis e à administração acadêmica da UEFS (UEFS/CONSELHOS, 2017c, art. 1º).
Como afirma N. Ribeiro (1977), o CONSEPE tem posição estratégica, principalmente
por promanar diretrizes gerais da Administração Acadêmica Universitária. Isso é confirmado
pelo Regimento Geral da UEFS (UEFS/CONSELHOS, 2013a, art. 128), ao estabelecer que
esse Conselho coordene todas as atividades da Universidade, no âmbito geral, quando se tratar
de atividades de ensino, pesquisa e extensão.
No caso da Assembleia Universitária, esta instância é formada pelo conjunto dos
docentes, integrantes da carreira do magistério superior e outros contratados, dos discentes
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Esses órgãos dedicam-se a apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, executando programas
homologados pela Reitoria ou pelos Departamentos (UEFS/CONSELHOS, 2017c, art. 48). Os Órgãos
Suplementares da UEFS são: a Imprensa Gráfica Universitária; o Museu Casa do Sertão; e a UEFS Editora.
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matriculados e dos servidores técnico-administrativos da instituição, sendo presidida pelo
Reitor. Conforme Estatuto, essa Assembleia deve se reunir: ordinariamente, uma vez por ano,
para abertura do ano letivo, apreciação do Relatório de Atividades e prestação de contas do
Reitor; e, extraordinariamente, para sessões solenes de homenagens especiais, outorga de
títulos honoríficos, colação de grau dos formandos ou comemorações de datas significativas
da Universidade (UEFS/CONSELHOS, 2017c, art. 17 e 18).
Já a Reitoria é o órgão responsável pela superintendência e fiscalização das atividades
universitárias, abrangendo: o ensino, a pesquisa e a extensão; o intercâmbio científico e
cultural com outras universidades; a administração geral da instituição; o campus universitário
e suas instalações; a assistência ao estudante; e o apoio ao desenvolvimento socioeconômico e
cultural da região de Feira de Santana (UEFS/CONSELHOS, 2017c, art. 26).
No âmbito executivo, a Administração Superior da UEFS é exercida pela Reitoria e,
para tanto, o Reitor dispõe para auxiliá-lo de: um Gabinete da Reitoria (assessora ao Reitor e
Vice-Reitor nos seus relacionamentos internos e externos, coordenando atividades e tarefas
administrativas); seis Pró-Reitorias; quatro Unidades de Desenvolvimento Organizacional;
quatro Assessorias; uma Secretaria de Registro de Diplomas; uma Auditoria de Controle
Interno (AUDICON) e a Ouvidoria; além de unidades e coordenações de apoio logístico
(UEFS/REITORIA, 2020b).
Às Pró-Reitorias cabe o desempenho das atividades da administração universitária e a
proposição de políticas e ações voltadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, à assistência
estudantil e ações afirmativas, às finanças e administração geral e ao desenvolvimento de
pessoal. Atualmente, as Pró-Reitorias da UEFS são: de Graduação (PROGRAD); de Pesquisa
e Pós-Graduação (PPPG); de Extensão (PROEX); de Políticas Afirmativas e Assistência
Estudantil (PROPAAE); de Administração e Finanças (PROAD); e de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas (PGDP) (UEFS/CONSELHOS, 2017c, art. 30, §único).
As Unidades de Desenvolvimento Organizacional são: a Unidade de Infraestrutura e
Serviços (UNINFRA), responsável pela adequação e qualificação dos espaços, coordenando
construções, reformas e ampliações das instalações físicas e a renovação do layout do campus
universitário; o Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA), responsável pela gestão,
planejamento, coordenação e execução da política cultural junto à comunidade acadêmica e
regional; o Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS (SISBI-UEFS), gerenciado pela
Biblioteca Central Julieta Carteado e constituído por mais sete bibliotecas setoriais; e o
Observatório Astronômico Antares (OAA), que realiza e colabora com as atividades de
ensino, pesquisa e extensão da UEFS (UEFS/ASPLAN, 2019b).
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As Assessorias da UEFS são: a Assessoria Especial de Informática (AEI), que
assessora na elaboração, desenvolvimento e aplicação de políticas inerentes à área de
tecnologia da informação; a Assessoria Técnica e de Desenvolvimento Organizacional
(ASPLAN), assessora na coordenação dos trabalhos de planejamento institucional e
desenvolvimento de projetos de atualização e melhoria da gestão, bem como na programação
e acompanhamento da execução orçamentária; a Assessoria Especial de Relações
Institucionais (AERI), assessora na promoção de articulações da UEFS com instituições e
organismos governamentais e não governamentais; e a Assessoria de Comunicação
(ASCOM), no planejamento e ações da política de comunicação (UEFS/ASPLAN, 2019b).
A AUDICON assessora à Reitoria na observância da legalidade e legitimidade dos
atos e fatos administrativos, avaliando os resultados da gestão orçamentária, financeira,
patrimonial, operacional, contábil, finalística e acadêmica na aplicação dos recursos da
Instituição. Já a Ouvidoria da UEFS é o canal que estreita as relações entre a comunidade
interna e externa com a Administração Superior, visando tornar as ações mais transparentes e
qualificadas (UEFS/ASPLAN, 2019b, 2020b; UEFS/OUVIDORIA, 2020).
No que se referem aos órgãos da Administração Adstrita da UEFS, os Departamentos
– chamados de Departamentos Didático-Científicos por N. Ribeiro (1977) – são as unidades
universitárias responsáveis pelas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Essas unidades
gozam de autonomia administrativa, acadêmica e científica, conforme os termos desse
Estatuto e do Regimento Geral da Instituição (UEFS/CONSELHOS, 2017c, art. 45).
Os Departamentos estão agrupados em dois grandes sistemas (Quadro 13): de ensino e
pesquisa básicos (Ciências Exatas, Ciências Biológicas, Ciências Humanas e Filosofia, Letras
e Artes e Física); e de ensino de formação profissional e pesquisa aplicada (Educação, Saúde,
Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas). Para sua constituição, cada Departamento necessita
ter, no mínimo, doze membros (UEFS/CONSELHOS, 2017c, art. 46).
Quadro 13 – Departamentos da UEFS por Nível de Sistema
Sistema de Ensino e Pesquisa Básicos

Sistema de Formação Profissional e Pesquisa
Aplicada
Departamento de Educação (DEDU)
Departamento de Saúde (DSAU)
Departamento de Tecnologia (DTEC)

Departamento de Ciências Exatas (DEXA)
Departamento de Ciências Biológicas (DCBIO)
Departamento de Ciências Humanas e Filosofia (DCHF)
Departamento de Letras e Artes (DLA)
Departamento de Ciências Sociais Aplicadas
(DCIS)
Departamento de Física (DFIS)
Fonte: Elaborado pelo autor, conforme Estatuto da UEFS (UEFS/CONSELHOS, 2017c, art. 46, incisos I e II).

A partir de N. Ribeiro (1977), podemos identificar que o processo de
departamentalização aplicado à UEFS ocorreu de forma horizontal, seguindo um critério
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carreiro-cêntrico; o que deu origem a macrodepartamentos. No entanto, outros critérios
podem ter sido utilizados, a exemplo da amplitude da área de conhecimento a ser abrangida
pelos cursos e os recursos humanos (formação e quantitativo de docentes) disponíveis.
Conforme o Estatuto da UEFS, os órgãos que compõem os Departamentos são o
Conselho Departamental e a Diretoria. O Conselho Departamental é o órgão máximo de
deliberação e coordenação do Departamento. Já a Diretoria é o órgão executivo e de
coordenação,

fiscalização

e

superintendência

das

atividades

do

Departamento

(UEFS/CONSELHOS, 2017c, art. 35 e 37).
O Regimento dos Departamentos detalha uma subdivisão em áreas específicas do
saber, onde são distribuídos os docentes em agrupamento de disciplinas afins. Essas Áreas de
Conhecimento (Quadro 14) distribuem os docentes pela especificidade da disciplina,
formação acadêmica e interesse científico (UEFS/CONSELHOS, 1981).
Quadro 14 – Áreas de Conhecimentos dos Departamentos da UEFS
Departamento
Áreas de Conhecimento
DEXA
DCHF
DCIS
DEDU

DSAU

DTEC

Área de Educação Matemática, Área de Estatística, Área de Informática, Área de
Matemática Aplicada, Área de Matemática, Área de Geociências e Área de Química.
Área de Antropologia, Área de Ciência Política, Área de Filosofia, Área de Geografia, Área
de História, Área de Metodologia do Trabalho Científico, Área de Psicologia e Área de
Sociologia.
Área de Administração, Área de Ciências Contábeis, Área de Ciências Econômicas e Área
de Direito.
Área de Fundamentos de Educação, Área de Política e Gestão Educacional e Área de
Prática de Ensino.
Área de Odontologia Propedêutica Clínica, Área de Odontologia Social e Preventiva, Área
de Odontologia Prótese, Área de Odontopediatria, Área de Odontologia Clínica Integrada,
Área de Odontologia Clínica, Área de Odontologia Cirurgia, Área de Bases Biológicas e
Sociais da Enfermagem, Área de Enfermagem na Gestão Pública, Área de Enfermagem na
Vigilância à Saúde, Área de Enfermagem na Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, Área
de Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso, Área de Educação Física e Área de
Ciências Farmacêuticas.
Área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Área de Engenharia de Alimentos, Área de
Eletrônica e Sistemas, Área de Estruturas, Área de Geomensura, Transportes e Geotecnia,
Área de Materiais de Construção e Construção Civil e Área de Saneamento, Recursos
Hídricos e Meio Ambiente.

Área de Física107
Área de Biologia, Área de Biomédicas, Área de Botânica, Área de Zoologia, Área de
DCBIO
Ecologia e Área de Ciências Agrárias.
DLA
Área de Linguística, Área de Línguas Estrangeiras, Área de Literatura e Área de Artes.
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de informações do Portal da UEFS (www.uefs.br/portal).
DFIS

Desse modo, os Departamentos são unidades administrativas integrantes do Sistema de
Ensino e Pesquisa Básicos e do Sistema de Formação Profissional e Pesquisa Aplicada da
UEFS e devem obedecer às normas da administração geral da Instituição. Logo, essas
107

O DFIS congrega todos os seus docentes em uma única Área de Conhecimento, visando atender metas
comuns de ensino, pesquisa e extensão, conforme seu projeto de implantação (UEFS/DFIS, 1998).
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unidades têm como finalidade: ministrar o ensino das disciplinas constitutivas de seu campo
do conhecimento, nos cursos de Graduação e outros instituídos pela instituição; executar
programas integrados de pesquisa e ensino, tendo em vista as necessidades regionais;
desenvolver atividades culturais e de extensão; e congregar os agentes de suas atividades, em
comunidade acadêmica (UEFS/CONSELHOS, 1981, art. 1º e 2º).
No que se refere ao corpo docente integrante dos Departamentos da UEFS, a Tabela 7
apresenta o quantitativo de docentes por titulação e por lotação, inclusive demonstrando que
essa Instituição é composta por 94% de mestres e doutores. Neste ponto, lembramos que as
universidades brasileiras necessitam ter, pelo menos, um terço do corpo docente com o título
de mestre ou doutor, como condição essencial para manter o status de universidade no país,
conforme a atual LDB (BRASIL, 1996, art. 52, inciso II).
Tabela 7 – Quantitativo de Docentes por Titulação e por Departamento de Lotação – UEFS 2020
Titulação
Departamento
Total
Especialista
Mestre
Doutor
DFIS
1
37
38
DTEC
1
20
47
68
DEDU
2
19
65
86
DCIS
10
37
40
87
DLA
8
32
50
90
DCBIO
3
10
81
94
DEXA
4
36
69
109
DCHF
2
46
65
113
DSAU
28
92
133
253
Total
58
293
587
938
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados disponibilizados pela Gerência de Recursos Humanos da UEFS.

Em suma, no âmbito dos Departamentos, as atividades são coordenadas pelo
respectivo Conselho Departamental, enquanto a supervisão é exercida tanto por esse
respectivo Conselho, quanto pela Diretoria, conforme Regimento Geral da UEFS
(UEFS/CONSELHOS, 2013a, art. 128, inciso II e art. 129, inciso II).
Já no que tange aos Colegiados de Cursos, como destaca N. Ribeiro (1977), esses
órgãos são responsáveis pela definição da política didático-pedagógica de cada curso
ministrado. Os Cursos ministrados são os de Graduação e de Pós-Graduação lato sensu e
stricto sensu, além dos cursos de aperfeiçoamento, de atualização, de extensão, sequenciais e
outros ofertados em função do desenvolvimento da cultura e das necessidades da região, onde
a Universidade se encontra inserida (UEFS/CONSELHOS, 2013a, art. 32, 2017c, art. 51).
Nesse sentido, cada Curso de Graduação corresponderá a um Colegiado, constituído
pelos docentes em exercício (um por matéria do currículo mínimo) e representantes do corpo
discente. O Colegiado de Graduação é um órgão de coordenação, deliberação e supervisão
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didático-pedagógica de cada curso, existindo tantos quantos forem os cursos regulares
(Quadro 15), de oferta permanente, excetuando-se os casos que, por afinidade (modalidades
distintas – bacharelado e licenciatura), possam se organizar em uma única unidade. Cada
Colegiado é coordenado por um docente, membro do Conselho Departamental onde seja
ministrada a maioria das disciplinas, eleito por seus pares (UEFS/CONSELHOS, 2011, art. 2º,
3º e 16, 2017c, art. 41, 42 e 43).
Quadro 15 – Cursos de Graduação da Oferta Regular da UEFS
Área do Conhecimento
Cursos de Graduação
Letras: Língua Portuguesa
Letras: Português e Francês
Letras e Artes
Letras: Português e Inglês
Letras: Português e Espanhol
Música
Enfermagem
Farmácia
Odontologia
Ciências Naturais e da Saúde
Educação Física
Medicina
Ciências Biológicas
Agronomia
Engenharia Civil
Engenharia de Computação
Engenharia de Alimentos
Ciências Exatas e Tecnologia
Matemática
Física
Química
Ciências Contábeis
Administração
Ciências Econômicas
Direito
Ciências Humanas e Filosofia
Geografia
História
Filosofia
Psicologia
Pedagogia
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de UEFS/PROGRAD (2020).

Modalidade
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Licenciatura
Bacharelado
Licenciatura e Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Licenciatura
Licenciatura e Bacharelado
Licenciatura
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Licenciatura e Bacharelado
Licenciatura
Licenciatura e Bacharelado
Bacharelado
Licenciatura

No que tange à Pós-Graduação, os Programas de Pós-Graduação stricto sensu da
UEFS, reconhecidos pela CAPES (Quadro 16), passam por discussão e aprovação dos seus
projetos pelo CONSEPE e CONSU. Esses Programas visam formar pessoal qualificado para o
exercício de atividades de pesquisa e ensino, e para a produção e difusão do saber filosófico,
científico, artístico e tecnológico. O respectivo Colegiado é constituído, na forma do art. 56 da
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LDB, ou seja, por 70% de docentes do corpo permanente e 30% de representantes do corpo
discente e/ou servidores técnicos vinculados ao Programa (UEFS/CONSELHOS, 2020b).
Quadro 16 – Programas de Pós-Graduação stricto sensu Institucionais da UEFS
Nome do Programa
Área do Conhecimento
Grau/Nível
Botânica
Biodiversidade
Mestrado/Doutorado
Biotecnologia
Biotecnologia
Mestrado/Doutorado
Recursos Genéticos Vegetais
Ciências Agrárias
Mestrado/Doutorado
Ecologia e Evolução
Biodiversidade
Mestrado
Estudos Literários
Linguística e Literatura
Mestrado
Estudos Linguísticos
Linguística e literatura
Mestrado/Doutorado
Desenho, Cultura e Interatividade
Interdisciplinar
Mestrado
Saúde Coletiva
Saúde Coletiva
Mestrado/Doutorado
Saúde Coletiva
Saúde Coletiva
Mestrado Profissional
Enfermagem
Enfermagem
Mestrado Profissional
Ciências Farmacêuticas
Farmácia
Mestrado
Modelagem em Ciências da Terra
Ciências Ambientais
Mestrado
e
do
Ambiente
Engenharia Civil e Ambiental
Engenharias
Mestrado
Ciências da Computação
Ciências da Computação
Mestrado
Planejamento Territorial
Geografia
Mestrado Profissional
História
História
Mestrado
Educação
Educação
Mestrado
Astronomia
Ensino
Mestrado Profissional
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da CAPES (2020c).

Conceito CAPES
5
5
5
3
4
4
3
4
3
3
3
4
3
A
3
3
3
3

Já nos Programas Multi e Interinstitucionais de Pós-Graduação stricto sensu da UEFS
(Quadro 17), pelo menos um representante institucional é indicado para compor o Colegiado.
Esses Programas são propostos pelos Departamentos e encaminhados para discussão e
aprovação nos Conselhos Superiores. Ainda no âmbito desses Programas, a apreciação e
deliberação são feitas no respectivo Colegiado e, posteriormente, no órgão competente da IES
que sedia o programa (UEFS/CONSELHOS, 2020b, art. 6º §único, art. 7º §1º e art. 11 §2º).
Quadro 17 – Cursos de Pós-Graduação stricto sensu em Rede e Interinstitucionais
Em Rede
Interinstitucional
Mestrado Profissional em Rede Nacional
Mestrado e Doutorado em Ensino, Filosofia e História das
para o Ensino das Ciências Ambientais
Ciências (UEFS/UFBA)
Doutorado em Difusão do Conhecimento
Mestrado Profissional em Matemática
(UFBA/UEFS/UNEB/LNCC108/IFBA109)
Doutorado em Ciência da Computação
Mestrado Profissional em Ensino de Física
(UEFS/UFBA/UNIFACS110)
Mestrado Nacional Profissional em Letras
Doutorado em Controladoria e Contabilidade (USP/UEFS)
Fonte: UEFS/PPPG (2019b) com alterações.

No que envolve a Pós-Graduação lato sensu (Quadro 18), que objetiva qualificar os
108
109
110

https://www.lncc.br/
https://portal.ifba.edu.br/
https://www.unifacs.br/
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portadores de diploma de Graduação em nível de especialização para uma formação
continuada, os Cursos são propostos por docentes da Instituição e aprovados por, pelo menos,
um Conselho Departamental envolvido na referida oferta; sendo encaminhados ao CONSEPE
e CONSU para discussão e aprovação dos projetos. Esses Cursos são organizados em seus
respectivos colegiados (podendo reunir-se em uma mesma secretaria administrativa para seu
atendimento), sendo também constituído, conforme art. 56 da LDB, por 70% de docentes e
demais 30% ocupados por discentes e/ou servidores técnicos, conforme regimento interno
(UEFS/CONSELHOS, 2020d).
Quadro 18 – Cursos de Pós-Graduação lato sensu da UEFS
Cursos de Pós-Graduação lato sensu
Especialização em Contabilidade Gerencial com ênfase em Controladoria
Especialização em Gestão Universitária
Especialização em História da Bahia
Especialização em Biologia Celular
Especialização em Filosofia Contemporânea
Especialização em Desenho
Especialização em Estudos Literários
Especialização em Linguística e Ensino-Aprendizagem da Língua Portuguesa
Especialização em Matemática
Fonte: UEFS/PPPG (2019a).

Nesse ponto, cabe-nos destacar que as normas gerais de Pós-Graduação lato sensu da
UEFS não abordam atribuições ao Coordenador desse Colegiado, no que se referem à
competência de participar de reuniões no CONSEPE, representando o seu Colegiado.
Portanto, esses coordenadores não fazem parte da composição desse Conselho Superior.
Assim, após a apresentação desse arranjo político-institucional, na seção seguinte,
passaremos a descrever o percurso metodológico desta pesquisa e, posteriormente, a análise e
discussão dos resultados relativos ao enfrentamento aos desafios propostos da atividade
universitária na Contemporaneidade, a partir das ações e políticas implementadas no caso
específico da UEFS.
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5.

METODOLOGIA
Esta seção trata da metodologia desta pesquisa, apresentando suas opções

metodológicas, desenho metodológico (Figura 6) e alguns aspectos do seu objeto de estudo.
Deste modo, caracterizamos esta investigação empírica como uma pesquisa social aplicada,
de abordagem qualitativa e natureza exploratório-descritiva, utilizando-se da estratégia de
estudo de caso e tendo como procedimentos: levantamento bibliográfico, análise documental
e entrevistas semiestruturadas com análise temática de conteúdo (DEMO, 1995, 2000, 2006;
LAVILLE; DIONNE, 1999; YIN, 2001; GIL, 2007, 2008; MARTINS, 2008; GERHARDT;
SILVEIRA, 2009; LAKATOS; MARKONI, 2010, BARDIN, 2016).
Esta pesquisa social aplicada representa um esforço de investigação voltado à
realidade social, ressaltando-se as faces qualitativas do campo educacional, em especial da
educação superior no Brasil. Logo, essa realidade apresenta-se como fenômeno
subjetivamente construído por agentes humanos e, neste sentido, como um processo, visando
à obtenção de novos conhecimentos para a aplicação prática no campo de estudo investigado.
Num sentido amplo, a realidade social aqui investigada envolve aspectos relativos aos sujeitos
em seus múltiplos relacionamentos com outros sujeitos e com as instituições sociais, como é o
caso da universidade pública (DEMO, 1995, 2006; GIL, 2008).
Em seu caráter qualitativo, esta investigação exploratória e descritiva não tem a
preocupação com a representatividade numérica, aprofundando-se na compreensão da
administração universitária de uma instituição pública, localizada no interior da Bahia,
focando nos aspectos do entendimento e interpretação da dinâmica dessa realidade social,
principalmente para a solução de determinadas questões e interesses locais da gestão dessa
organização (DEMO, 2006; GIL, 2007).
De maneira não completiva, buscamos explorar o campo científico da Administração
Universitária no Brasil e a compreensão dos desafios da atividade universitária na
Contemporaneidade, com a intenção de investigar o seu objeto de estudo: a organização
político-institucional da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), como expressão
da sua administração universitária, frente aos desafios da contemporaneidade.
Nesse resgate do campo científico da Administração Universitária no Brasil,
abordamos seu contexto de histórico de formação e apresentamos diversas abordagens
teóricas utilizadas nesse campo. Neste ponto, destacamos a crítica realizada por Meyer Jr.
(2014), ao relatar a inexistência de uma teoria própria para o campo científico da
Administração Universitária.
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Figura 6 – Desenho metodológico da pesquisa

Fonte: Adaptado de Pereira (2002) apud Conceição (2006, p. 87).
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Para tanto, a revisão da literatura especializada na área da Administração Universitária
no Brasil foi realizada a partir da seleção de teses e dissertações coletadas no Catálogo de
Teses e Dissertações da CAPES (CAPES, 2020a) nos últimos dez anos. Nessa busca, tivemos
como referência as áreas de conhecimento Administração, Educação e Interdisciplinar, e
utilizamos como termos de busca, os assuntos: “administração universitária”; “administração
de universidades”; “administração da educação superior”; “administração do ensino superior”;
“administração de instituições de ensino superior”; “gestão universitária”; “gestão de
universidades”; “gestão da educação superior”; “gestão do ensino superior”; “gestão de
instituições de ensino superior”.
Nas teses e dissertações selecionadas, procuramos identificar teorias, dimensões,
abordagens ou, até mesmo, contribuições teóricas para o campo científico da Administração
Universitária. Nessa seleção, também buscamos identificar outros aportes teóricos de autores
referenciados nessas teses e dissertações em livros, artigos científicos publicados em
periódicos e em eventos nacionais e internacionais, que tratassem de teorias ou abordagens
teóricas para esse campo.
Nesse sentido, encontramos bastante dificuldade nessa tarefa, principalmente em
função do que foi relatado por Schlickmann e Melo (2012, p. 173), ou seja, “[...] por não
haver um trabalho que seja reconhecido como marco nesta área de estudos”. Deste modo,
encontramos, apenas, uma tese (SCHLICKMANN, 2013) considerada de extrema relevância
para o desenvolvimento desta pesquisa. Nela, o autor analisa como se encontra constituído o
campo científico da Administração Universitária no Brasil.
A partir de Schlickmann (2013), identificamos a obra de N. Ribeiro (1977), com uma
das primeiras no Brasil a tratar do tema da Administração Universitária, que se anuncia como
Teoria da Administração Acadêmica Universitária, ao se aproveitar dos debates ocorridos em
torno desse tema na década de 1970, a partir das mudanças introduzidas na organização
universitária pela Reforma de 1968.
Além das produções de Schlickmann (2013) e N. Ribeiro (1977), deparamo-nos
também com outros trabalhos surgidos a partir destes e escolhidos, intencionalmente, por
tratarem do tema Administração Universitária de forma específica, como os produzidos por
Souza (2009, 2010), que apresentam aportes teóricos para a criação de uma teoria para o
campo científico da Administração Universitária, porém com base em concepções teóricas do
campo da Gestão do Conhecimento.
De todo modo, como também foi abordado por Schlickmann e Melo (2012, p. 173),
identificamos “[...] que a área de Administração Universitária às vezes é utilizada como
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estandarte de temas que nada tem a ver com Administração, mas que tratam da educação
superior”. Em outras palavras, após esse levantamento bibliográfico, podemos afirmar que
diversos autores abordam esse campo do conhecimento a partir de temas que envolvem as
universidades e/ou a educação superior de forma geral, sem tratar especificamente da
administração/gestão das universidades e de outras instituições de educação superior. O que,
de certa maneira, explicita algumas lacunas e vazios encontrados na literatura disponibilizada
do campo científico da Administração Universitária.
Como atividade complementar desse levantamento e parte integrante das análises
documentais pertinentes, fizemos uma exploração de dados a partir dos Microdados e da
Sinopse Estatística do Censo da Educação Superior do ano de 2019 (INEP, 2020b, 2020d),
buscando informações quantitativas sobre o cenário político-institucional atual da educação
superior no Brasil. Além disso, buscamos analisar alguns dos dispositivos normativos da
Constituição Federal de 1988 e da atual LDB, que tratam do tema das universidades.
Ainda nesse contexto de análise documental, a Constituição do Estado também foi
consultada para revelar as nuances normativas da educação superior na Bahia, principalmente
no que se referem às UEBA, bem como a legislação baiana de criação, funcionamento e
regulação dessas Universidades, em especial da UEFS.
Neste sentido, reforçamos a estratégia de estudo de caso (YIN, 2001; MARTINS,
2008) utilizada e a escolha da UEFS, como objeto empírico, justificada pelo fato dela ter sido
a primeira universidade estadual baiana, criada na década de 1970, além de nossa vivência
como servidor técnico-administrativo dessa Universidade, que envolve a participação direta
em decisões estratégicas nos diversos aspectos e dinâmicas no âmbito da Administração
Universitária.
De acordo com Demo (1994, 2000), dedicar-se a um objeto empírico refere-se à
observação da experiência e dos fatos de uma dada realidade, produzindo e analisando dados
pela via do controle empírico e fatual. Para tanto, empreendemos esforços para qualificar as
argumentações, por meio de dados e informações dependentes do referencial teórico, mas, que
agregam impacto pertinente, sobretudo pela aproximação com realidade dos fatos.
Assim, a escolha desse objeto, como alerta Chauí (2002, p. 281), “[...] não é neutra
nem imparcial, mas feita por escolhas precisas”. Portanto, para essa autora, a escolha de um
objeto de pesquisa revela como ilusória a imagem de neutralidade científica, justamente em
função da subjetividade do pesquisador, pois este sempre se encontra implicado por seu
objeto de estudo.
Desse modo, como destacado por Lima Junior (2012, 2015) sobre a subjetividade
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humana, essa dinâmica fundamental do sujeito evidencia sua autonomia e discursividade,
atuando na realidade social e na relação com os sentidos e objetos para uma construção
processual e relativa do conhecimento. Logo, no campo da Educação, essa subjetividade
também opera de modo relativo, singular e contextual, mediante uma realidade social
complexa, que acaba por responder a diversas problemáticas relativas à condição da
Contemporaneidade, direcionando os fundamentos das pesquisas desenvolvidas nessa área.
Segundo Lima Junior (2015), as pesquisas educacionais, compreendidas como
variados processos históricos de construção de sentidos e/ou significados, visam à
compreensão dos contextos vivenciais subjetivos e dos problemas sociais da existência
humana. Já no caso das pesquisas aplicadas, estas tratam propriamente da subjetividade
humana, porém focadas em práticas sociais e/ou institucionais.
Por outro lado, o pesquisador necessita manter “[...] uma distância mínima que garanta
ao investigador condições de objetividade em seu trabalho”. Desta maneira, é essencial que se
“[...] veja com olhos imparciais a realidade, evitando envolvimentos que possam obscurecer
ou deformar seus julgamentos e conclusões” (VELHO, 1980, p. 123).
Esse distanciamento implica no processo de estranhamento do familiar, frisado por
Velho (1980, p. 131), ao abordar que o estudo do familiar favorece a possibilidade de revisão
e o enriquecimento dos resultados da pesquisa. No entanto, esse autor alerta que esse processo
só é “[...] possível quando somos capazes de confrontar intelectualmente, e mesmo
emocionalmente, diferentes versões e interpretações existentes a respeito de fatos, situações”.
Dessa maneira, apesar de demonstrarmos certa familiaridade, interesse e implicação
com o objeto empírico desta pesquisa, foi necessário certo estranhamento/distanciamento para
atingir seus objetivos. Com isso, assumimos a organização político-institucional da UEFS,
que reflete a compreensão e as intencionalidades de sua administração universitária, a partir
de sua estrutura organizacional e da forma de ocupação desses espaços por sua comunidade
interna e externa.
Além disso, foi necessário interpretar os desafios da atividade universitária na
Contemporaneidade, explorando os signos desse processo civilizatório em curso, a natureza
complexa da universidade e o processo de crises vivenciadas por essa organização. A partir
dessa compreensão, partimos para a análise e discussão dos resultados, em função de desafios
da atividade universitária identificados, considerando seu impacto na organização políticoinstitucional da UEFS, como expressão da sua administração universitária.
No que se refere à categorização, conforme Richardson (2012), definimos como
categorias teóricas, os elementos elencados conforme o Quadro 19, identificados a partir da
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fundamentação teórica discutida na pesquisa.
Quadro 19 – Categorias Teóricas da Pesquisa
Categorias Teóricas

Aspecto investigado

Referencial Bibliográfico e Documental

Administração
Universitária

Aspetos históricos de formação
do campo científico no Brasil
Temas abordados no campo
científico
Aspectos teóricos do campo
científico

N. Ribeiro (1977); Meyer Jr. (1992, 2014);
Syena (1993); Finger (1997); Lanzillotti
(1997); Hardy e Fachin (2000); Meyer Jr e
Murphy (2003); Pimenta (2007); Souza (2009,
2010); Schlickmann (2009, 2013);
Schlickmann e Melo (2012); Schlickmann,
Oliveira e Melo (2014); R. Ribeiro (2017a);
Schmitz Junior (2019).

Atividade Universitária

Multiplicidade de funções da
Universidade
Universidade como instituição
social
Universidade como organização
complexa
Concepções da Universidade
Aspectos normativos da
Universidade Brasileira
Desafios da Universidade

Teixeira (1964, 2010); Sucupira (1972); N.
Ribeiro (1977); Boaventura (1978); D. Ribeiro
(1982); Leitão (1985); Romano (1992); Syena
(1993); Fialho (1998, 2005); Brasil (1988,
1996); Lanzillotti (1997); Chauí (2001);
Castanho (2002); B. Santos (2011, 2013); C.
Santos (2003); Wanderley (2003); Rossato
(2005); Schlickmann e Melo (2012); Barbosa
(2013); Meyer Jr. (2014); Ésther (2016);
Oliveira (2017).

Signos da Contemporaneidade
Desafios da sociedade
contemporânea

Bell (1973); Schaff (1995); Bauman (2001,
2007); Castells (1999, 2003); M. Santos
(2000); Negroponte (2002); Gorz (2004);
Hargreaves (2004); Burch (2005); Dussel
(2005, 2016); Dantas (2007); Keil (2007);
Lyotard (2009); Cassirer (2011); L. Santos
(2013); Lima Junior (2015); Dowbor (2017).

Aspectos da
Contemporaneidade

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para o processo de análise e discussão dos resultados, definimos como categorias de
análise, a priori, dimensões teóricas possíveis do campo da Administração Universitária, que
interferem e influenciam a organização político-institucional da administração pública
universitária, como perspectivas dimensionais: política, organizacional, cultural e econômica,
conforme Quadro 20. Essas perspectivas surgem em função da dimensão acadêmica,
considerada estruturante e finalística, ou seja, a atividade-fim da Universidade.
Desse modo, o Quadro 20 apresenta a associação das perspectivas dimensionais
propostas, em função do que foi discutido teoricamente para o campo da Administração
Universitária no contexto da Contemporaneidade, considerando o enfoque multidimensional,
analogamente, defendido por Sander (1995, 2007)111 para o campo da Administração

111

Sander (1995, 2007) defende a compreensão de um paradigma multidimensional para o campo da
Administração Educacional, de caráter multirreferencial, compreendendo dimensões extrínsecas (econômica
e política) e intrínsecas (pedagógica e cultural), como construções teóricas, que correspondem a critérios de
avaliação e orientação do desempenho administrativo.
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Educacional.
Quadro 20 – Associação entre as Perspectivas de Análise e os Desafios da Contemporaneidade no contexto atual
da UEFS
Categorias de Análise
Perspectiva de Análise
Campo Empírico
(Desafios da
(Dimensões Teóricas)
(UEFS)
Contemporaneidade)

Acadêmica
(Perspectiva
Estruturante e
Finalística)

Política

Democratização do Acesso
e Permanência

Ações e políticas visando à
democratização do acesso e permanência
de estudantes

Organizacional

Decisão Colegiada

Representação dos segmentos universitário
e comunitário para o processo de decisão
institucional

Cultural

Relevância Social

Atuação, inserção e impacto nas realidades
local e regional

Econômica

Sustentabilidade
Financeira

Cenário do financiamento para
manutenção e expansão das atividades
universitárias

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por outro lado, esclarecemos que essa associação não dispensa outras abordagens e
nem tem a pretensão de atingir a completude de outras possíveis análises, compreendendo um
esforço subjetivo e lógico/racional. Portanto, outros desafios e perspectivas dimensionais
pertinentes podem surgir e ajustar-se a essa realidade contemporânea aqui discutida.
Portanto, o Quadro 20 apresenta a associação das perspectivas dimensionais propostas
em função de desafios da atividade universitária na Contemporaneidade, no contexto atual da
UEFS (campo empírico), para um melhor entendimento da discussão e análise das
informações coletadas para esta pesquisa, visando-se atingir o seu objetivo principal.
Assim, a partir do enfoque multidimensional (SANDER, 1995, 2007), destacamos os
desafios da atividade universitária na Contemporaneidade escolhidos: numa dimensão
política, a democratização do acesso e permanência (DIAS SOBRINHO, 2010;
SCHWARTZMAN, 2014; SGUISSARDI, 2015); numa dimensão organizacional, a decisão
colegiada (CURY, 2002; ANDRADE, 2003; PIMENTA, 2007; RIBEIRO, R., 2017b); numa
dimensão cultural, a relevância social, principalmente em função de uma suposta perda de
exclusividade na produção do conhecimento (BERNHEIM; CHAUÍ, 2008; SOBRAL, 2009;
DIAS SOBRINHO, 2010; SANTOS, B., 2011, 2013); e numa dimensão econômica, a
sustentabilidade financeira (VELLOSO; MARQUES, 2005; AMARAL, 2008; FIALHO,
2012; BARBOSA, 2013; MOTA JÚNIOR; CONCEIÇÃO, 2016, 2021).
Ademais,

destacamos

que

outros

desafios

da

atividade

universitária

na

Contemporaneidade poderão ser utilizados em outras análises, a exemplo: das relações de
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poder e das interferências na autonomia universitária, na perspectiva política; dos novos
arranjos estruturais e da valorização de pessoal, na perspectiva organizacional; do processo de
internacionalização e de avaliação institucional, na perspectiva cultural; e da competitividade,
do fortalecimento da pesquisa e da pós-graduação stricto sensu e do incentivo à política de
inovação tecnológica, na perspectiva econômica. Desse modo, nada impede que futuras
pesquisas possam abordar esses e outros desafios, inclusive fazendo correlações com as
perspectivas dimensionais de análise aqui propostas, bem como a outros aspectos pertinentes.
Já no que se refere aos dados documentais, apropriamo-nos de informações
administrativas e acadêmicas da UEFS, considerando o período de 2010-2019, coletadas a
partir das bases do Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Sistema de Informações Georreferenciadas da
CAPES (GEOCAPES) e do Sistema FIPLAN Gerencial Web (FGWEB)112.
Além dessas bases de dados, utilizamos os Relatórios Anuais de Atividades e de
Gestão da Instituição, período 2010-2019, e o PDI UEFS 2017-2021, bem como o Estatuto da
Instituição (atualizado conforme Resolução CONSEPE nº 58/2017), seu Regimento Geral
(atualizado conforme Resolução CONSEPE nº 148/2013), o Regimento dos Colegiados de
Cursos (atualizado conforme Resolução CONSU nº 39/2011), o Regimento dos
Departamentos (atualizado conforme Resolução CONSU nº 18/1999) e algumas outras
Resoluções Universitárias dos Conselhos Superiores.
Nesse sentido, o Quadro 21 apresenta a associação entre as categorias de análise (e
perspectivas dimensionais) e os instrumentos para obtenção de dados da pesquisa. Deste
modo, esclarecemos que os arranjos apresentados nas associações realizadas nos Quadro 19,
20 e 21 deste percurso metodológico, efetivam os aspectos preconizados por Yin (2001) e
Martins (2008), acerca do protocolo para realização do estudo de caso.
A partir daí, em função das perspectivas dimensionais e do que foi discutido pelo
arcabouço teórico pesquisado, realizamos 10 entrevistas semiestruturadas, contendo quatro
questões abertas norteadoras (uma questão para cada perspectiva dimensional proposta). Essas
entrevistas tiveram o propósito de perceber a compreensão de gestores e dirigentes da
Administração Universitária da UEFS, dos níveis da Administração Superior (5 Pró-Reitores)
e da Administração Adstrita (5 Diretores, referentes aos 5 maiores Departamentos em número
de docentes integrantes), justamente para confrontar com as informações documentais
112

O Sistema FGWEB disponibiliza relatórios gerenciais relacionados à execução orçamentário-financeira dos
órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado da Bahia, tendo como origem as informações fornecidas
pelo Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia (FIPLAN)
(BAHIA/SEFAZ, 2021).
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coletadas e responder aos objetivos desta pesquisa.
Quadro 21 – Associação entre as categorias de análise e os instrumentos de obtenção de dados da pesquisa
Perspectivas de
Categorias de Análise
Instrumento de
Campo Empírico
Análise
(Desafios da
obtenção e
(2010-2019)
(Dimensões Teóricas) Contemporaneidade)
análise dos dados
Censo da Educação Superior
Sistema GEOCAPES
PNE (2014-2024)
Pesquisa
PEE-BA (2016-2026)
Democratização do
documental e
Política
Normas Universitárias
Acesso e Permanência
Entrevistas
Relatórios Anuais de Atividades e de
semiestruturadas
Gestão
Gestores da Administração Superior
e Adstrita
Estatuto e Regimentos
Normas Universitárias
Pesquisa
Relatórios Anuais de Atividades e de
documental e
Organizacional
Decisão Colegiada
Gestão
Entrevistas
Gestores da Administração Superior
semiestruturadas
e Adstrita
Censo da Educação Superior
Sistema GEOCAPES
PDI 2017-2021
Pesquisa
Normas Universitárias
documental e
Cultural
Relevância Social
Relatórios Anuais de Atividades e de
Entrevistas
Gestão
semiestruturadas
Gestores da Administração Superior
e Adstrita
Pesquisa
Sistema FGWEB
Sustentabilidade
documental e
Econômica
Gestores da Administração Superior
Financeira
Entrevistas
e Adstrita
semiestruturadas
Fonte: Elaborado pelo autor.

As questões norteadoras das entrevistas – descritas a seguir – foram formuladas em
função do problema, dos objetivos e da fundamentação teórica desta pesquisa, bem como
considerando as perspectivas dimensionais propostas e sua associação com os desafios da
Contemporaneidade identificados (conforme Quadro 20):
1) Perspectiva Política: em sua opinião, como a UEFS tem enfrentado desafios relacionados
à democratização do acesso e permanência de estudantes?
2) Perspectiva Organizacional: no seu modo de ver, no que se refere à decisão colegiada,
quais ações a UEFS tem tomado para que as comunidades interna e externa possam
participar do seu processo decisório?
3) Perspectiva Cultural: considerando um cenário de perda de exclusividade da produção do
conhecimento pelas universidades, como você compreende a relevância social da UEFS no
contexto local e regional?
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4) Perspectiva Econômica: no que diz respeito à sustentabilidade financeira, como você
avalia as condições de manutenção e expansão das atividades universitárias da UEFS?
No entanto, em função dos efeitos da Pandemia de Covid-19 e, principalmente, da
necessidade de isolamento social, as entrevistas foram realizadas, remotamente, com o auxílio
da Plataforma Microsoft Teams113, por meio de link de acesso enviado por e-mail. Devido a
essa coleta de informações, esta pesquisa necessitou passar por apreciação nos Comitês de
Ética em Pesquisa da UNEB (instituição proponente pela qual o pesquisador encontra-se
vinculado) e da UEFS (instituição coparticipante, como lócus pesquisa), sendo aprovado com
os pareceres nº 4.587.663, de 12/03/2021, e nº 4.727.527, de 23/05/2021, respectivamente.
De todo modo, em função das entrevistas envolverem gestores e dirigentes da
Administração Universitária da UEFS, possíveis resultados negativos apresentados referemse, exclusivamente, à gestão da Instituição como um todo. Portanto, jamais se relacionam, de
forma direta e pessoal, aos entrevistados. Assim, esclarecemos que os entrevistados não serão
identificados, visando garantir à manutenção do sigilo ético e da privacidade dos participantes
da pesquisa, sendo mencionados por meio das siglas “AS” (Administração Superior) e “AD”
(Administração Adstrita), seguidas de um número de ordem das entrevistas, em conformidade
com os requisitos éticos e pareceres dos Comitês de Ética em Pesquisa.
Já acerca do gerenciamento das informações coletadas, as entrevistas foram gravadas
apenas em áudio, com o intuito de auxiliar na análise temática de seu conteúdo (BARDIN,
2016), sendo organizadas em documentos de texto do Microsoft Word, a partir da transcrição
dos áudios das entrevistas, para posterior exame e análise.
Após a revisão das transcrições dos áudios das entrevistas, iniciamos a análise
qualitativa dessas transcrições, a partir de uma codificação, considerando as perspectivas
dimensionais propostas e a identificação de fatores de enfrentamento aos desafios da
Contemporaneidade (temáticas), relevantes às ações e políticas da organização políticoinstitucional da UEFS, destacando elementos e aspectos (códigos) impulsionadores, restritivos
e possíveis oportunidades de melhoria (desafios a serem ainda enfrentados) nessas ações e
políticas implementadas. Para essa codificação, adaptamos alguns dos elementos da Análise
SWOT114, que é preconizada como uma ferramenta de análise ambiental, situacional ou de
113

114

Plataforma de comunicação e colaboração, utilizada para bate-papos e videoconferências, desenvolvida pela
empresa Microsoft Corporation.
A Análise ou Matriz SWOT foi criada na década de 1970, por Kenneth Andrews e Roland Christensen da
Harvard Business School. Essa ferramenta é utilizada para posicionar ou verificar a situação estratégica de
uma organização, no ambiente em que se encontra inserida. A sigla é um acrônimo de termos da língua
inglesa: Strengths (Forças); Weaknesses (Fraquezas); Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças)
(RODRIGUES, et. al., 2005; MCCREADIE, 2008).
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cenário para o planejamento estratégico de organizações.
Dessa forma, a discussão dos resultados é apresentada, tendo em vista a compreensão
do campo científico da Administração Universitária, com base nos desafios da atividade
universitária na Contemporaneidade, a partir de perspectivas dimensionais propostas a priori,
em função das ações e políticas da UEFS de enfrentamento a esses desafios, em um confronto
de dados e informações entre a análise documental e a análise qualitativa das entrevistas.
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6.

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DA ATIVIDADE UNIVERSITÁRIA NA
UEFS: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Esta seção apresenta a análise e discussão dos resultados desta pesquisa, no que se

referem ao enfrentamento do contexto da administração universitária na UEFS aos desafios da
Contemporaneidade propostos, a partir de um confronto de dados e informações documentais
com a análise qualitativa realizada nas entrevistas. Neste sentido, iniciaremos com a dimensão
política, que se refere ao desafio da democratização do acesso e permanência.

6.1 Perspectiva Política: Democratização do Acesso e Permanência
A democratização do acesso e permanência é um dos grandes desafios a serem
enfrentados na educação superior brasileira, em especial na universidade pública. Logo, na
perspectiva dimensional política, esse é um desafio ainda maior por se tratar de uma
universidade pública do âmbito estadual, localizada no interior da Bahia.
Segundo dados do Observatório do PNE, no Estado da Bahia, a taxa bruta de
matrículas na educação superior (percentual de todas as matrículas em cursos de graduação e
pós-graduação stricto sensu em relação à população de 18 a 24 anos) é de 40,8% e a taxa
líquida (relação entre as matrículas na educação superior da população de 18 a 24 anos e o
total da população nessa mesma faixa etária) de 17,0%. Portanto, tanto a taxa bruta quanto a
líquida, encontram-se abaixo do percentual nacional – 48,6% e 23,8%, respectivamente
(OPNE, 2020).
Em suma, esses dados revelam que, na Bahia, a demanda não atendida por educação
superior ainda é grande, ou seja, apresenta um percentual de atendimento de apenas 17%, que
podemos considerar insuficiente para atender a população nessa faixa etária de 18 a 24 anos.
Assim, os dados ainda sinalizam a necessidade de expansão dessa oferta, fundamentalmente
pública, visando reduzir os graves problemas de desigualdades sociais presentes no Estado
baiano, que já foram mencionados na Introdução deste trabalho.
Logo, a expansão e a interiorização dessa oferta pública ainda são necessárias,
inclusive, sem perder de vista as ações e políticas de permanência, bem como os instrumentos
de inclusão social e de políticas afirmativas. Essas iniciativas são capazes de mudar,
significativamente, a realidade de sujeitos oriundos de famílias pobres e de outros grupos
sociais historicamente excluídos, sendo de fundamental importância para aumentar as
expectativas de ascensão social de jovens e adultos, que, inegavelmente, foram alijados desse
acesso à educação superior.
Nesse ponto, cabe-nos destacar que o Plano Estadual de Educação da Bahia (PEE-BA
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2016-2026)115 determina, na Meta 12 (Da Educação Superior), um crescimento gradativo da
taxa de líquida de matrícula, visando atingir 12%, e se situar em torno de 30% para a taxa
bruta de matrícula, ambas para o ano de 2025. No entanto, causa-nos bastante estranheza o
fato desse Plano ter sido aprovado em 2016, com a meta da taxa líquida já atingida, desde
2015, e a taxa bruta em torno de 27,7%, conforme dados do Observatório do PNE, revelando
certo subdimensionamento e a necessidade de atualização dessas metas (MOTA JÚNIOR,
2017a, 2017b).
Por outro lado, destacamos um fator relevante e impulsionador desse processo, que diz
respeito à própria vontade política e os esforços envidados pela gestão da Universidade, no
sentido de efetivar ações e implementar políticas criadas pela Administração Superior e por
normas definidas pelos Conselhos Superiores, voltadas à democratização do acesso e
permanência. Logo, esse foi um dos fatores frisados pelos entrevistados:
[...] a UEFS, ela tem se destacado, sobretudo, por conta de uma gestão que vem
há, digamos, 14 anos, praticamente, com uma perspectiva de direcionamento
muito forte, com relação à questão de políticas de cotas sociais e raciais. [AS3,
grifo nosso].
Bom, pela minha percepção como administrador porque Diretor de Departamento é
da Administração Adstrita. A minha percepção é que, a UEFS, a gente tem que falar
em gestões, em gestões que estão aí presentes. É uma gestão que [...] realmente
tem feito esforços para que esse processo aconteça. [AD3, grifo nosso].
[...] eu acredito que a Universidade, ela, de uma maneira geral, e aí eu falo da
administração e dessa relação entre administração central e administração adstrita,
que eu faço parte [...], a gente tem se empenhado muito. Eu acho que existe uma
boa vontade muito grande de atender a essa demanda estudantil. Acho que não
tenho visto resistência, não tenho visto má vontade. Sempre que chega nos
Conselhos, a gente discute com muita seriedade, com muita vontade, com muita
transparência e as propostas têm sido aprovadas. [...] Então, eu penso que a UEFS,
eu não conheço muito bem a realidade de outras universidades, mas eu tenho
percebido a UEFS, nos últimos anos, um esforço muito grande e até o
acompanhamento que eu tenho como professora dos estudantes carentes, que entram
na Universidade, eles tem uma condição de ter uma dignidade maior para
acompanhar o curso, muito melhor do que a que eu tive nos anos 1990, entendeu?
[...] Então, eu acho que a gente está avançando, nesse sentido aí. Eu acho que a
Universidade, ela está avançando e estamos unidos nesse propósito. [AD4, grifo
nosso].

Além disso, avaliamos como imprescindível compartilhar o depoimento de um dos
entrevistados, acerca desse desafio contemporâneo na perspectiva política, principalmente no
âmbito da universidade pública:
Então, assim, primeiro, uma coisa que eu queria contextualizar é que, nós que somos
de universidades públicas, a gente sabe que nós estamos vivendo um contexto
grande de empobrecimento da população. A universidade pública, ela acolhe os
115

Aprovada pela Lei nº 13.559 de 11 de maio de 2016 (BAHIA, 2016c).
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alunos das diferentes classes sociais e, com a instituição das cotas, já há mais de
10 anos, a gente percebe que o nosso público, principalmente o público no final do
século XX para o início do século XXI, a gente percebe que a população de baixa
renda, ela ingressa na universidade por meio de políticas, políticas afirmativas,
políticas públicas, e que isso, sem dúvida, impacta na organização da
universidade. Porque, na medida em que você permite com políticas de acesso, que
pessoas de variadas classes sociais adentrem o espaço da universidade, você tem
que pensar em políticas não só de acesso, mas também de permanência. [...] esse
empobrecimento da população impacta nas instituições, que as acolhe, e porque
a gente não pode, simplesmente, fechar os olhos e achar que a universidade está
trabalhando com o mesmo público e a mesma realidade. Então, a própria
universidade, ela precisa repensar, se reestruturar, para oferecer com a mesma
qualidade que ela sempre quis, agora com aspectos mais peculiares, eu diria. E
aí que a gente precisa pensar a ideia dos desafios da democratização do acesso. As
políticas de cotas, elas foram, sem dúvida, pra gente, um dos marcos de
democratização do acesso. E quando a gente pensa a universidade, ela ainda é uma
instituição para elite. Ainda é uma instituição que separa. Quantos por cento da
população têm acesso ao ensino superior? E, se a gente olhar, quantos por cento têm
acesso ao ensino superior público? Nós ainda estamos num patamar muito baixo de
garantias de acesso. [AS1, grifo nosso].

Nesse sentido, como apontado por Dias Sobrinho (2010), Schwartzman (2014) e
Sguissardi (2015), torna-se imprescindível que, a democratização do acesso e permanência na
educação superior, seja garantida, primordialmente, pela implementação de políticas de ações
afirmativas, para além da ampliação das vagas públicas, ofertando condições adequadas de
permanência e assistência estudantil, favoráveis ao sucesso acadêmico, especialmente para
oriundos de famílias economicamente menos favorecidas e de grupos sociais historicamente
excluídos. Assim, alijados da educação superior, esses estudantes, em sua grande maioria
inclusive, nunca tiveram acesso à educação básica de qualidade. Portanto, essas condições
adequadas e favoráveis devem ser garantidas para que a educação se efetive como um direito
fundamental, bem público, cumprindo assim seus princípios constitucionais.
A partir desse contexto inicial, passaremos a focar nas ações da UEFS de
enfrentamento a esse desafio de democratização do acesso e permanência. No entanto, é
necessário dialogar primeiro sobre o processo de admissão de estudantes dessa Instituição.

6.1.1 Admissão de Estudantes
A admissão de estudantes é uma das funções substantivas da Administração
Universitária, conforme N. Ribeiro (1977), e, no caso da UEFS, é de responsabilidade da
Coordenação de Seleção e Admissão (CSA). Esse órgão é vinculado à PROGRAD e
responsável pela organização e aplicação de processos seletivos realizados pela Instituição,
especialmente aqueles demandados por essa Pró-Reitoria, além de outros processos seletivos
de ingresso aos cursos de Graduação por transferência externa e interna e para portadores de
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diplomas de nível superior (UEFS/CSA, 2020).
Sobre a admissão de estudantes da Graduação, o Regimento Geral da UEFS define que
o processo seletivo de acesso deve ser regulamentado pelo CONSEPE, observados os
dispositivos legais pertinentes. Esse processo seletivo deve ser coordenado pela PROGRAD,
constituindo-se uma comissão especial para tal fim – no caso, a Comissão Permanente para
Acesso ao Ensino Superior (COPAES) (UEFS/CONSELHOS, 2013a).
Por anos, a CSA foi a responsável pela organização, execução e avaliação do Processo
Seletivo de Acesso ao Ensino Superior da UEFS (PROSEL), via concurso vestibular realizado
semestralmente até o ano de 2018 (semestre 2018.2), sendo assessorada pela COPAES. O
PROSEL foi instituído pela Resolução CONSEPE nº 139/2006 (alterada pela Resolução
CONSEPE nº 185/2010) e consistia em classificar candidatos para os cursos de Graduação.
Esse processo seletivo selecionava candidatos116 considerando: o perfil discente desejado para
cada curso pretendido; e as especificidades contidas nos projetos pedagógicos, verificando o
nível do conhecimento, competências e habilidades adquiridos, em especial o ensino médio
ou equivalente (UEFS/CONSELHOS, 2006a, 2010a).
Segundo a Resolução CONSEPE nº 185/2010, cabia à CSA a definição – em conjunto
com a PROGRAD –, assessorada pela COPAES e em consonância com a Reitoria, dos
procedimentos para elaboração e correção das provas do PROSEL. Além disso, para a CSA
cabia à responsabilidade de divulgar datas, taxas e locais de inscrição e de realização das
provas,

como

também

outras

informações

referentes

a

esse

processo

seletivo

(UEFS/CONSELHOS, 2010a, art. 3º, 4º e 5º).
A CSA é também a unidade da UEFS responsável pela realização operacional de
outros processos seletivos de ingresso, a exemplo das transferências interna e externa e da
admissão de portadores de diplomas de nível superior. Além disso, esse órgão é responsável
pelas inscrições dos processos de concurso e seleção de docentes para os quadros da UEFS,
bem como pela inscrição de discentes-candidatos às bolsas estudantis vinculadas à
PROGRAD. Em determinadas oportunidades, a CSA também contribuiu com a realização de
concursos e seleções públicos demandados por prefeituras e outros órgãos, especialmente dos
municípios da região onde a UEFS se encontra inserida (UEFS/CSA, 2020).
A partir do primeiro semestre do ano de 2019, a UEFS fez a adesão ao Sistema SiSU,
passando a utilizar essa plataforma como processo seletivo para acesso aos cursos de

116

Portadores de certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, expedido por estabelecimentos
reconhecidos, bem como aqueles que cursaram a última série desse nível de ensino ou equivalente
(UEFS/CONSELHOS, 2006a, art. 2º, 2010a, art. 2º).
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Graduação, conforme Resolução CONSEPE nº 004/2018 de 27 de fevereiro de 2018. Neste
sentido, a CSA também ficou responsável pela organização, divulgação e avaliação desse
processo, juntamente com a COPAES (UEFS/CONSELHOS, 2018a, art. 1º, 2º e 3º).
Conforme a Portaria Normativa do Ministério da Educação (MEC) nº 21 de 5 de
novembro de 2012, a seleção de estudantes para as vagas em cursos de Graduação,
disponibilizadas por meio do Sistema SiSU, é um processo autônomo em relação a outros
realizados pelas diversas IES, sendo efetuado exclusivamente com base nos resultados obtidos
por esses estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O SiSU utiliza-se de
informações constantes no Sistema e-MEC117 sobre as instituições públicas e gratuitas
participantes, que formalizam sua participação por meio de Termo de Adesão, assinado
digitalmente (BRASIL/MEC, 2012, art. 2º, 3º e 4º).
A adesão da UEFS ao SiSU corresponde a 100% da oferta de vagas para acesso aos
Cursos de Graduação regulares, assegurando-se os requisitos exigidos nas políticas de ações
afirmativas adotadas pela instituição e cabendo aos Colegiados de Curso, sendo ouvida a
COPAES, à definição de pesos e notas mínimas das provas (UEFS/CONSELHOS, 2018a, art.
2º, 3º e 4º).
Nesse sentido, considerando a análise das entrevistas, essa adesão ao Sistema SiSU
pode ser considerada como um avanço ou fator impulsionador no enfrentamento ao desafio da
democratização do acesso e permanência, como podemos identificar em:
[...] O primeiro avanço, no meu entendimento, foi deixar de fazer um processo
seletivo local, que era o PROSEL, e abrir para um processo seletivo nacional,
que é o SiSU. Nós fizemos levantamentos, a partir da nossa adesão ao SiSU, até o
ano passado, para verificar o perfil de nossos estudantes, se havia mudado muito,
qual era a nossa abrangência agora. Se ela permanecia baiana, em sua a maioria, em
sua totalidade, ou a gente consegue, agora, atrair estudantes de outros Estados.
Então, a gente percebeu que aumentou essa atração de estudantes de outros Estados,
mas ainda, majoritariamente, nós temos estudantes do Estado da Bahia e uma coisa
que ajudou muito, aí ajudou muito a gente, pensando em UEFS, é com relação, há
muitas vezes, não conseguirmos preencher todas as vagas de cursos menos
concorridos, a exemplo da Licenciatura em Física. E, hoje, nós temos conseguido
depois que aderimos a todas essas vagas. Então, foi uma vitória pra gente essa
adesão. Nesse sentido, a gente tem que conseguido usar. Então, é um processo de
democratização, conseguir usar grande parte das nossas vagas ou todas as nossas
vagas. [AS2, grifo nosso].
[...] quando a Universidade adere ao SiSU é, na minha opinião, uma forma de
democratização do acesso, porque o SiSU permite que o aluno, ele tenha, em um
único processo seletivo, tenha a oportunidade de testar a sua pontuação em várias
universidades do país. Além disso, ele é gratuito para quem é de escola pública.
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O Sistema e-MEC foi criado em 2007 e visa à tramitação eletrônica de processos de regulamentação por
meio da internet, de forma simplificada e transparente, em que as IES solicitam o credenciamento e o
recredenciamento e buscam autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos
(BRASIL/MEC, 2018a).
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Então, isso também, em minha opinião – a adesão da Universidade ao SiSU –,
demonstra também essa preocupação de abertura no acesso. [AS4, grifo nosso].
[...] nós temos hoje o SiSU, que também foi um importante avanço na
Universidade, de aderir ao SiSU. Não podemos deixar de colocar isso. [AS5, grifo
nosso].

Por outro lado, um dos entrevistados alertou sobre o atraso na implementação desse
avanço em relação a outras IES, inclusive em relação às outras UEBA (a UNEB e a UESB,
por exemplo, participam desde 2011 e a UESC desde 2012), em função da demora da UEFS
em decidir e definir, normativamente, a adesão ao SiSU, como processo de seleção de
estudantes para o acesso aos cursos de Graduação da Instituição, em substituição ao modelo
tradicional de concurso vestibular próprio – no caso da UEFS, o PROSEL. Esse alerta pode
ser evidenciado no trecho:
[...] já está um pouco atrasado em relação a outras universidades. A gente aderiu
ao SiSU, demorou a aderir, mas acabou aderindo. Eu acho que foi uma das
últimas aderir e depois que aderiu, assim, a gente demorou a criar condições para
manter esse estudante na casa. [AD2, grifo nosso].

Conforme Relatório de Avaliação do PROSEL x SiSU (UEFS/CSA, 2021, no prelo),
no que diz respeito à adesão da UEFS ao Sistema SiSU, a comunidade universitária
questionava a possibilidade da perda de característica acadêmica da Instituição,
principalmente acerca de sua regionalidade na admissão de estudantes do Estado da Bahia,
principalmente do seu entorno na região de Feira de Santana e municípios circunvizinhos.
Esse fato, inclusive, foi o que levou a Instituição a ser a última das UEBA a fazer essa adesão,
imbuindo-se a estudar e ouvir outras Instituições, que já haviam adotado o SiSU como forma
de ingresso de candidatos em seus cursos de Graduação.
Por conta desses estudos e da ausculta, diversas palestras e seminários foram
realizados acerca desse tema, inclusive com a participação de representantes dessas IES,
chegando-se à conclusão de não haver mudanças significativas no perfil dos ingressantes
nessas Instituições, o que culminou na decisão colegiada de adesão integral ao SiSU na
UEFS, a partir do ano de 2019. Algumas dessas conclusões podem ser destacadas a partir de
informações do banco de dados da CSA, visando responder alguns desses questionamentos,
avaliando se houve mudança de perfil de ingressantes, a partir de dados dos últimos quatro
processos seletivos realizados e aplicados pela Instituição (PROSEL) e de três processos
seletivos realizados por meio do Sistema SiSU (UEFS/CSA, 2021, no prelo).
Desse modo, a Tabelas 8 apresenta a concorrência (quociente entre a quantidade de
inscritos e quantidade de vagas) dos processos seletivos pelo PROSEL (2017.1, 2017.2,
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2018.1 e 2018.2) e pelo Sistema SiSU (2019.1, 2019.2 e 2020.1), ordenados de forma
crescente pelas médias desses quocientes, evidenciando o aumento ou diminuição nas
concorrências. Logo, com a adesão ao SiSU na UEFS, na maioria dos cursos, houve aumento
expressivo na concorrência (exceto Farmácia, Engenharia Civil e Ciências Biológicas), ou
seja, maior procura pela Instituição, principalmente para os cursos menos concorridos. Além
disso, observamos certa diminuição na concorrência para os cursos de Odontologia e
Medicina, com constância entre aqueles mais concorridos (Medicina, Direito, Odontologia e
Psicologia).
Tabela 8 – Concorrência dos Cursos de Graduação ofertados nas últimas seleções do PROSEL (2017.1, 2017.2,
2018.1 e 2018.2) e do SiSU/UEFS (2019.1, 2019.2 e 2020.1)
Concorrência PROSEL/SiSU UEFS
SiSU/
SiSU/
SiSU/
Média
Cursos
ProSel ProSel
ProSel
ProSel
UEFS
UEFS
UEFS (ProSel/
2017.1 2017.2
2018.1
2018.2
2019.1
2019.2
2020.1
SiSU)
Letras: Port. e Francês
0,80
1,00
1,47
1,35
12,88
11,00
12,47
0,095
Letras: Port. e Espanhol
1,45
2,32
2,68
2,00
18,00
11,91
17,91
0,133
Pedagogia
4,15
4,29
7,17
6,12
47,50
26,55
48,19
0,133
Química
2,26
1,47
2,47
1,91
17,50
11,72
12,53
0,146
Educação Física
7,15
4,52
8,76
7,55
52,24
30,33
54,45
0,153
Engenharia de Alimentos 2,82
1,95
2,86
2,69
15,64
13,62
18,45
0,162
Letras: L. Portuguesa
2,25
2,62
3,48
2,90
15,86
11,69
17,33
0,188
Administração
7,45
6,74
8,60
9,02
41,24
24,29
55,43
0,197
Agronomia
4,50
3,14
5,36
3,67
21,74
17,48
23,83
0,198
Música
3,41
3,09
15,96
16,28
0,202
Ciências Econômicas
2,07
2,17
3,19
2,45
11,14
8,52
13,62
0,223
Letras: Port. e Inglês
4,15
4,45
5,95
4,18
20,05
13,41
24,32
0,243
Física (Bacharelado)
1,30
1,17
1,57
1,29
6,15
4,45
5,70
0,245
Física (Licenciatura)*
9,33
7,27
8,03
Filosofia (Bacharelado)
1,52
1,83
1,83
1,90
8,00
5,12
8,35
0,248
Filosofia (Licenciatura)*
10,53
7,06
10,75
Matemática
2,20
2,07
2,79
2,45
11,33
8,38
8,98
0,249
Ciências Contábeis
5,27
6,79
7,26
6,38
21,71
14,93
32,50
0,279
Psicologia
23,70
16,09
21,91
21,53
48,16
39,22
82,53
0,367
Geografia (Bacharelado) 2,77
2,02
2,86
2,50
8,12
5,00
7,18
0,375
Geografia (Licenciatura)*
10,06
8,09
9,13
História
4,05
3,90
5,83
5,31
11,48
8,90
13,48
0,423
Eng. da Computação
5,40
6,26
8,24
7,57
14,55
12,48
16,93
0,469
Direito
41,95
30,17
35,45
35,02
53,62
46,40
66,48
0,642
Ciências Biológicas
3,76
2,79
5,89
4,00
6,36
5,07
7,50
0,651
(Licenciatura)
Enfermagem
14,62
8,17
17,19
11,12
17,93
19,00
20,31
0,670
Farmácia
8,34
10,19
11,47
0,808
Engenharia Civil
14,85
12,48
13,60
11,36
14,55
12,98
19,55
0,833
Ciências Biológicas
4,95
5,41
8,73
6,91
6,91
6,82
8,27
0,886
(Bacharelado)
Odontologia
40,53
21,28
33,97
27,03
22,91
29,56
29,22
1,128
Medicina
168,84
219,97
140,47
1,384
Fonte: Adaptado de UEFS/CSA (2021, no prelo).
* Apenas uma das modalidades foi comparada com o SiSU/UEFS.

179

Já no que se refere à origem dos candidatos matriculados nos cursos de Graduação
mais concorridos, conforme Tabela 9, não percebemos alteração significativa no perfil da
regionalidade dos ingressantes, que continua admitindo estudantes do Estado da Bahia,
principalmente do entorno da região de Feira de Santana.
Tabela 9 – Origem dos candidatos matriculados nos cursos mais concorridos das seleções pelo PROSEL (2017.1,
2017.2, 2018.1, 2018.2) e pelo SiSU/UEFS (2019.1, 2019.2 e 2020.1)
Origem dos Matriculados
Processo
Cursos mais
Concorrência
Feira de
Portal do
Outros
Seletivo
concorridos
Bahia
Santana
Sertão
Estados
Direito
41,95
25
27
41
3
Odontologia
40,53
19
21
32
1
PROSEL
Psicologia
23,70
15
16
32
0
2017.1
Engenharia Civil
14,85
26
28
43
0
Enfermagem
14,62
23
26
39
0
Medicina
168,84
14
17
30
2
Direito
30,17
25
30
40
1
PROSEL
Odontologia
21,28
12
14
30
0
2017.2
Psicologia
16,09
22
22
31
0
Engenharia Civil
12,48
30
30
43
0
Direito
35,45
29
30
39
2
Odontologia
33,97
18
19
31
1
PROSEL
Psicologia
21,91
19
21
32
0
2018.1
Enfermagem
17,19
25
29
42
1
Engenharia Civil
13,60
25
28
42
1
Medicina
219,97
6
6
23
9
Direito
35,02
26
29
41
2
PROSEL
Odontologia
27,03
15
16
31
1
2018.2
Psicologia
21,53
23
25
29
2
Engenharia Civil
11,36
26
26
41
0
Direito
53,62
14
15
22
3
Educação Física
52,24
5
6
9
2
SiSU/
UEFS
Psicologia
48,16
5
7
16
1
2019.1
Pedagogia
47,5
11
14
16
2
Administração
41,24
9
11
12
2
Medicina
140,47
4
4
11
1
Direito
46,40
8
8
10
0
SiSU/
UEFS
Psicologia
39,22
1
2
10
1
2019.2
Educação Física
30,33
10
10
13
0
Odontologia
29,56
3
3
7
0
Psicologia
82,53
7
8
15
1
Direito
66,48
15
20
24
0
SISU/
UEFS
Administração
55,43
11
12
15
0
2020.1*
Educação Física
54,45
10
11
14
0
Pedagogia
48,19
17
17
18
0
Fonte: UEFS/CSA (2021, no prelo).
* Até a 4ª chamada.
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Nesse contexto, compreendendo que não há alteração significativa no perfil da
regionalidade dos ingressantes da UEFS, a partir da adesão ao Sistema SiSU, que, inclusive,
permite ao candidato, oriundo de escola pública, possa participar gratuitamente de um único
processo seletivo, tendo a possibilidade de oportunizar uma vaga em diversas universidades
do país; podemos, realmente, considerar esse processo democratizante. Além disso, no caso
da UEFS, conforme relatado nas entrevistas, há ainda a possibilidade de preenchimento de
vagas de cursos, anteriormente, menos concorridos. No entanto, a Instituição deve estar atenta
para garantir a assistência e permanência dos estudantes ingressantes de outras localidades,
que se encontrem em condições de vulnerabilidade socioeconômica.
De outro modo, nesse enfrentamento ao desafio da democratização do acesso e
permanência, outro fator impulsionador destacado por um dos entrevistados – anterior,
inclusive, ao processo de adesão ao SiSU e que funcionou até o ano de 2018 –, refere-se à
isenção do pagamento da taxa de inscrição do PROSEL (vestibular), por meio de editais
específicos, para candidatos oriundos da rede pública (2.500 vagas) e para membros de grupos
indígenas e de comunidades quilombolas.
[...] a Universidade também disponibilizou, durante um tempo, nos seus
vestibulares, a isenção da taxa de inscrição. E a isenção da inscrição para
alunos de baixa renda é uma forma de democratizar o acesso. Porque eu acho
que, no último vestibular, a taxa era de 70 reais. E 70 reais para quem vive em
vulnerabilidade social é um valor considerável. Muita gente deixa de fazer vestibular
por falta de dinheiro para fazer vestibular. Então, essa é uma forma. [AS4, grifo
nosso].

Ademais, acerca do ingresso de discentes para os cursos de Graduação, por meio dos
processos seletivos de transferência interna e externa e da admissão de portadores de diplomas
de nível superior, o Regimento da UEFS estabelece que essas modalidades devam ser
concedidas quando houver vagas disponíveis, mediante edital específico. O processo de
transferência interna é aquele concedido aos discentes da própria instituição, que desejem
transferir de um curso para outro, dentro de uma mesma área ou área afim. Já o processo de
transferência externa é aquele destinado aos discentes de outras IES reconhecidas, nacionais
ou estrangeiras (cursos autorizados), que pretendam ingressar em cursos da mesma área ou
áreas afins (UEFS/CONSELHOS, 2013a, art. 76, §1º, 2º e 3º).
No caso do ingresso de portadores de diploma de nível superior nos Cursos de
Graduação da UEFS, conforme a Resolução CONSEPE nº 196/2010, este também ocorre
mediante processo seletivo, sendo vedada a participação para ingresso em curso de duração
plena, caso o candidato tenha realizado a curta duração, bem como para cursos sequenciais.
Além disso, a Instituição exige do candidato o diploma devidamente registrado em IES
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reconhecida e/ou credenciada (UEFS/CONSELHOS, 2010b).
Na UEFS, há ainda o Programa de Reintegração ao curso de Graduação para aqueles
ex-alunos que tiveram sua matrícula cancelada. Essa reintegração também ocorre por meio de
processo seletivo, sendo admitidos aqueles candidatos aprovados que tenham cursado, pelo
menos, um período letivo do respectivo curso que ainda seja oferecido pela Instituição
(UEFS/CONSELHOS, 2013a, art. 76, §5º).
Esse Programa oferece nova oportunidade a estudantes desligados dos cursos – em
geral, por falta de frequência provocada, principalmente por motivos de trabalho –,
permitindo uma segunda oportunidade de acesso aos estudantes. Nesse processo, a UEFS
oferece 10% das vagas correspondentes às oferecidas aos cursos regulares e o processo
seletivo se respalda na avaliação do histórico escolar do candidato (UEFS/ASPLAN, 2007).
Além do processo de reintegração ao curso, existe o Programa Único de Reingresso
para alunos dos cursos de Graduação com dupla modalidade, regulamentado pela Resolução
CONSEPE nº 049/2017. Esse Programa permite ao aluno da UEFS, egresso de uma
licenciatura ou bacharelado nos últimos cinco anos, reingressar para complementar os seus
estudos na segunda modalidade do curso (UEFS/CONSELHOS, 2017b).
Nesse Reingresso, as vagas oferecidas correspondem a 10% das regulares do curso,
podendo se elevar caso haja vagas disponíveis, de acordo com a avaliação de cada Colegiado.
A PROGRAD, semestralmente, divulga um edital contendo o número de vagas por curso,
critérios de julgamento e outras informações necessárias. Em caso de número de vagas
superior às das solicitações, a concessão é deferida automaticamente. Se inferior, cabe ao
Colegiado analisar a concessão, selecionados candidatos, conforme os critérios estabelecidos
no edital. Por fim, o resultado final da seleção é publicado e homologado pela PROGRAD,
após a seleção realizada pelos Colegiados (UEFS/CONSELHOS, 2017b, art. 4º, 5º e 7º).
No âmbito dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu, a Câmara de PósGraduação e Pesquisa delibera sobre o quantitativo de vagas a serem ofertadas, no momento
de criação do Programa, em função do projeto de implantação apresentado. A seleção de
discentes é feita via edital ou por fluxo contínuo (conforme regimento interno), de acordo com
o vínculo de matrícula: integral, por edital para a composição de turmas; especial, por edital,
para ingresso em disciplinas isoladas, em número definido pelos regimentos; e para estudantes
integrantes de outros cursos nacionais e estrangeiros reconhecidos pelas autoridades
competentes no Brasil, por fluxo contínuo (UEFS/CONSELHOS, 2020b, art. 12).
Já no caso da Pós-Graduação lato sensu, a seleção é feita por meio de edital de
inscrição, obedecendo ao calendário acadêmico do Curso, com número de vagas determinado
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em função do estabelecido no projeto de criação, tanto para as turmas iniciais, quanto para as
subsequentes, baseando-se no número de docentes credenciados. Em caso de alteração nesse
quantitativo, a mudança necessita ser apreciada e homologada pela Câmara de Pós-Graduação
e Pesquisa, antes da divulgação do referido edital (UEFS/CONSELHOS, 2020d, art. 17 e 18).
Ademais, todos os Cursos de Pós-Graduação da UEFS, seja lato sensu ou stricto
sensu, abrem vagas institucionais para atender a demanda interna de servidores efetivos
(técnico-administrativos e docentes) do quadro permanente da Instituição, no percentual
mínimo de 10% sobre as vagas oferecidas por cada Curso. Esses candidatos à vaga
institucional participam do processo seletivo normalmente e ingressam após aprovação no
processo seletivo (UEFS/CONSELHOS, 2020b, art. 20, 2020d, art. 17, §1º).
O Quadro 22 apresenta, de forma resumida, as diversas modalidades de ingresso de
estudantes para os Cursos de Graduação e Pós-Graduação da UEFS.
Quadro 22 – Modalidades de ingresso de estudantes para os cursos de Graduação e Pós-Graduação da UEFS
Instrumento de
Admissão de Estudantes
Modalidade de Ingresso
Acesso
ENEM – Sistema SiSU

Curso Regular
Curso Especial
Transferência Interna

Graduação
Edital Específico

Transferência Externa
Portador de Diploma de Nível Superior
Reintegração ao curso
Reingresso em curso de dupla modalidade

Pós-Graduação

stricto sensu

Aluno Regular
Edital Específico

lato sensu
Fonte: Elaboração própria.

Aluno Especial
Curso de Especialização

Após essa apresentação do processo de admissão de estudantes de Graduação e PósGraduação na UEFS, passaremos a focalizar nas ações e políticas específicas de
enfrentamento a esse desafio de democratização do acesso e permanência.

6.1.2 Sistema de Cotas
Como vimos anteriormente, a implantação do sistema de cotas é uma dessas políticas
de ações afirmativas, que visam à democratização do acesso ao ensino superior, direcionada
aos grupos sociais historicamente excluídos para promover da inclusão social e da redução
das desigualdades sociais (SANTOS, R., 2006; BAYMA, 2012; PENHA-LOPES, 2013;
SCHWARTZMAN, 2014; SGUISSARDI, 2015).
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No entanto, antes de apresentarmos como está montado o sistema de cotas da UEFS, é
necessário apresentar o quantitativo de alunos ativos118 dos cursos de Graduação da UEFS no
ano de 2019. Deste modo, conforme Tabela 10, o semestre 2019.1 apresentou 9.082 alunos
ativos nos cursos de Graduação da UEFS, enquanto que o semestre 2019.2 apresentou uma
pequena redução nesse quantitativo, com 8.649 alunos ativos.
Tabela 10 – Quantitativo de alunos ativos nos cursos de Graduação da oferta regular por curso – UEFS 2019
Semestre
Curso de Graduação
2019.1
2019.2
421
430
Bacharelado em Agronomia
236
226
Bacharelado em Ciências Biológicas
291
302
Licenciatura em Ciências Biológicas
407
391
Licenciatura em Educação Física
407
398
Bacharelado em Enfermagem
185
163
Bacharelado em Farmácia
199
Bacharelado em Medicina (periodicidade anual)
299
281
Bacharelado em Odontologia
400
422
Bacharelado em Ciências Contábeis
400
377
Bacharelado em Ciências Econômicas
465
468
Bacharelado em Administração
449
436
Bacharelado em Direito
288
226
Bacharelado e Licenciatura em Filosofia
15
23
Bacharelado em Filosofia
32
49
Licenciatura em Filosofia
331
326
Bacharelado em Psicologia
409
343
Bacharelado e Licenciatura em Geografia
16
42
Bacharelado em Geografia
32
51
Licenciatura em Geografia
397
399
Licenciatura em História
348
337
Licenciatura em Pedagogia
158
146
Licenciatura em Letras: Português e Espanhol
107
104
Licenciatura em Letras com Francês
203
187
Licenciatura em Letras com Inglês
118
112
Licenciatura em Música
336
318
Licenciatura em Letras Vernáculas
504
492
Bacharelado em Engenharia Civil
361
319
Bacharelado em Engenharia de Alimentos
451
443
Bacharelado em Engenharia da Computação
18
81
Bacharelado em Física
210
198
Licenciatura em Física
317
315
Licenciatura em Matemática
272
244
Licenciatura em Química
9.082
Total
8.649
Fonte: Adaptado de UEFS/ASPLAN (2020c, p. 7).

Ainda segundo a Tabela 10, os cursos de Graduação com maior número de alunos
ativos foram os de Engenharia Civil (504/492), Administração (465/468), Engenharia da
Computação (451/443) e Direito (449/436). Já os cursos com menor número de alunos ativos

118

Alunos ativos todos os discentes regulares, inclusive aqueles que não possuem nenhuma ocorrência
acadêmica no período e nem saída registrada no sistema acadêmico (UEFS/ASPLAN, 2020c).
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foram o de Bacharelado e o de Licenciatura em Filosofia (15/23 e 32/49, respectivamente),
principalmente em função do desmembramento, nessas modalidades, do curso de Filosofia –
que se encontra em extinção –, bem como da absorção dos ingressantes.
Tabela 11 – Quantitativo de alunos cotistas ativos nos cursos de Graduação da oferta regular por curso – UEFS
semestre 2019.1
2019.1
Curso
Bacharelado em Agronomia
Bacharelado em Ciências Biológicas
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Educação Física
Bacharelado em Enfermagem
Bacharelado em Farmácia
Bacharelado em Medicina (anual)
Bacharelado em Odontologia
Bacharelado em Ciências Contábeis
Bacharelado em Ciências
Econômicas
Bacharelado em Administração
Bacharelado em Direito
Bacharelado e Licenciatura em
Filosofia
Bacharelado em Filosofia
Licenciatura em Filosofia
Bacharelado em Psicologia
Bacharelado e Licenciatura em
Geografia
Bacharelado em Geografia
Licenciatura em Geografia
Licenciatura em História
Licenciatura em Pedagogia
Licenciatura em Letras: Português e
Espanhol
Licenciatura em Letras com Francês
Licenciatura em Letras com Inglês
Licenciatura em Música
Licenciatura em Letras Vernáculas
Bacharelado em Engenharia Civil
Bacharelado em Engenharia de
Alimentos
Bacharelado em Engenharia da
Computação
Bacharelado em Física
Licenciatura em Física
Licenciatura em Matemática
Licenciatura em Química
Total
Fonte: UEFS/ASPLAN (2020c, p. 9).

Indígena

Quilombola

Não negro

Negro

Total cotista

9
0
0
3
7
0
4
16
0

6
4
4
3
5
2
5
5
3

37
19
20
34
39
15
12
27
38

162
66
130
163
152
46
46
107
145

214
89
154
203
203
63
67
155
186

1

3

21

122

147

1
9

7
4

36
42

171
158

215
213

0

1

21

126

148

0
0
3

0
0
7

0
3
30

8
12
118

8
15
158

0

1

20

184

205

0
0
1
0

0
1
2
14

1
2
30
31

8
12
174
171

9
15
207
216

1

2

11

82

96

0
1
0
0
7

1
1
0
4
4

2
14
6
24
45

52
77
30
143
200

55
93
36
171
256

2

2

27

139

170

2

1

37

151

191

0
0
0
0
67

0
1
4
0
97

3
12
21
19
699

9
59
129
110
3.462

12
72
154
129
4.325

Já a Tabela 11 apresenta o quantitativo de cotistas nos cursos de Graduação da UEFS
do semestre 2019.1, contabilizando 4.325 estudantes. Essa Tabela é subdividida em quatro
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categorias: indígenas (67 estudantes); quilombolas (97 estudantes); não-negros, aqueles
oriundos da rede pública de ensino que não se enquadram nas outras categorias (699); e
negros, aqueles autodeclarados (3.462 estudantes).
Tabela 12 – Relação dos alunos cotistas ativos nos cursos de Graduação da oferta regular por curso – UEFS
semestre 2019.2
Semestre 2019.2
Curso
Indígena
9
Bacharelado em Agronomia
0
Bacharelado em Ciências Biológicas
0
Licenciatura em Ciências Biológicas
2
Licenciatura em Educação Física
6
Bacharelado em Enfermagem
0
Bacharelado em Farmácia
Bacharelado em Medicina (anual)
15
Bacharelado em Odontologia
0
Bacharelado em Ciências Contábeis
1
Bacharelado em Ciências Econômicas
1
Bacharelado em Administração
8
Bacharelado em Direito
Bacharelado e Licenciatura em
0
Filosofia
0
Bacharelado em Filosofia
0
Licenciatura em Filosofia
4
Bacharelado em Psicologia
Bacharelado e Licenciatura em
0
Geografia
0
Bacharelado em Geografia
0
Licenciatura em Geografia
1
Licenciatura em História
0
Licenciatura em Pedagogia
Licenciatura em Letras: Português e
1
Espanhol
0
Licenciatura em Letras com Francês
1
Licenciatura em Letras com Inglês
0
Licenciatura em Música
0
Licenciatura em Letras Vernáculas
6
Bacharelado em Engenharia Civil
Bacharelado em Engenharia de
0
Alimentos
Bacharelado em Engenharia da
1
Computação
0
Bacharelado em Física
0
Licenciatura em Física
0
Licenciatura em Matemática
0
Licenciatura em Química
Total
56
Fonte: Adaptado de UEFS/ASPLAN (2020c, p. 10-11).

Quilombola

Não negro

Negro

Total Cotista

6
4
4
5
5
2
6
5
4
8
5

36
21
21
31
40
11
26
38
20
37
39

158
68
124
157
157
39
105
141
134
165
152

209
93
149
195
208
52
152
184
159
211
204

1

17

112

130

1
0
6

0
3
29

7
20
119

8
23
158

1

15

157

173

1
1
1
12

2
6
31
27

16
19
171
160

19
26
204
199

4

10

69

84

3
1
0
5
5

2
14
4
24
46

50
72
31
143
198

55
88
35
172
255

1

22

131

154

3

39

157

200

1
0
4
0
105

4
10
17
17
659

15
69
132
102
3.350

20
79
153
119
4.170

No caso da Tabela 12, esta apresenta o quantitativo de alunos cotistas no semestre
2019.2, constando uma redução de 3,6% desse número em relação ao semestre anterior,
totalizando assim 4.170 cotistas. Nesse semestre, houve decréscimo no número de estudantes
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indígenas (67 para 56), não-negros (699 para 659) e negros (3.462 para 3.350). No entanto,
houve um aumento no número de estudantes quilombolas (97 para 105).
A UEFS também oferece cursos de Graduação de oferta especial, a exemplo da
Licenciatura Plena em Pedagogia, ofertado pelo Plano Nacional de Formação de Professores
da Educação Básica (PARFOR)119 e de cursos na modalidade de Ensino a Distância (EaD),
ofertados pelo Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB)120.
Em 2019, a UEFS ofertou o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia (PARFOR),
com 51 alunos no semestre 2019.1, mas não houve oferta de vagas no semestre seguinte. Já os
cursos na modalidade EaD em 2019 (nos dois semestres), contou com: 100 alunos no curso de
Licenciatura em Pedagogia; e 86 alunos no curso de Licenciatura em Letras/Português
(UEFS/ASPLAN, 2020c).
A partir desse cenário atual do Ensino de Graduação, destacamos que a UEFS
implantou a política afirmativa voltada para grupos sociais historicamente excluídos,
caracterizada pelo aspecto social e étnico-racial, com a aprovação da Resolução CONSU nº
34/2006. Essa política visava assegurar a democratização do acesso e inaugurou um marco
democrático-inclusivo na história da Instituição, que foi aplicada pela primeira vez no
PROSEL 2007.1 (UEFS/CONSELHOS, 2006b; UEFS/ASPLAN, 2007).
Essa Resolução CONSU determinava a reserva de 50% das vagas, em cada curso de
Graduação, para estudantes que cursaram, ao menos, dois anos do Ensino Fundamental e todo
o Ensino Médio em escola pública, sendo 80% dessas vagas reservadas para estudantes
autodeclarados negros. Além disso, a Resolução instituiu que fossem reservadas 2 vagas a
mais, em cada curso de Graduação, para estudantes de comunidades indígenas e
remanescentes de quilombos (UEFS/CONSELHOS, 2006b; UEFS/ASPLAN, 2007).
Ainda segundo a Resolução CONSU nº 34/2006, caso 50% das vagas reservadas não
fossem preenchidas pelos candidatos oriundos de escolas públicas, estas deveriam ser
ocupadas pelos demais candidatos, conforme ordem geral de classificação no respectivo
processo seletivo. Além disso, os candidatos deveriam se autodeclarar, no ato da inscrição, e
os ingressantes apresentarem a documentação comprobatória exigida, no ato da matrícula, sob
pena de desclassificação (UEFS/CONSELHOS, 2006b, art. 1º, §2º, 3º e 6º).
Nesse sentido, alguns entrevistados também evidenciaram o fator impulsionador do
sistema de cotas sociais e raciais da UEFS para o processo de democratização do acesso de
estudantes ao ensino superior, principalmente para aqueles oriundos de grupos sociais menos
119
120

http://portal.mec.gov.br/plano-nacional-de-formacao-de-professores
http://portal.mec.gov.br/uab
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favorecidos e historicamente excluídos, como podemos ver nos seguintes trechos:
A UEFS, na verdade, ela vem sendo uma referência no contexto das
Universidades Estaduais Baianas, apesar do processo do acesso aos estudantes, o
sistema de cotas sociais e raciais, ter iniciado na Universidade do Estado da Bahia e
também na Universidade do Rio de Janeiro, lá no início dos anos 1990. [...] Então, a
Universidade tem boa parte do acesso aos seus cursos, hoje, destinados,
efetivamente, para as populações menos favorecidas, especificamente no que diz
respeito ao aluno oriundo de escola pública e também para o pardo, negro, que tem
sua condição financeira, indiscutivelmente, agravada pela desigualdade que existe
neste país. [AS3, grifo nosso].
A UEFS inicia esse desafio do acesso e da permanência, quando ela aprova a
Resolução nº 034 de 2006 e autoriza, a partir do primeiro semestre de 2007,
uma entrada diferenciada, uma política de ação afirmativa para o acesso. [...] A
democratização do acesso, ela se deu via, diria assim, como um grande aspecto
significativo, a Resolução nº 034, que, antes na ampla concorrência, a gente sabe
que os alunos de escola pública têm grande desvantagem nessa corrida, [...] que
também incluem indígenas e quilombolas. Ela traz um diferencial [...], a UEFS foi a
primeira a introduzir a reserva de vagas para esses grupos e aí ela vai estar
também dando oportunidades para aqueles que precisavam, quanto para
aqueles historicamente excluídos, quilombolas e indígenas. Então, esse é o
desafio. [AS4, grifo nosso].
Eu acho que, a UEFS, ela não teve o tempo de se preparar, mas tem feito isso de
maneira, eu acho que acertada. [...]. Mas, no geral, assim, eu acho que a tentativa
da Universidade, ela vem acertando aos poucos, os passos são lentos, mas eu
acredito que estão ficando consistentes. [AD2, grifo nosso].

Por outro lado, esse sistema de cotas da UEFS foi atualizado por meio da publicação
da Resolução CONSU nº 010/2019, que dispõe sobre a reserva de vagas e sobrevagas para os
cursos de Graduação da Instituição, também destinada a grupos historicamente excluídos.
Neste caso, em função de novas demandas da sociedade contemporânea, a nova Resolução
CONSU inclui outros grupos sociais historicamente excluídos (UEFS/CONSELHOS, 2019g).
Nesse sentido, a nova Resolução CONSU institui essa reserva, mantendo o percentual
de 50% das vagas de cada curso de Graduação, preenchidas em processo seletivo de acesso,
prioritariamente, por candidatos que tenham cursado todo o Ensino Médio e, pelo menos,
quatro anos letivos do Ensino Fundamental em escola pública, comunitária, escola família
agrícola, vinculadas ao Programa de Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA),
ou no âmbito da Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou de Exame de Certificação de
Competência, ou de Avaliação de Jovens e Adultos realizada nos sistemas públicos de ensino
(UEFS/CONSELHOS, 2019g, art. 1º, inciso I).
Ainda conforme a Resolução CONSU nº 010/2019, não é permitido concorrer à
reserva dessas vagas os candidatos que cursaram mais de cinco anos do Ensino Fundamental e
o Ensino Médio em escolas particulares, mesmo que parcialmente, ou com a utilização de
bolsa de estudo integral ou parcial. Além disso, não é permitido participar desse processo os
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portadores de diploma de Graduação e os candidatos com renda familiar bruta per capita
superior a 1 salário mínimo e meio (UEFS/CONSELHOS, 2019g, art. 1º, inciso II, III e IV).
Sobre a distribuição das vagas reservadas, a Resolução CONSU nº 010/2019 destinou:
80% das vagas para a ordem de classificação, por candidatos autodeclarados negros (pretos e
pardos), oriundo de escolas públicas; e 20% para candidatos, por ordem de classificação, que
se declararem não negros, também oriundos de escolas públicas. Caso as vagas reservadas
para autodeclarados negros não sejam preenchidas, estas devem ser destinadas aos não negros
oriundos de escolas públicas e se, mesmo assim, não forem preenchidas devem ser destinadas
à ampla concorrência (UEFS/CONSELHOS, 2019g, art. 2º).
No caso das sobrevagas, a Resolução CONSU nº 010/2019 estabeleceu 5 vagas em
cada curso de Graduação, além das previstas no edital de seleção, distribuídas seguindo a
ordem de classificação dos candidatos: 3 sobrevagas, sendo 1 para povos indígenas aldeados,
1 vaga para ciganos e 1 vaga para quilombolas, referendados por suas comunidades; 1
sobrevaga para candidatos com deficiência; e 1 sobrevaga reservada para candidatos
transexuais, travestis ou transgêneros. Essa cota de sobrevaga deve ser contabilizada
separadamente para cada um dos grupos das populações a que se destina, considerando que:
das 3 sobrevagas reservadas deve garantir uma para indígenas, uma para ciganos e uma para
quilombolas, respeitando a ordem de classificação de cada etnia. Em caso de não haver
candidato aprovado na respectiva etnia, a vaga deve ser disponibilizada para as demais etnias,
conforme ordem de classificação (UEFS/CONSELHOS, 2019g, art. 3º, §1º e 2º).
Sobre essa nova Resolução CONSU, metade dos entrevistados destacaram essa
atualização como um grande avanço e uma mudança de patamar da política de reserva de
vagas do sistema de cotas sociais e raciais da UEFS, nesse enfrentamento ao desafio da
democratização do acesso e permanência. O que pode ser evidenciado em:
Eu acho que a UEFS tem enfrentado na perspectiva de ampliar a inclusão e ampliar
as ações de permanência. Como exemplo disso, a gente tem a nova Resolução de
reserva de vagas que foi instituída, que será instituída agora no segundo
semestre. [...] Então, ampliou a inclusão quando colocou deficientes, pessoas
transexuais e ciganos. Porque, até então, a reserva de vagas da UEFS continua
sendo a maior parte para negros, estudantes de escolas públicas, 50%, desses 50%,
80% para negros, e incluiu, como eu disse, porque já tinha quilombolas, indígenas e,
agora, incluiu os ciganos – que o outro grupo, outro povo tradicional que nós temos
no Brasil –, transexuais e deficientes. [AD1, grifo nosso].
Então, a gente vai pensar que as políticas de acesso, como as de cotas, elas
permitiram o acesso, mas a gente precisou internamente pensar nas políticas de
permanência, porque não basta o aluno entrar, esse aluno que entra, ele precisa de
condições para permanecer no ensino superior e, para isso, nós, ao longo desses dez,
onze, doze anos, nós precisamos o tempo todo e, inclusive nesse momento,
estamos passando por um processo de ampliação, de atendimento. Antes, a
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gente, nas nossas resoluções, a gente não falava de ciganos. Agora, a gente já
instituiu cigano, antes a gente falava muito do afrodescendente. Hoje, a gente já tem
o indígena, o cigano, o LGBT. Então, você já tem outros nichos da sociedade,
outros grupos sociais, que começam também a demandar da Universidade o
acesso. [AS1, grifo nosso].
Nós tivemos grandes avanços nos últimos anos, mais profundamente de 2019 para
cá, com a implantação de algumas alterações regimentais relacionadas às cotas. [...]
A questão de cotas, como eu falei, no início ter alterado a nossa Resolução de cotas
também democratiza entrada, permite a entrada de estudantes de baixa renda,
que é um dos objetivos da universidade pública. Não ser tão elitizada, como era
na época que eu estudei. Meus colegas, todos, de graduação, vieram de escola
particular. Então, eu fiz graduação [...] em uma Universidade Federal. Então, essa
mudança, nossa política de cotas creio que tem ajudado bastante também nesse
processo de democratização. Então, nessa inclusão – nós já tínhamos negros e
estudantes de baixa renda –, [...] da pessoa com deficiência e a inclusão de travestis,
transgêneros e transexuais, quilombolas, indígenas, ciganos. Então, acredito que
tudo isso faça parte de um processo de democratização de acesso. [AS2, grifo
nosso].
[...] E, recentemente, na Universidade deu um salto aí, uma mudança, na
relação de acesso de cotas sociais e raciais, a implantar as cotas de acesso para três
outras categorias, que são: os portadores de necessidades especiais; para os travestis,
transgêneros, de uma forma geral; e ciganos. Isso passou pelo Conselho Superior
Universitário e foi uma disputa muito grande, no sentido de tentar compreender
melhor esse movimento. Mas, a UEFS, na verdade, seguiu na direção de outras
Instituições de Ensino Superior, que também estão fazendo isso, que também estão
direcionando. Essa pauta dos ciganos foi muito particular da própria Universidade e,
de alguma maneira, foi mantida, garantida a questão da proporcionalidade inicial de
50/50. Essas vagas, essas três vagas, são vagas adicionais por curso. [...] A UEFS,
em particular, com esse modelo [...] das cotas sociais e raciais, a gente poderia
afirmar, eu não gostaria de dizer popularizando, porque essa não é a expressão mais
adequada, mas eu gostaria de dizer: ela vem tentando fazer um trabalho de
inclusão social [AS3, grifo nosso].
[...] outra coisa, também, de novo, quando ela, recentemente, quando ela
mantém, ela amplia, vamos dizer assim, ela amplia o seu sistema de reserva de
acesso, porque com a Resolução nº 010/2019, mantém os mesmos percentuais para
escola pública e privada, mas ela inclui mais três grupos e amplia para pessoas com
deficiências, pessoas trans e ciganos. Então, ela amplia o leque de sujeitos em
vulnerabilidade social, que podem adentrar na universidade. E uma coisa
interessante é que a vulnerabilidade social é casada com a vulnerabilidade
econômica, ou seja, não basta ser de escola pública. Na Resolução nº 010/2019,
ele precisa ter uma renda de um salário mínimo e meio per capita, salvo engano.
Essa é uma questão! [AS4, grifo nosso].

Cabe-nos destacar, inclusive, que, por meio da Resolução CONSEPE nº 015/2015, a
UEFS aprovou o uso do tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis, como mais
um elemento das diversas transformações da sociedade contemporânea, visando assegurar aos
estudantes, servidores técnico-administrativos e docentes, a adequação da identidade de
gênero, incluindo o nome social nos diversos registros acadêmicos da Universidade. Deste
modo, o nome social refere-se ao modo como a pessoa se auto identifica e é reconhecida,
identificada e denominada na sua comunidade e no meio social, refletindo a identidade de
gênero e impedindo potenciais constrangimentos (UEFS/CONSELHOS, 2015a).
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Nesse sentido, um dos entrevistados chamou atenção para a necessidade da UEFS
preocupa-se com uma dimensão simbólica dessa política de cotas, que se refere ao processo
de inclusão e de acolhimento, no meio acadêmico, desses grupos sociais historicamente
excluídos, o que é destacado no seguinte depoimento:
[...] existe toda uma questão simbólica que precisa ser trabalhada, uma questão
de inclusão, no sentido simbólico: a Universidade se preparar para receber
pessoas que antes não estavam em grande número. Por exemplo, a UEFS só teve
um estudante transformado, fui eu até que fiz a formatura [...], se eu não me engano,
foi em 2018. Agora, a gente tem alguns outros estudantes trans, [...]. Mas, agora com
a reserva de vagas a gente vai ter um número maior. Então, a Universidade tem
que se preparar para ser acolhedora, para discutir questões relacionadas à vida
dessas pessoas. A mesma coisa com os ciganos, a mesma coisa com os indígenas,
que a gente já vem fazendo, mas ainda não está suficientemente preparado, porque
os estudantes indígenas reclamam de algumas posturas de colegas, de docentes, que
ainda precisam ser discutidas e mudadas com relação, às vezes, um olhar
preconceituoso ou um entendimento de que o estudante precisa ir para sua aldeia,
para fazer algum ritual. Então, tem coisas nessa inclusão subjetiva, não material,
a gente ainda tem muito que trabalhar. A gente tem trabalhado, eu acho que a
UEFS é uma universidade que tem trabalhado isso. [...] Então, tem essa outra forma,
essa outra inclusão que muito importante e tem que ser debatida também. [AD1,
grifo nosso].

No que se refere às pessoas com deficiência, as sobrevagas do sistema de cotas são
destinadas para aqueles candidatos que se enquadrarem nas categorias definidas pela Lei
Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que instituiu a legislação
brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, seja física, visual, auditiva, surdocegueira,
múltipla, transtornos globais do desenvolvimento e/ou com altas habilidades/superdotação
(BRASIL, 2015; UEFS/CONSELHOS, 2019g, art. 3º, §3º).
Dentro desse cenário de educação inclusiva, a UEFS criou, por meio da Portaria da
Reitoria nº 629/2017, o Núcleo de Acessibilidade da Universidade Estadual de Feira de
Santana (NAU), com a finalidade de implementar ações previstas pela Política Institucional
de Educação Inclusiva da Instituição. A Coordenação desse Núcleo foi designada pela
PROGRAD, em função da Portaria da Reitoria nº 059/2021 devendo apresentar, anualmente,
um relatório de atividades desenvolvidas nessa área de atuação (UEFS/NAU, 2021).
Por outro lado, alguns entrevistados acenaram com oportunidades de melhoria, ou
seja, desafios a serem ainda enfrentados nessa política de educação inclusiva da UEFS,
destacando para além da dimensão simbólica e pedagógica dessa inclusão, anteriormente
citada, a necessidade de infraestrutura organizacional e operacional para lidar com os
estudantes a serem assistidos. O que se vê nos trechos:
[...] Hoje, a gente tem também um outro elemento, que é também de acesso e
permanência, que é para os alunos com deficiência. Hoje, a Universidade já tem
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que se organizar para ser um espaço acessível, de circulação. Então, banheiros
adaptados, as pistas de acesso. Então, assim, quando a gente fala em
democratização do acesso à universidade, a gente não pode perder de vista
todos esses elementos, elementos tanto da política pedagógica, mas também da
política organizacional, operacional, da estrutura física que essa universidade
precisa ter. Então, hoje, a gente tem o NAU – Núcleo de Acessibilidade –, um
núcleo que vem se consolidando, justamente, com esses alunos que entram com
deficiência, para que eles também possam ter políticas específicas, ter direitos
assegurados. Porque a gente tem, por incrível que pareça, muitas vezes, a gente tem
leis mais avançadas, em alguns momentos, do que a operacionalização delas. As leis
são criadas e, muito tempo depois, é que a gente começa a operacionalizá-las. [AS1,
grifo nosso].
[...] falta uma política um pouco mais acertada de para pessoas com limitações,
limitação física. A gente não tem ainda uma política bem definida para isso. A
gente precisa. Eu não ouço falar, por exemplo, de tradutor de libras para estudantes
que sejam, que tem problema de surdez. Não conheço. A Biblioteca, para mim, não
está preparada para o estudante que tem deficiência visual. Nesse sentido da
acessibilidade, ela ainda falha, mas acho que a gente vem caminhando aos poucos.
[AD2, grifo nosso].

De todo modo, conforme a Resolução CONSU nº 010/2019, essa política de ação
afirmativa para grupos historicamente excluídos da UEFS deve vigorar por tempo
indeterminado e ter o acompanhamento permanente (avaliação a cada dois anos) pela
Coordenação de Políticas Afirmativas (CPAFIR), pela COPAES e pela Câmara de Políticas
Afirmativas e Assuntos Estudantis do CONSEPE, sob a coordenação da PROPAAE
(UEFS/CONSELHOS, 2019g, art. 6º).
Além disso, os candidatos convocados pelo sistema de cotas devem comparecer diante
de uma Comissão Institucional de Verificação de Autodeclaração/Heteroidentificação, para
avaliação e aferição da veracidade das informações prestadas quanto às respectivas
autodeclarações, sob a pena de perda da vaga. Essa aferição de informações refere-se a
qualquer uma das sobrevagas e se dá via confirmação das informações constantes nas
declarações, conforme edital (UEFS/CONSELHOS, 2019g, art. 5º, 2020e, art. 1º).
Essa Comissão Institucional é vinculada a Câmara de Políticas Afirmativas e Assuntos
Estudantis do CONSEPE, com o propósito de avaliar e homologar a autodeclaração de
candidatos negros (pretos e pardos) de escolas públicas, indígenas, quilombolas,
transexuais/travestis/transgêneros, ciganos e deficientes, que optaram pela reserva de vagas da
UEFS. Essa Comissão é composta de 30 membros designados pela PROPAAE, dos quais 21
são membros da UEFS, sendo 7 representantes por categoria (corpo docente, técnicoadministrativo e estudantes) e 9 membros da sociedade civil (UEFS/PROPAAE, 2020d).
Já a CPAFIR – coordenação vinculada à PROPAAE – é responsável pela orientação,
avaliação, acompanhamento e divulgação das políticas e programas de ações afirmativas da
UEFS, articulando parcerias com os setores da Universidade e instituições externas, bem
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como visando ao fortalecimento das políticas afirmativas para a promoção da diversidade
étnico-racial, cultural, de gênero e diversidade sexual e de pessoas com deficiência
(UEFS/PROPAAE, 2020c).
Neste ponto, é relevante destacarmos os depoimentos dos entrevistados sobre a
CPAFIR, acerca da importância dessa Coordenação para a política de democratização do
acesso e permanência da Universidade, principalmente para a definição de políticas
afirmativas a serem implementadas pela UEFS, inclusive com atribuições voltadas à
prevenção de fraudes no processo de acesso ao ensino superior pelo sistema de cotas.
[...] a CPAFIR, a Coordenação de Ações Afirmativas, que é o setor da PROPAAE
que acompanha a política. Então, porque é importante garantir o acesso, mas é
importante que o acesso se dê para as pessoas que realmente têm direito a ele.
Porque nós enfrentamos fraudes na Universidade e com o acompanhamento mais
de perto pela CPAFIR, a gente conseguiu diminuir significativamente as
fraudes, a incidências de fraudes na Universidade. [AS4, grifo nosso].
Bom, eu vejo que a Universidade tem avançado, estabelecendo as políticas de ações
afirmativas na UEFS. [...] Você sabe que tem uma Comissão macro, que é uma
comissão que compõe todos outros, vários outros, representantes, além dos
gestores da Universidade, que é para discutir todas as políticas, todas as ações
afirmativas da UEFS. [AS5, grifo nosso].

No caso da Câmara de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis, criada em 10 de
agosto de 2017 pela Resolução CONSEPE nº 807/2017 e instalada em 23 de agosto de 2018,
esta instância visa ampliar o diálogo e o exercício da prática democrática na UEFS e tem,
como pauta, a apresentação das propostas de resoluções específicas do Programa de
Assistência Estudantil da Instituição (UEFS/CONSELHOS, 2017d; UEFS/ASCOM, 2018c).
Essa Câmara tem como atribuições: propor, apreciar, acompanhar e avaliar normas e
diretrizes da política de ações afirmativas e de assistência estudantil, bem como para normas
complementares do Estatuto da Instituição nessas áreas; propor e propiciar ações de caráter
pedagógico e assuntos referentes às ações afirmativas e de assistência estudantil; e
recomendar ações de promoção da educação inclusiva e da diversidade étnico-racial, cultural,
de gênero e sexual, para a comunidade universitária (UEFS/CONSELHOS, 2017d, 2017e).
A composição dessa Câmara é formada por: Pró-Reitor de Políticas Afirmativas e
Assuntos Estudantis (presidente); Coordenador de Políticas Afirmativas; um membro da
Comissão de Ações Afirmativas121; um membro de cada uma das Câmaras do CONSEPE; um
membro da COPAES; um representante docente de cada Departamento; um representante
indicado por cada categoria representativa de docentes e de técnico-administrativos; e
121

Comissão vinculada ao CONSU, que era responsável por propor, acompanhar, avaliar e divulgar as ações e
resultados da política de ações afirmativas voltadas para os grupos beneficiados pela política de reserva de
vagas da UEFS (UEFS/REITORIA, 2018).
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representantes dos discentes indicados pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE), sendo
um cotista e de reserva de vagas, um do Programa de Assistência Estudantil da UEFS, um de
cada

Residência

Universitária

e

um

não

pertencente

às

categorias

anteriores

(UEFS/CONSELHOS, 2017e).
Sobre a Câmara de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis do CONSEPE, alguns
entrevistados destacaram a importância dessa Câmara para o avanço da UEFS, acerca da sua
política de democratização do acesso e permanência.
[...] eu acredito que a UEFS, ela tem avançado muito nisso, tem avançado,
inclusive, com a criação da Câmara de Políticas Afirmativas e Assuntos
Estudantis, [...]. Então, ali passa, ali tem os estudantes que também são
representantes, os estudantes indígenas, quilombolas, estudantes de uma maneira
geral. Tem também as representações por Departamento. Então, eu penso que ali, a
criação dessa Câmara, foi extremamente importante para essas decisões
colegiadas, porque a universidade ela é democrática e ela precisa funcionar a
partir dessas decisões em que tem representação. Então, eu acredito que tem
avançado muito nesse sentido. De lá pra cá, por exemplo, tem se consolidado as
questões das cotas na Universidade. [AD4, grifo nosso].
[...] A importância da Câmara da PROPAAE, isso também foi um avanço, a
gente não pode deixar de falar sobre isso e foi bom você puxar esse tema, porque é a
através da PROPAAE, que se discutem essas políticas de acesso. É onde tem a
participação dos estudantes, onde tem a participação de outros segmentos da
Universidade, de outras representações, dos Departamentos. [AS5, grifo nosso].

Cabe-nos também destacar que a aplicação desse novo sistema de cotas, atualizado
pela Resolução CONSU nº 010/2019, apesar de sua entrada em vigor na data de publicação (7
de novembro de 2019), conforme artigo 7º, deveria ocorrer a partir do semestre 2020.2, ou
seja, com previsão de iniciar em meados do ano de 2021 (UEFS/CONSELHOS, 2019g).
Em função dos efeitos da Pandemia de Covid19, houve a prorrogação da vigência do
calendário universitário 2019.2, com atividades remotas, como também a realização do
Período Letivo Extraordinário 2019.2, no ano de 2020, além da suspensão do calendário
universitário 2020.1 (retomado em 2021). A partir disso, a Resolução CONSEPE nº 030/2021
determinou a não oferta dos semestres letivos 2020.2 e 2021.1 dos cursos de Graduação
semestrais da UEFS (UEFS/CONSELHOS, 2021a).
Já no âmbito da Pós-Graduação, a UEFS iniciou uma discussão sobre a adoção de
procedimentos, visando à inclusão de grupos sociais historicamente excluídos. Essa iniciativa,
inclusive, foi prevista no artigo 29 da Resolução CONSEPE nº 103/2020 de 27 de agosto de
2020, vinculando-se à Política de Ações Afirmativas da Instituição, que determina que os
Colegiados dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu adotem procedimentos nesse
sentido (UEFS/CONSELHOS, 2020b, art. 29).
Para estar à frente dessa discussão, a UEFS designou membros para compor uma
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Comissão, designada por meio da Portaria nº 254/2020 de 9 de dezembro de 2020 e destinada
a discutir e elaborar uma “Minuta que dispõe sobre a reserva de vagas para os cursos de pósgraduação da UEFS para grupos historicamente excluídos através de processo seletivo”. Essa
Comissão contou com a presença de representantes das Câmaras de Pesquisa e PósGraduação
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do
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(UEFS/REITORIA, 2020a).
Sobre essa Comissão, inclusive, destacando a organização político-institucional da
UEFS que vem discutindo e estabelecendo resoluções específicas relativas à democratização
do acesso e permanência, um dos entrevistados ressaltou:
[...] Já temos resoluções específicas para garantir o acesso aos alunos da
Graduação e, atualmente, estruturamos uma Comissão para pensar o acesso
desses estudantes para a Pós-Graduação. Então, uma das principais perspectivas
dessas políticas é diminuir a assimetria, também garantir a equidade, ou seja,
possibilitar que as pessoas tenham acesso a esses espaços da Universidade, não só na
Graduação e, agora, na Pós-Graduação, como eu já disse anteriormente. Então,
estamos na fase de construção, a partir de uma equipe, uma Comissão
estruturada, através da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação e da Câmara de
Ações Afirmativas para discutir a política na Pós-Graduação. Então, eu vejo isso
como um avanço. [...] É uma discussão nova, [...] necessidade que estava premente,
ou seja, tinha a da Graduação e não tinha uma definição, através de Resolução, como
seria esse ingresso, como se garantir o ingresso dos alunos que estão em situação,
que estão vulnerabilizados, que, na verdade, eles não são vulneráveis, eles estão
vulnerabilizados, eles estão colocados em situação de vulnerabilidade. Então, nós
começamos a fazer essa discussão e daí saiu essa Comissão. [AS5, grifo nosso].

Cabe-nos ressaltar que foi a Resolução CONSEPE nº 088/2021 que aprovou a política
de ações afirmativas em todos os cursos de Pós-Graduação stricto sensu e lato sensu da
UEFS, para ingresso e permanência de candidatos de grupos sociais historicamente excluídos.
De acordo com essa Resolução, fazem parte desses grupos, os candidatos negros, indígenas,
quilombolas, ciganos, pessoas trans (transgêneros, transexuais e travestis) e com deficiência,
sendo aplicável a refugiados, solicitantes de refúgio e imigrantes com autorização de
residência por questões humanitárias, que também pertençam a esses grupos historicamente
excluídos (UEFS/CONSELHOS, 2021c, art. 1º e 2º, § único).
Os candidatos podem concorrer em função das seguintes categorias: vagas de ampla
concorrência, aquelas que não estão submetidas a nenhuma modalidade de reserva de vagas
(não optantes); vagas reservadas para candidatos autodeclarados negros, optantes por esta
modalidade; e vagas reservadas para candidatos autodeclarados indígenas, ciganos,
quilombolas, pessoas trans e pessoas com deficiência, optantes por esta modalidade
(UEFS/CONSELHOS, 2021c, art. 2º).
Além disso, do total de vagas ofertadas em cada processo seletivo dos cursos de Pós-
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Graduação da UEFS, com exceção das vagas institucionais (aquelas para servidores efetivos
da Instituição), deve ser reservado o mínimo de 50% das vagas para candidatos pertencentes
aos grupos historicamente excluídos. Essa reserva de vagas deve atender ao seguinte critério:
70% para candidatos autodeclarados negros; e 30% para candidatos indígenas, quilombolas,
ciganos, pessoas trans e com deficiência (UEFS/CONSELHOS, 2021c, art. 4º).
De um modo geral, o sistema de cotas nas universidades públicas – que não é perfeito,
reverberando algumas críticas – atende ao seu objetivo principal ao ser direcionado a grupos
historicamente excluídos, incluindo-se ainda o aspecto de vulnerabilidade socioeconômica.
Neste sentido, esse sistema promove a inclusão e, de algum modo, a redução de desigualdade
social; portanto, democratizando o acesso ao ensino superior público, como apontado por R.
Santos (2006), Bayma (2012) e Penha-Lopes (2013).
Assim, após apresentarmos esse cenário do sistema de cotas, a partir da subseção
seguinte, passaremos a abordar a implantação da PROPAAE – a Pró-Reitoria responsável
pelas ações e políticas de ações afirmativas e de assuntos estudantis da UEFS – e as ações
dessa Unidade, no que se refere ao enfrentamento ao desafio da democratização do acesso e
permanência.

6.1.3 Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis
A UEFS foi a segunda universidade estadual da Bahia a adotar o sistema de cotas,
bem como a segunda a criar uma Pró-Reitoria específica para as ações afirmativas e assuntos
estudantis. A implantação da PROPAAE foi aprovada pela Resolução CONSAD nº 065/2013,
em substituição à Unidade de Organização e Desenvolvimento Comunitário (UNDEC), que,
anteriormente, tratava das políticas e ações de integração e valorização dos servidores
(técnico-administrativos e docentes) e de estudantes da Instituição, visando à melhoria da
qualidade de vida da comunidade universitária (UEFS/PROPAAE, 2018, 2020a).
A PROPAAE foi instalada em 24 de outubro de 2014 e, conforme regimento aprovado
pela Resolução CONSU nº 025 em 28 de maio de 2018, tem como atribuições: propor,
planejar e acompanhar as políticas de ações afirmativas no âmbito da UEFS, visando atender
a comunidade universitária; planejar, implementar, coordenar e consolidar programas de
assistência estudantil, visando ampliar as condições para a permanência, prioritariamente,
para estudantes de Graduação em situação de vulnerabilidade social e/ou integrantes de
comunidades tradicionais historicamente excluídas do ensino superior, com vistas a contribuir
para a promoção social pela educação; e planejar, implementar, coordenar e consolidar ações
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2020a;

UEFS/CONSELHOS, 2018c).
Nesse contexto, sobre a importância da implantação da PROPAAE para a
democratização do acesso e permanência da UEFS, 7 dentre os 10 entrevistados destacaram
esse fator como relevante e fundamental nesse processo, como pode ser visto nos seguintes
depoimentos:
Na verdade, foi fundamental [...]. A UEFS implantou, em 2007, o sistema de
reserva de vagas e quando você implanta um sistema de reserva de vagas, você passa
a receber, em maior número, não é que não existissem estudantes de escolas
públicas, nem negros, na Universidade. Existiam indígenas pouquíssimos, inclusive
passaram antes do sistema de reserva de vagas. Então, tem que ter um setor, em
nível de Pró-Reitoria, que assessore, porque o que a Pró-Reitoria faz é
assessorar a Reitoria nas políticas e quem pensa política, para pensar política,
tem que ser em nível de Pró-Reitoria. E foi fundamental, a transição da UNDEC,
da antiga UNDEC. Não foi fácil, como você sabe, porque a UNDEC era um gigante.
[...] Então, não foi fácil e não foi fácil, também, implantar e consolidar a PROPAAE.
Mas, eu acho que ela está numa fase agora de consolidação. [AD1, grifo nosso].
[...] aí eu posso falar, tranquilamente, do lugar de quem viveu uma Universidade
coma aluna e que não existia Pró-Reitoria. Na nossa época, a gente tinha uma
Divisão de Assuntos Estudantis, que a gente chamava de GVU, que era uma
Gerência de Vida Universitária, que era nesse espaço. Pois é, nós levamos muito
tempo entre a GVU e a UNDEC, e até virar Pró-Reitoria. Hoje, a gente, mais do
que nunca, a gente percebe a importância que uma Pró-Reitoria, que se dedica
a pensar as políticas de acesso e de permanência, de cuidado, especificamente, a
PROPAAE. Ela, hoje, não cuida só do aluno da residência, da residência
tradicional, mas a PROPAAE, hoje, é uma Pró-Reitoria que ela está preocupada
em pensar o acolhimento do aluno como um todo. [...] Então, assim, a
PROPAAE, ela é esse lugar de defesa, dessa luta, de implantação das cotas, mas,
muito mais do que isso, que é pensar políticas de permanência desses alunos e
de ampliação do acesso da Universidade. Então, a PROPAAE, hoje, mesmo com
toda a dificuldade, a PROPAAE vem desenvolvendo um trabalho, que é de
divulgação da própria diversidade nas escolas, porque, muita gente pensa, que fazer
parte da UEFS, é coisa do outro e não minha, do meu vizinho. Meu vizinho pode ir,
mas eu não. E muita gente ainda vê a UEFS como um lugar inacessível. [AS1, grifo
nosso].
A gente já tinha, não como Pró-Reitoria, mas como Unidade, em um trabalho inicial.
Mas, creio que a implantação da PROPAAE foi de extrema importância nessa
questão da assistência estudantil, no acompanhamento do estudante. A
Universidade era muito deficitária nesse acompanhamento estudantil,
principalmente relacionado às questões de permanência e de acompanhamento
mesmo psicossocial. A gente tinha um acompanhamento muito pedagógico e pouco
nessa questão do indivíduo. Eu acho que a PROPAAE vem nesse papel
extremamente importante, nesse sentido, no acompanhamento do estudante
como indivíduo, como ele na sociedade, com problemas que advém de outras
questões relacionadas à renda, aos aspectos sociais e culturais. Eu acho que é
com a PROPAAE, que ela vem preencher essa lacuna, que a Universidade tentava
fazer, por meio de Unidades, mas que, com estabelecimento de uma Pró-Reitoria, e a
definição, por meio da Pró-Reitoria de políticas para isso, a Universidade, assim, se
dedica a ter políticas para esse sentido. Foi um ganho assim imenso. [AS2, grifo
nosso].
A Universidade tem também todo um cuidado, porque ela criou uma Pró-
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Reitoria específica nesse sentido, a Pró-Reitoria de Políticas de Ações
Afirmativas, cujo trabalho é implementar, desenvolver essas políticas, executar
essas políticas. [AS3, grifo nosso].
Eu acho que essa é uma medida acertada de separar, assim, dar esse status de
Pró-Reitoria a esse grupo que trabalha com acessibilidade. Eu acho que, assim, a
gente saiu de um patamar, [...] a gente saiu de um pensamento, de que você entra na
Universidade, já é gratuita, já é mais que suficiente. E a gente passou a observar que
não adiantava dar, permitir a entrada do aluno. Tinha que conseguir manter esse
aluno aqui dentro, para que ele tivesse condições de fato. Porque, muitas vezes, ele
conseguia passar, mas não conseguia terminar o curso. [...] Então, precisava desse
apoio e aí, assim, essa questão era sempre vista como uma coisa menor, porque, bota
ali uma gerência, uma secretaria para cuidar disso. Eu acho que a decisão de criar
a PROPAAE foi muita acertada. [...] eu acho que é acertada o papel da
PROPAAE, talvez ainda eles estejam, como se diz, a gente está no início,
amadurecendo, a gente vai aprendendo aos poucos, no caminhar da coisa. [AD2,
grifo nosso].
Então, assim, a minha percepção é: a gestão que está aí, é uma gestão que tem muita
preocupação do assunto aí que foi levantado. Aí, realmente, através de diversos
tipos de ações, primeiro, porque a questão até da própria criação da PróReitoria de Ações Afirmativas, eu acho que isso aí foi a primeira, acho que um
ponto de partida, que se a demanda está chegando, houve a necessidade de criar
uma Pró-Reitoria, para tratar desse assunto. Eu acho que isso é um divisor de
águas [...]. [AD3, grifo nosso].
A UEFS, ela tem como facilitador da democratização do acesso, uma PróReitoria, que é a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, que ela está voltada,
exatamente, para estudar e para acompanhar todas as dificuldades que são
encontradas pelos alunos em relação à dificuldade de acesso e às questões
voltadas para permanência. E aí, nesse sentido, de acordo com as necessidades
que vão surgindo e os diagnósticos que são feitos, a gente tem observado que, cada
vez mais, se fazem resoluções na tentativa de inclusão, na tentativa de tentar incluir
esses alunos, que porventura estiverem com dificuldade de acesso e com dificuldade
de permanência. [AD5, grifo nosso].

A estrutura organizacional da PROPAAE é composta: por uma Coordenação Geral e
Secretaria; pela CPAFIR; pela Coordenação de Assuntos Estudantis (CODAE) – gerencia os
processos relativos aos auxílios do Programa de Assistência Estudantil da UEFS, além de
acolher, encaminhar e acompanhar as demandas das entidades estudantis e das Residências
Universitárias; pelo Núcleo de Apoio Psicossocial e Pedagógico (NAPP) – atende as
necessidades

da

comunidade

estudantil,

de

prevenção,

intervenção,

avaliação,

acompanhamento e orientação no âmbito dos processos psicológico e socioeducativo; e pelo
Núcleo de Alimentação no Campus (NAC) – gerencia e fiscaliza contratos de cantinas e do
Restaurante Universitário, monitorando as condições higiênico-sanitárias dos serviços de
alimentação prestados (UEFS/PROPAAE, 2020d).
Um dos principais programas propostos pela PROPAAE refere-se ao Programa de
Assistência Estudantil (PAE), aprovado pela Resolução CONSEPE nº 050/2018, que tem por
finalidade acompanhar o acesso e promover a assistência, prioritariamente, dos estudantes de
primeira graduação regularmente matriculados em cursos presenciais, que se encontram em

198

situação comprovada de vulnerabilidade socioeconômica ou que sejam integrantes de
comunidades tradicionais historicamente excluídos do ensino superior. Esse Programa visa
ainda contribuir para a redução dos efeitos das desigualdades socioeconômicas, de gênero e
étnico-raciais, e outras que afetam pessoas com deficiência e transtorno do espectro autista,
além de promover o respeito à diversidade religiosa e cultural (UEFS/CONSELHOS, 2018b).
O PAE é composto por: Residências Universitárias; Restaurante Universitário; Auxílio
Residente; Auxílio Permanência; Auxílio Emergencial; apoio aos estudantes e entidades
estudantis; apoio psicossocial, pedagógico, clínico e ambulatorial; e apoio às ações culturas,
desportivas e recreativas (UEFS/CONSELHOS, 2018b).
Nesse sentido, a partir da análise da grande maioria das entrevistas, a existência de um
Programa próprio de assistência estudantil na Universidade, principalmente a partir de ações e
políticas de permanência consistentes, pode ser considerada um dos fatores impulsionadores
nesse processo de enfrentamento ao desafio da democratização do acesso e permanência. O
que pode ser verificado a partir dos seguintes depoimentos:
[...] a Universidade tem a residência indígena. [...] Tem a residência tradicional,
que foi ampliada em 2014, passou por uma reforma agora. Aproveitou-se o
momento da pandemia para fazer a reforma. Tem a bolsa para os residentes e o
CONSEPE vai discutir – eu estou falando porque eu sou do CONSEPE –, então, a
gente tem as informações, mas, na verdade, isso já estava na proposta do Programa
de Assistência Estudantil da UEFS que, além das residências, da bolsa para os
residentes, o auxílio emergencial – que é um auxílio para quem tem problemas
emergenciais, por exemplo, de repente, alguém da família do estudante perdeu o
emprego, então ele pode recorrer, independentemente de editais regulares, recorrer a
PROPAAE. As assistentes sociais fazem uma avaliação, mais rapidamente, e podem
implantar esse auxílio emergencial e, agora no CONSEPE, está pautado o auxílio
permanência, que é um auxílio que será dado para estudantes que não são
residentes, mas que necessitam do auxílio permanência. [AD1, grifo nosso].
[...] Na minha época de estudante, a nossa bandeira era ter um restaurante
universitário, era ter a residência universitária, era ter uma ampliação do acervo da
biblioteca. Hoje, 30 anos já se passaram, e a gente tem hoje, a gente tem o
restaurante universitário, também como elemento de permanência desse aluno.
Porque a alimentação subsidiada, em alguns casos, 100% gratuita. Nós temos, hoje,
a política, as residências que a gente chama a tradicional e a indígena. Então,
foram ganhos necessários para que a gente mantenha parcela da população que, sem
essas condições, elas não permaneceriam na universidade. Então é RU, residência,
ampliação de volume da biblioteca, pensar as políticas de ampliação de vagas, de
bolsas para pesquisa, para extensão, para monitoria, programas em si que podem,
foram criados também. As bolsas acabam tendo muito esse caráter de
permanência na Universidade. Então, isso tem sido a luta. [...] Nós temos os
auxílios. Nós temos auxílios para esses residentes. Nós temos as políticas, que a
gente chama do programa PAE, que é o Programa de Assistência, que a
Universidade instituiu. [AS1, grifo nosso].
Nós, também, com relação à permanência agora, a gente tem diversos editais.
Editais chamados editais de permanência, editais de mobilidade, auxílio
permanência, editais de moradia. Editais que auxiliam os estudantes na
manutenção de sua alimentação, que o acesso ao restaurante universitário, que tem
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cotas para isso também, estágios, que via PROPAAE, nós conseguimos fazer não
obrigatórios, como forma de ajudar esses estudantes a permanecerem. É uma forma
de renda dentro e fora da Universidade, tem auxiliado bastante a manutenção de
nossos estudantes. E agora, nesse processo, que nós estamos vivendo de ensino
remoto, editais também, tanto para estudantes sem internet, quanto para
aquisição de equipamentos, como forma que os nossos estudantes, principalmente
de baixa renda, tenham condições de permanecer fazendo seus cursos. [AS2, grifo
nosso].
[...] tem toda uma trajetória de cota/permanência, porque não é só o acesso, o aluno
precisa dessas condições. Então, tem um número significativo de bolsas hoje.
Bolsas, inclusive, próprias na Instituição. Bolsas de outras instituições, que
financiam a pesquisa. Por exemplo, nós temos extensão, bolsa de pesquisa. Nós
temos bolsas relacionadas com a permanência estudantil, com a assistência e
permanência. [...] Tem um Restaurante Universitário de médio porte, pode se
considerar, mas que atende a necessidade do estudantado e tem uma política de
alimentação bastante inclusiva. Então, é um conjunto de ações bem significativas,
que a Instituição vem tomando, já ao longo do tempo. [AS3, grifo nosso].
[...] nós somos, eu acho que uma das poucas, senão a única – eu não tenho certeza
dessa informação direito –, que tem residência estudantil, indígena também. Eu
fui estudante da UEFS, fui aluno daqui. E, assim, na minha época já tinha residência
estudantil, isso lá em 1993. Então, eu sei que a UESB não tem, porque eu trabalhei
lá, eu sei que a UNEB não tem e é até complicado para a UNEB ter. Ela é
multicampi. E, hoje, nós temos já isso. Nós temos uma bolsa para os estudantes.
Nós temos a residência, um restaurante universitário, que capenga aqui, capenga
acolá, mas existe, funciona e está aí em atividade. Às vezes, pega em alguma coisa,
mas isso é uma questão que se conserta e vai se lapidando com o tempo. [AD2, grifo
nosso].
[...] toda vez que a gente fala em permanência, a gente fala do tripé da assistência
(casa, comida e bolsa) e algum dinheiro para pagar a conta. Mas, muita gente desiste
por outras razões e a gente não pode minimizar essas razões. Então, o que a
Universidade tem hoje como ações específicas para a permanência estudantil:
nós temos as residências, que estão fechadas por conta da Pandemia, a residência
tradicional, salvo engano, com 170 vagas, e na residência indígena, me parece que
são 24 vagas. Todas foram reformadas agora e estão bem. E nós temos os auxílios.
Antes disso, temos o Restaurante [...] com uma quantidade de refeições diárias, que
está disponível para o estudante, entre café da manhã, almoço e janta. [...] E nós
temos os auxílios, isso eu estou falando de política institucional, ou seja, são
políticas nossas, internas, da Universidade, nós temos o auxílio residência,
porque o estudante da residência, ele tem três refeições diárias quando o Restaurante
está funcionando, o lugar de morar com fornecimento de gás, com material de
limpeza, nós temos internet nas duas casas. E temos ainda a manutenção das áreas
comuns de limpeza diária feita pela Universidade, através da terceirizada, e três
refeições no Restaurante e um auxílio residente no valor de R$ 435,00, durante 12
meses no ano, e que só é cortado se o aluno não atender aos requisitos da Resolução.
[...] Aprovamos, recentemente, o auxílio emergencial que é um auxílio para os
estudantes, que não tem nenhum outro auxílio na Universidade, e entrou numa
situação de emergência, ele foi aprovado. [AS4, grifo nosso].
Através da concessão de bolsas, através de apoio, a bolsa acaba entrando como um
apoio financeiro. Um apoio financeiro para que os alunos permaneçam. Através
da concessão de alimentação de baixo custo, através da concessão de moradias
para esses alunos. São vários tipos de benefícios se buscam, tem se buscado fazer
para que a gente reduza o máximo possível na evasão e aumente o máximo possível
no acesso e na permanência desses alunos. [...] essa é uma política forte dentro da
Universidade. [...]. Agora mesmo, nós estamos em plena Pandemia [...] e baseado
nisso, também a Universidade buscou, está trazendo alguns tipos de políticas
voltadas para facilitar o acesso desses alunos através de pacotes com internet,
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para que eles possam estar se conectando com as atividades promovidas pela
universidade. A gente sabe que essa inclusão, ela não acontece 100%, mas, eu vejo
como uma tentativa de abarcar o máximo de alunos possíveis, para que o máximo de
alunos, eles tirem proveitos e possam conseguir atravessar esse momento, que é um
momento difícil. [AD5, grifo nosso].
[...] já está tão inserida já nessas políticas afirmativas, vai ter: residência
universitária, para garantir a permanência dos alunos que precisa dessas
residências; residência para indígenas, quilombolas. Então, tudo isso faz parte de
um projeto que visa assegurar, sobretudo, o acesso, mas pensando mesmo na
equidade, ou seja, dá mais para quem mais precisa. Então, é isso que eu vejo que
a Universidade, a UEFS, vem sempre se colocando em uma posição de uma
universidade socialmente referenciada e é dessa forma que eu vejo que vem
garantindo o acesso a esses alunos. [AS5, grifo nosso].

As Residências Universitárias, tradicional e indígena, estão localizadas no campus
universitário, dotadas de instalações, equipamentos, móveis, utensílios para a moradia de
estudantes de primeira graduação. A residência tradicional tem capacidade, atualmente, para
176 estudantes e foi uma conquista de um grupo de 25 estudantes que ocupou as instalações
da creche em 25 de outubro de 1988 (recém-construída), a fim de transformá-la em uma
residência universitária. A partir desse movimento e após alguns anos de negociações, a
UEFS realizou a construção de um prédio e a efetiva instalação dos residentes em julho de
1992. Em 13 de setembro de 2010 foi inaugurado um novo prédio, ampliando a Residência
Universitária e incluindo vagas destinadas a pessoas com deficiência, com sanitários e
equipamentos com acessibilidade (UEFS/PROPAAE, 2020b; UEFS/RESI, 2020).
Segundo o regimento da Residência Universitária, aprovado pela Resolução
CONSEPE nº 088/2019, a residência tradicional tem por finalidade acolher estudantes de
cursos de Graduação (vedado aos estudantes de cursos EaD e especiais), que não tenham
núcleo familiar domiciliado na zona urbana de Feira de Santana e que se encontrem em
situação de vulnerabilidade social, aprovados em avaliação socioeconômica realizada pela
Universidade (UEFS/CONSELHOS, 2019d).
Já a Residência Indígena, que foi inaugurada em 30 de outubro de 2010 e contou com
o auxílio das Secretarias Estaduais de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais
(SEPROMI-BA) e de Educação (SEC-BA) e o apoio da Fundação Nacional do Índio
(FUNAI), tem capacidade para 20 estudantes. Essa residência tem com objetivo específico o
de garantir a manutenção das atividades socioculturais dos povos indígenas, oferecendo
condições para a conclusão dos estudos (UEFS/PROPAAE, 2020b; UEFS/RESI, 2020).
Conforme a Resolução CONSEPE nº 007/2020, referente ao regimento de acesso e
funcionamento, a Residência Indígena tem por finalidade acolher os estudantes universitários
indígenas advindos das suas respectivas comunidades, vinculados a cursos de Graduação e
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que estão em vulnerabilidade social, a partir da aprovação em avaliação econômica e étnicosocial realizada pela UEFS. Essa residência visa garantir espaço de convívio adequado, não só
para moradia, como também para eventuais manifestações culturais das etnias dos residentes
indígenas, previamente autorizados pela PROPAAE (UEFS/CONSELHOS, 2020a).
Sobre esse processo de lutas e conquistas estudantil das Residências Universitárias da
UEFS, bem como em relação às dimensões simbólica (ou cultural) e material da permanência
estudantil nesse processo de implantação, podemos destacar os seguintes depoimentos:
[...] já existia na UEFS a Residência Universitária, que foi resultado de uma luta
da qual eu fiz parte. Eu nunca morei na Residência, mas eu estava no grupo que
participou da ocupação. E ela amplia isso, ela amplia também construindo uma
residência específica para estudantes indígenas. E isso é um fator importante de
permanência, porque está no campo material, que é do lugar de morar, mas também
está no campo simbólico, que é o de reunir pessoas de dentro de uma mesma
cultura. E nós sabemos o quanto a Universidade é significativa e essas questões
todas, que os estudantes indígenas passam na universidade. E é bom a gente pensar
que, quando a gente fala em permanência, quase sempre a perspectiva mais usual é a
perspectiva material, o tripé da assistência estudantil – casa, comida e bolsa [...]
[AS4, grifo nosso].
Inclusive, eu acho que a UEFS foi a primeira instituição do Brasil a ter uma
residência indígena, eu não sei se, mais de duas ou três, tem residências específicas
para os indígenas. Porque, desde o momento em que a UEFS colocou cotas para
indígenas, foi uma reinvindicação deles. Porque eles têm a cultura, tem
momentos que são próprios, dos torés, dos momentos religiosos. [AD1, grifo
nosso].

No que se refere ao Restaurante Universitário, a implantação do sistema bandejão foi
iniciado em 19 de outubro de 2007. Esse sistema era uma antiga reivindicação da comunidade
universitária, em especial dos estudantes residentes que, juntamente com movimentos
estudantis da UEFS, conseguiram mobilizar a comunidade acadêmica em prol dessa
implantação. O sistema bandejão oferece refeições com valores subsidiados por recursos
orçamentários da própria UEFS e da Secretaria Estadual de Educação, abrangendo os
estudantes matriculados de Graduação e de Pós-Graduação (UEFS/PROPAAE, 2020f).
Desse modo, o Restaurante Universitário presta serviços alimentares, com o objetivo
de possibilitar condições para permanência e integralização do curso por estudantes
regularmente matriculados, por meio de dois subsídios: integral, para estudantes de
Graduação; e parcial, para estudantes de Graduação e de Pós-Graduação. Além disso, o
Restaurante Universitário fornece refeições de baixo custo (sem subsídio) para a comunidade
universitária em geral, ou seja, estudantes, servidores (técnico-administrativos e docentes) e,
inclusive, visitantes (UEFS/PROPAAE, 2020f).
A Portaria da Reitoria nº 0960/2007 normatiza o Programa Institucional de Bolsa
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Alimentação, que tem por finalidade auxiliar o acesso à alimentação para estudantes de baixa
renda dos cursos de Graduação e Pós-graduação da UEFS. Esse Programa tem como
objetivos: fortalecer a política de assistência estudantil, subsidiando a alimentação dos
estudantes; e possibilitar condições para a permanência de estudantes oriundos da escola
pública e de grupos sociais historicamente excluídos (UEFS/PROPAAE, 2007).
O subsídio integral refere-se ao valor integral da refeição que é pago pela UEFS à
empresa contratada de alimentação, visando subsidiar estudantes residentes, indígenas e
quilombolas. Já no subsídio parcial, o estudante paga parte do valor da refeição direto à
empresa contratada: R$ 1,00 pelo café da manhã, R$ 2,00 pelo almoço e R$ 1,00 pelo jantar.
A UEFS paga pela diferença do valor total da refeição, subsidiando parcialmente os custos
para os estudantes cadastrados. Para ter acesso a esse subsídio, o estudante necessita realizar
um cadastro biométrico no NAC, órgão vinculado à PROPAAE. O estudante sem cadastro ou
que não consiga acessar o subsídio em algum momento, bem como o visitante, realiza o
pagamento total da refeição para a empresa contratada (UEFS/PROPAAE, 2020f).
Atualmente, conforme Resolução CONSAD nº 030/2019, as cotas disponibilizadas
dos subsídios são de 3.400 cotas, destas 1.140 são cotas integrais (380 no café da manhã, 380
no almoço e 380 no jantar) e 2.260 são cotas parciais (320 no café da manhã, 1.450 no almoço
e 490 no jantar). Para facilitar o acompanhamento das cotas pelos usuários, principalmente
dos subsídios parciais, a PROPAAE disponibiliza página online, onde os estudantes
acompanham a quantidade de cotas disponíveis, evitando o deslocamento até o restaurante em
horários de pico. Já o valor das refeições sem subsídio para a comunidade universitária em
geral, atualmente, é de R$ 3,40 pelo café da manhã, R$ 6,10 pelo almoço e R$ 3,41 pelo
jantar (UEFS/CONSELHOS, 2019a; UEFS/PROPAAE, 2020f).
No que diz respeito à Bolsa Auxílio Residente, esse auxílio financeiro, no valor de R$
435,00, é destinado a 196 estudantes residentes (conforme Resolução CONSAD nº 039/2019),
regularmente matriculados e em vulnerabilidade socioeconômica. Esse auxílio foi aprovado
pela Resolução CONSEPE nº 087/2019, que substituiu a partir do ano de 2020 a Bolsa
Auxílio Residente (Resolução CONSEPE nº 165/2006), contribuindo para a permanência e a
conclusão dos cursos de Graduação, no tempo previsto (UEFS/CONSELHOS, 2019b, 2019c).
Os estudantes contemplados com a Bolsa Auxílio Residente, após seleção realizada
pelo NAPP, devem concluir o curso no tempo mínimo de integralização, podendo ser
prorrogado por, no máximo, metade desse tempo. Para ser contemplado e permanecer com o
auxílio, o estudante necessita: ser residente; estar matriculado no semestre ou ano letivo em,
no mínimo, 4 componentes curriculares ou 240 horas, exceto se formando ou em casos de
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impedimentos formais justificados pelo Colegiado do Curso; ter desempenho acadêmico
satisfatório

nos

componentes

matriculados,

devendo

a

aprovação

ser

verificada

semestralmente, no mínimo, em 2 disciplinas ou 120 horas; e manter-se na condição de
vulnerabilidade socioeconômica, avaliada e comprovada a cada 2 anos por assistentes sociais
do

NAPP,

ou

a

qualquer

tempo

se

comprovada

mudança

em

tal

condição

(UEFS/CONSELHOS, 2019c, art. 5º).
Além da Bolsa Auxílio Residente, a UEFS aprovou o Auxílio Emergencial para,
prioritariamente, estudantes de primeira Graduação, conforme Resolução CONSEPE nº
121/2020. Esse auxílio, também integrante do PAE, consiste em um benefício de caráter
excepcional visando dar suporte financeiro de curto prazo para estudantes regularmente
matriculados, que, simultaneamente: apresentem situação de dificuldade socioeconômica
extemporânea, inesperada e momentânea, colocando em risco a sua permanência na
Universidade; não tenham sido contemplados por nenhuma das outras ações de auxílio
financeiro disponíveis pela Instituição. No entanto, é permitido acumular com o benefício da
Bolsa de Alimentação Integral (UEFS/CONSELHOS, 2020c, art. 3º).
Segundo a Resolução CONSEPE nº 121/2020, no que se refere ao Auxílio
Emergencial, são consideradas situações emergenciais inesperadas e momentâneas, aquelas
que gerem situação de vulnerabilidade social, em função de avaliação realizada pelo NAPP.
Esse Auxílio deve ser executado em fluxo contínuo sob a responsabilidade da PROPAAE. A
quantidade e o valor (de acordo com a dotação orçamentária da UEFS) do Auxílio
Emergencial, que serão disponibilizados aos estudantes, devem ser aprovados pelo CONSU,
anualmente (UEFS/CONSELHOS, 2020c, art. 3º, 4º e 13).
Para concessão desse Auxílio, o estudante deve: estar regularmente matriculado em
cursos presenciais de Graduação, com frequência atestada; não estar matriculado em outra
IES, exceto se beneficiado com bolsa institucional integral; ter renda per capita de até 70% do
salário mínimo vigente; não possuir vínculo empregatício de qualquer natureza; comprovar
padrão socioeconômico determinado por questionário e documentos comprobatórios;
comprovar junto ao NAPP a situação emergencial, inesperada e momentânea, de risco na sua
permanência na Universidade; e não acumular qualquer outra modalidade de auxílio, bolsa
e/ou estágio remunerado. Além disso, o Auxílio Emergencial tem duração de até 6 meses,
podendo ser prorrogado a critério do NAPP (UEFS/CONSELHOS, 2020c, art. 5º e 7º).
Nesse sentido, um dos entrevistados destacou como relevante nesse desafio de
democratização do acesso e permanência, a atuação do NAPP e o processo de avaliação das
condições de vulnerabilidade socioeconômica dos estudantes:
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[...] tanto no Auxílio Emergencial, quanto na Bolsa Alimentação, os estudantes
precisam passar por uma avaliação no NAPP, que o Núcleo de Apoio
Psicopedagógico, que é um setor da PROPAAE, e a gente concede a bolsa pelo
tempo que o NAPP indica. [...] Adentrar a Residência é via edital e o auxílio
permanência também será via edital, passando por uma análise de condições de
vulnerabilidade pelo NAPP. [...] Então, nós também consideramos, como um
fator de permanência, esse apoio do NAPP, que está no plano da saúde mental,
que é o acolhimento psicopedagógico, psicossocial e pedagógico, que é feito no
NAPP, e que, havendo necessidade, eles são encaminhados para rede básica de
saúde de atendimento, para os CAPS, que são os Centros de Apoio Psicossocial,
Pedagógico do plano municipal. A gente faz esse encaminhamento, inclusive, se o
aluno é de outra cidade, ele prefere ser atendido na sua cidade, para lá, nós vamos.
E, também, no NAPP tem o apoio, nós temos uma pedagoga, que dá apoio
pedagógico, dá orientação de estudos e ainda com cursos complementares [...].
[AS4, grifo nosso].

Ademais, no final do segundo semestre de 2020, por meio da PROPAAE, a UEFS
lançou o Edital nº 211/2020 para o Auxílio Inclusão Tecnológico Emergencial, visando
custear a aquisição ou melhoria de equipamento de TIC para acompanhamento das atividades
acadêmicas do ensino na Graduação, por mediação tecnológica, durante a suspensão das
atividades presenciais, em virtude da pandemia da COVID-19 (UEFS/ASCOM, 2020a).
Já início do primeiro semestre de 2021, dois editais de auxílio emergencial para
estudantes de primeira Graduação: o Edital nº 01/2021 de Auxílio Inclusão Tecnológica
Emergencial e o outro de inclusão digital tecnológica, para estudantes não contemplados pelo
Edital nº 211/2020; e o Edital nº 02/2021 de Auxílio Inclusão Digital Emergencial, visando
exclusivamente à contratação de serviço de internet para acompanhamento das atividades
acadêmicas do ensino na graduação, via mediação tecnológica, durante a suspensão das
atividades presenciais, em virtude da pandemia da COVID-19 (UEFS/ASCOM, 2021c).
O Auxílio Inclusão Tecnológica Emergencial foi concedido, em parcela única, no
valor de até R$ 1.200,00, sendo disponibilizado até 1.500 (no Edital nº 211/2020) subsídios
pecuniários (até 1.000 no Edital nº 01/2021). Esses subsídios recebidos podem ser utilizados
para aquisição de equipamentos, peças e acessórios (além do frete), assim como o pagamento
de mão de obra para manutenção ou instalação dos equipamentos (UEFS/ASCOM, 2021c).
No caso do Auxílio Inclusão Digital Emergencial, exclusivo para contratação de
serviço de internet no acompanhamento das atividades acadêmicas, durante a suspensão das
atividades presenciais, este auxílio é concedido até 1.500 subsídios pecuniários, na forma de
uma ajuda de custo em 6 parcelas, no valor de R$ 80,00 (UEFS/ASCOM, 2021c).
Outro benefício integrante do PAE é o Auxílio Permanência. Esse auxílio financeiro
aprovado pela Resolução CONSEPE nº 042/2021 deve ser concedido aos estudantes de
primeira Graduação, regularmente matriculados, não residentes e/ou não beneficiários de
recursos de mesma natureza, em vulnerabilidade socioeconômica, que sejam prioritariamente
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cotistas, assegurando a permanência e a conclusão do curso no tempo mínimo de
integralização e, no máximo, por metade desse tempo (UEFS/CONSELHOS, 2021b).
Além dos auxílios que compõem o PAE, a UEFS concede bolsas acadêmicas aos
estudantes regularmente matriculados nos cursos de Graduação. Neste sentido, o Quadro 23
apresenta os auxílios supramencionados, bem como as bolsas acadêmicas institucionais, com
suas Resoluções de aprovação, objetivos e a unidade administrativa responsável.
Quadro 23 – Auxílios Financeiros do Programa de Assistência Estudantil e Bolsas Acadêmicas Institucionais da
UEFS
Resolução de
Unidade
Auxílio/Bolsa
Objetivo
Aprovação
Responsável
Auxílios do Programa de Assistência Estudantil
CONSAD nº 39/2019
Conceder aos estudantes residentes para a
Auxílio Residente
e CONSEPE nº
PROPAAE
permanência e conclusão do curso
087/2019
Auxílio
CONSEPE nº
Conceder suporte financeiro de curto prazo para
PROPAAE
Emergencial
121/2020
estudantes, de caráter excepcional
Conceder a não residentes, em vulnerabilidade
Auxílio
CONSEPE nº
socioeconômica, prioritariamente cotistas da
PROPAAE
Permanência
042/2021
reserva de vagas
Bolsas Acadêmicas Institucionais
Estabelecer atividades de monitoria de ensino,
CONSEPE nº
Bolsa Monitoria
pesquisa e extensão das disciplinas, visando à
PROGRAD
40/2001
formação acadêmico-profissional
CONSEPE nº
Oportunizar o desenvolvimento de atividades
Bolsa Acadêmica
PROPAAE
73/2001
extracurriculares (extinta em abril/2019)
Bolsa de Iniciação
CONSEPE nº
Fomentar a iniciação científica e atuação no
PPPG
Científica
47/2009
âmbito da Pesquisa
CONSEPE nº
Proporcionar engajamento em Programas e
Bolsa Extensão
PROEX
110/2010
Projetos de Extensão
Bolsa Arte e
Possibilitar a participação em projetos e ações
CONSAD nº 03/1996
CUCA
Cultura
de cunho artístico e cultural
CONSAD nº 08/2007
Apoiar a participação no Programa de
Bolsa Intercâmbio
e CONSEPE nº
AERI
Mobilidade Estudantil em IES internacionais
66/2016
Bolsa Intercâmbio
CONSEPE nº
Apoiar financeiramente a permanência para o
AERI
Estrangeiros
01/2015
período de mobilidade estudantil na UEFS
Bolsa Mobilidade
Apoiar financeiramente a permanência de
Nacional
CONSAD nº 37/2016
estudantes em outras IES nacionais e de
AERI
Graduação
oriundos de IES nacionais parceiras
Fonte: Elaborado pelo autor.

Essas bolsas acadêmicas acabam adquirindo característica assistencialista, em função
da impossibilidade de acumulação, e pelos estudantes não poderem possuir vínculo
empregatício de qualquer natureza (exceto para a Bolsa Monitoria, apesar da necessidade de
disponibilidade de 12 horas semanais, e para as Bolsas Intercâmbio e Mobilidade).
Sobre os auxílios vinculados ao PAE e as bolsas acadêmicas da UEFS, um dos
entrevistados destacou como fator relevante no enfrentamento desse desafio, inclusive, pela
possibilidade de os estudantes acumularem os auxílios com as bolsas acadêmicas:
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[...] Essas são políticas internas nossas, elas foram inclusive transformadas em
auxílio para permitir que os estudantes acumulem com bolsas, que nós
chamamos de meritocráticas, [...] digamos assim, as bolsas que passam por
avaliação de desempenho, são as PIBIC, PIBEX, Residência Pedagógica, IC,
Monitoria, eles podem acumular o auxílio com essas bolsas. [AS4, grifo nosso].

Outro fator importante destacado por um dos entrevistados refere-se ao processo de
escuta e participação dos estudantes, no que refere às ações e políticas de permanência
estudantil na UEFS.
[...] É uma política onde os alunos eles têm voz, eles são ouvidos, eles são ouvidos
dentro dos Conselhos, dos Conselhos que representam a Universidade, no caso, eles
têm assento no CONSU e mesmo aqueles que não têm assento e eles têm algum
tipo de necessidade, eles normalmente são ouvidos, não somente pela PróReitoria, como pela própria Administração. Porque eu tenho observado que, até
em reuniões fora da Pró-Reitoria, a Administração tem sentado a mesa com esses
alunos e tem buscado e procurado resolver problemas tanto gerais, quanto pontuais,
dependendo das necessidades dos grupos. [AD5, grifo nosso].

Ainda nos cabe enfatizar a participação da UEFS (e das outras Universidades
Estaduais da Bahia), no Programa Mais Futuro do governo do Estado da Bahia. Esse
Programa foi instituído pela Lei nº 13.458/2015 e Decreto nº 17.191/2016 (regulamento), que
se refere ao Projeto Estadual de Auxílio Permanência aos Estudantes das UEBA, em
condições de vulnerabilidade socioeconômica (BAHIA, 2015b, 2016a).
No Programa Mais Futuro, os auxílios financeiros são ofertados, no valor de R$ 300
mensais, para estudantes universitários que estudam a até 100 quilômetros da sua cidade de
origem, ou de R$ 600 mensais, para aqueles que moram em cidades a mais de 100
quilômetros de distância do campus onde estão matriculados; podendo ser disponibilizados
desde o primeiro semestre até que se completem dois terços do curso. No terço final da
Graduação, os estudantes têm a opção e prioridade de ingressar em vagas de estágio de nível
superior, ofertadas por órgãos da administração direta e indireta do próprio Estado. Além
disso, estudantes que já se encontram na fase final do curso, ao atender os requisitos do
Programa, também podem ingressar já nessa fase do estágio (BAHIA/SEC, 2020a).
A Tabela 13, a seguir, apresenta quantitativo de estudantes da UEFS atendidos pelo
Programa Mais Futuro:
Tabela 13 – Estudantes da UEFS atendidos pelo Programa Mais Futuro
Edital
Edital
Edital
Edital
Edital
Perfil
001/2017
002/2017
007/2018
008/2018
001/2019
Básico
254
527
416
81
815
Moradia
191
189
111
37
172
Estágio
109
110
27
56
Total
554
826
554
118
1.043
Fonte: UEFS/ASPLAN (2020c, p. 184).

Edital
008/2019
361
114
05
480

Total
Geral
2.454
814
307
3.575
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Nesse aspecto, alguns entrevistados ressaltaram a importância do Programa Mais
Futuro nesse enfrentamento ao desafio da democratização do acesso e permanência, porém
indicando a necessidade de mudanças no seu processo de gestão dos recursos, o que pode ser
considerada uma oportunidade de melhoria nesse Programa. Além disso, o apoio estatal
apresenta-se como de fundamental importância nesse enfrentamento.
[...] Além do Mais Futuro, que é um auxílio do governo do Estado, mas, de qualquer
forma, a UEFS acaba colaborando na gestão desse auxílio [...] não é o melhor
auxílio do mundo. Não saiu como as Universidades queriam, quando ele foi
discutido com as Universidades. As Universidades queriam um auxílio, na
verdade, que o recurso viesse para a Instituição com a verba carimbada e a
universidade pensasse como distribuir, quais os critérios. Não saiu assim, mas
saiu com os critérios do governo. Eles que pagam diretamente aos estudantes.
[AD1, grifo nosso].
[...] a busca de parcerias mesmo, via governo do Estado, que nos mantem. Agora, o
Mais Futuro é um programa do governo do Estado que, na UEFS mesmo atende
mais de 3.000 alunos. São políticas também pensadas, que a Universidade
precisa pensar para dar conta também, para abarcar, para brigar por elas
também, porque são braços dessa política de permanência e de acesso. A gente
pensa que, por exemplo, a luta por busca de recursos para além do orçamento do
Estado. Então, emendas parlamentares, a nossa residência indígena, ela foi
fruto de uma parceria com o INCRA, com emendas parlamentares. [AS1, grifo
nosso].
[...] um programa que é do governo do Estado, que é hoje, acho, o maior programa
de permanência no ensino superior do país, e ainda merece ser aperfeiçoado,
não é o programa que a gente quer, mas a gente ainda está buscando e esse
programa se chama Mais Futuro e ele dá dois tipos de auxílios financeiros: um
auxílio pra quem mora menos de 100 km da Universidade, que é o chamado perfil
básico, no valor de R$ 300,00; e para os estudantes que moram acima dessa
distância no valor de R$ 600,00 mensais. O de moradia tem esse valor de R$ 600,00,
ele é de 12 meses; e o permanência, de R$ 300,00, são 8 meses apenas no ano, que é
uma coisa que a gente quer mudar, para nós não faz muito sentido essa
diferenciação. Mas não é um programa nosso, nós não temos como alterar o
Programa, é uma lei estadual, pelo governo do Estado. [AS4, grifo nosso].

Desse modo, consideramos o Programa Mais Futuro um avanço da política de Estado
para a permanência estudantil na educação superior. No entanto, essa política ainda necessita
de ajustes no seu modelo e de alterações na sua forma de repasse de recursos orçamentáriofinanceiros às Universidades, principalmente para garantir o adequado atendimento das
especificidades de cada Instituição nesse processo, oportunizando que sejam adotadas as
melhores medidas e ações de permanência e assistência de estudantes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, em função das realidades local e regional.
Ainda como oportunidade de melhoria ou desafio nesse enfrentamento, a implantação
de uma residência quilombola aparece em umas das entrevistas, como um aspecto simbólico
importante para esse grupo social historicamente excluído, nesse processo de acesso ao ensino
superior e, consequentemente, da necessidade de permanência estudantil. O que foi frisado no
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seguinte trecho: “[...] buscou emenda parlamentar que, infelizmente, ainda não se consolidou
para construção de uma residência quilombola, porque foi uma reivindicação dos quilombolas
de ter isonomia com relação aos indígenas” [AD1].
Ainda nesse aspecto da dimensão simbólica e das outras dimensões da permanência
estudantil – material e pedagógica –, ressaltamos alguns trechos dos depoimentos, que
destacam oportunidades de melhoria ou desafios a serem ainda enfrentados nesse processo de
enfrentamento, no que se refere, principalmente, a necessidade de uma maior atenção ao
apoio psicopedagógico para os estudantes. O que foi sinalizado nos seguintes trechos:
[...] Na medida em que a gente abre os muros da Universidade, para que outras
pessoas que, historicamente, estavam alijadas desse processo, elas adentrem e,
estando na Universidade, outros desafios são revelados. [...] A gente tem muitos
jovens e adultos precisando de apoio psicológico, por conta de uma realidade
muito violenta, agressiva, de carências, de lacunas. A Universidade, hoje, precisa
começar a pensar também em outras políticas de acolhimento a esse aluno. Em
algumas situações de ofertas de que a gente chama, muitas vezes, de uma tutoria,
alunos que entram com uma certa defasagem de conteúdos e, aí, a gente precisa
muito pensar também em política para que, esse aluno não desista, diante mão.
Então, muitas vezes, ele precisa de um suporte ou do Colegiado, de alguns
programas. Hoje, na PROPAAE, a gente tem também umas turmas de nivelamento
de Língua Portuguesa, de Matemática. Então, assim, são ações que, a Universidade,
ela precisou pensar para esse novo contexto, para esse novo desafio de
expansão, que a Universidade teve do seu público com as políticas. [AS1, grifo
nosso].
Há uns três ou quatro anos atrás, a PROPAAE me convidou para coordenar um
programa de acompanhamento [...], a gente fazia, preparava, tirava dúvidas. Na
verdade, a gente chama de banca. Era uma banca, a gente chama de banca dentro da
Universidade. Era uma monitoria que não era dos professores, era uma monitoria da
própria Instituição para os estudantes. Então, a gente fazia revisão de Português,
de Matemática, um reforço. Primeiro, a gente começou com os indígenas e
quilombolas e aí, havendo demanda, a gente abriria para outros cursos, para cursos
não, para outro público. Isso durou uns três ou quatro anos, eu acho, eu acabei
saindo, porque eu assumi outras obrigações, e ficou muito puxado. Mas, ainda, eu
acho que, pelo menos, uns dois anos, dois anos e meio lá, assim, a gente teve
resultados bons, significativos. Infelizmente, eu acho que acabou, não por falta de
professor, não pela PROPAAE, mas por falta mesmo interesse dos estudantes,
acabam exercendo muitas atividades e não tinha tempo para fazer esse reforço
[AD2, grifo nosso].
[...] tem uma dimensão simbólica, que está no plano da cultura, que é, por
exemplo, da gente descolonizar o pensamento dentro da Universidade e acabar
com o preconceito ou, pelo menos, minimizar o preconceito quanto aos
estudantes negros, quanto aos estudantes indígenas e quilombolas. E, agora,
enveredar com os trans, com os ciganos e as pessoas com deficiências, que já estão
na Universidade, e agora eles virão em maior número. E, também, fazer com que
essa Universidade seja mais inclusiva e menos excludente, trazendo a cultura desses
indivíduos, que antes estavam na periferia da Universidade, e agora estão dentro da
Universidade. A gente sabe que as escolas, de modo geral, e na Universidade muito
mais, então, ela não foi criada para pensar na população marginal. Então, no plano
da cultura, a gente precisa fazer essa permanência, porque muitos estudantes se
sentem “um peixe fora d’água” na Universidade. É como se fosse um não lugar
para eles. Uma outra dimensão dessa permanência é a Pedagógica. Os
estudantes, na universidade, eles chegam com um déficit em áreas do
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conhecimento, especialmente nas Exatas, em todas as áreas, mas especialmente
nas Exatas, que vão ser definidores do sucesso escolar deles e até para a
desistência deles na Universidade. Eles conseguem entrar e não conseguem ficar
porque o tempo todo o fracasso está posto para eles. E nós, ainda que tenhamos,
pontualmente, algumas ações, nós ainda não temos uma política. [...] elas ainda
são ações pontuais e é preciso ter uma política mesmo e uma política no nível do
entendimento de que isso é uma necessidade e um desafio que a Universidade
precisa encarar. E não é uma escolha dela se ela de fato está preocupada com
permanência e sucesso escolar. [...] Eu sei que almoço são 1.200 refeições por dia na
Universidade para os estudantes, que ainda precisa melhorar a política, porque
ela ainda é uma política universalista e a gente precisa dizer que ela tem que ser
como ação afirmativa, ou seja, atender, em primeira mão, os que mais precisam, já
que nós não temos para todo mundo [AS4, grifo nosso].

Por outro lado, alguns fatores restritivos podem ser destacados nesse processo de
enfrentamento ao desafio da democratização do acesso e permanência, a partir da análise dos
diversos depoimentos, que dizem respeito, inclusive, a outros desafios contemporâneos: numa
dimensão econômica, as restrições orçamentárias e as interferências na autonomia
universitária; numa dimensão organizacional, ao excesso de burocracia do Estado; e numa
dimensão cultural, o modelo elitista e o encastelamento da universidade brasileira; e, mais
atualmente, aos efeitos socioeconômicos perversos da Pandemia de Covid-19. Para facilitar o
entendimento desses fatores, iremos apresentá-los a partir de um quadro resumo (Quadro 24),
a seguir, com os trechos identificados nos respectivos depoimentos.
Desse modo, algumas ações e políticas da UEFS de enfrentamento ao desafio
contemporâneo da democratização do acesso e permanência foram destacadas, principalmente
no que diz respeito à implementação do sistema de cotas e de reservas de vagas, bem como ao
Programa de Assistência Estudantil, que envolve as Residências Universitárias (tradicional e
indígena), o Restaurante Universitário e a Bolsa Alimentação, além dos auxílios e bolsas
institucionais concedidas aos estudantes, como também outros que ainda necessitam de
implementação de ações e políticas nesse enfrentamento, a exemplo de melhorias nas políticas
de inclusão de estudantes trans e com deficiência, como também relativo ao apoio
psicopedagógico de estudantes.
De todo modo, essas ações e políticas afirmativas da UEFS visam garantir a
democratização do acesso e permanência e oportunizar melhores condições para que
estudantes, oriundos de famílias economicamente menos favorecidas e de grupos sociais
historicamente excluídos, possam se manter ativos na educação superior e ter o adequado
sucesso acadêmico, como abordado por Dias Sobrinho (2010), Schwartzman (2014) e
Sguissardi (2015).
Após esse cenário da dimensão política, na subseção seguinte, passaremos a tratar da
dimensão organizacional acerca do desafio contemporâneo da decisão colegiada na UEFS.
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Quadro 24 – Fatores restritivos ao enfrentamento do desafio contemporâneo da democratização do acesso e permanência
Fatores
Trechos dos Depoimentos
Restritivos
“[...] Então, na perspectiva da inclusão, eu acho que tem buscado ampliar, e na perspectiva da permanência também. Claro que, a questão financeira,
ela limita muito que as ações de permanência sejam melhores e maiores, em termos de quantidade do que, na verdade, se deseja”. [AD1]
“[...] a gente não tem ainda uma ampliação tão significativa, porque a gente tem o número de vagas muito reduzido ainda para o déficit, que tem na
sociedade. Então, a gente não consegue, por exemplo, ampliar número de ofertas de cursos novos. [...] nós temos impedimentos orçamentários, que
não nos permitem, a cada ano, oferecer cursos novos. [...] nós levamos um tempo de ampliação de oferta de curso. Isso se dá, também, em virtude de
Restrições
uma não autonomia financeira. O nosso orçamento está amarrado a um Estado, que é o que nos mantém e isso é uma coisa importante a dizer”. [AS1]
orçamentário“[...] Nesse sentido da acessibilidade, ela ainda falha, mas acho que a gente vem caminhando aos poucos, porque também, o Estado, ele não dá um
financeiras e
retorno financeiro seguro. A gente sempre esbarrar numa burocracia, numa dificuldade financeira [...]”. [AD2]
interferências na
“[...] não consegue atingir o máximo porque tem limites. Na gestão própria financeira da Universidade, a gente tem determinados limites, você sabe
autonomia
disso. A Universidade apesar de ser autônoma, de ser uma instituição, uma autarquia que deveria ter autonomia total, ela está submetida a decisões
universitária
também do governo. Então, fica limitada a esse investimento do governo, que não tem aumentado nos últimos anos. A gente tem passado, nos últimos
anos, com dificuldade financeira muito grande na Universidade. [...] existe o limite do Estado, da gestão do próprio recurso [...]”. [AD4].
“[...] dentro daquela perspectiva, daquela limitação que a UEFS, ela tem, como universidade pública, nós temos uma série de limitações para
atendimento de várias necessidades. Dentro daquelas limitações, aquilo que pode ser favorecido, aquilo que pode ser viabilizado para esses alunos, eu
tenho observado e no meu Departamento tem sido feito”. [AD5].
Modelo elitista “[...] não é suficiente se a gente considera o contingente que fica excluído nesse processo, porque o ensino superior no Brasil é ainda muito elitista. [...]
eo
Quando eu entrei tinham muitos poucos negros na Universidade. Nos cursos, ainda não tinha Medicina e nem Direito na época, mas nos cursos
encastelamento noturnos, curso de Odontologia, de Enfermagem, nas Licenciaturas, especialmente, de Biologia eram cursos muito elitizados. Os alunos de escola
da universidade pública tinham poucas chances, especialmente nesses cursos, vamos dizer assim, de maior demanda social. [...] ao invés de dizer mais democrática, eu
brasileira
vou dizer menos excludente, que ela ainda não chegou, no sentido de mais democrática. Em minha opinião, ela é menos excludente”. [AS4].
“[...] a gente tem a nova Resolução de reserva de vagas, que foi instituída, que será instituída agora no segundo semestre. Por conta da Pandemia,
deveria ter sido no ano passado, mas como nós não tivemos semestre regular ano passado, será agora. Mas, essa Resolução é de 2019”. [AD1].
“[...] começa a se deparar com uma sociedade de um modo geral mais empobrecida. A gente percebe agora na Pandemia que isso se escancarou de
forma muito avassaladora, as desigualdades elas já existiam, mas com a Pandemia a gente percebeu como essa desigualdade ela tem cor, ela tem raça,
ela tem um lugar. E aí a gente percebe que esse empobrecimento da população impacta nas instituições que as acolhe e porque gente não pode
simplesmente fechar os olhos e achar que a Universidade está trabalhando com o mesmo público e mesma realidade. Então, a própria Universidade,
ela precisa repensar, se reestruturar, para oferecer com a mesma qualidade que ela sempre quis, agora com aspectos mais peculiares”. [AS1].
Efeitos da
[...] chamou os Colegiados para, a partir de 2020, iniciar a discussão para construir uma política pedagógica de permanência, porque o atendimento
Pandemia de
pedagógico precisa de apoio diferenciado de acordo com cada área de conhecimento. Isso não foi possível, exatamente porque chegou a Pandemia e a
Covid-19
gente foi dar conta de sobreviver na Pandemia e estamos esperando que, a partir de junho, a gente retome essa discussão com os Colegiados. [AS4].
“[...] no último ano, a gente tem uma dificuldade a mais, que é questão da Pandemia. Então, trouxe um agravamento maior, porque os estudantes estão
em casa, precisam de equipamentos. A dificuldade de comprar esse equipamento, a Universidade foi em busca de um suplemento, de um auxílio para
que esses estudantes pudessem ter acesso. Mas, mesmo assim, a gente sabe que nem todos conseguiram”. [AD4].
“[...] a gente tem buscado essas outras formas, essas outras alternativas. É tentar fazer com que o aluno não desista do curso, para que ele continue, que
ele transcorra durante esse período com uma certa tranquilidade. [...] Agora mesmo, nós estamos em plena Pandemia e aí, não é somente problema da
UEFS, eu acho que é um problema de uma maneira geral de nossos alunos da rede pública, de maneira geral, de acesso a internet”. [AD5].
Fonte: Elaboração própria.
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6.2 Perspectiva Organizacional: Decisão Colegiada
Como vimos anteriormente, o processo decisório na universidade é um processo
colegiado de tomada de decisões por consenso, em um ambiente político de dinâmicas de
conflito e diversos grupos de interesse, com uma estrutura burocrática de divisão do trabalho,
de hierarquia administrativa e uso de regulamentos e normas (SYENA, 1993;
LANZILLOTTI, 1997; HARDY; FACHIN, 2000; ANDRADE, 2003).
Dessa forma, esse processo se desenvolve a partir de um contexto anárquico, que
envolve preferências indefinidas e problemas de participação efetiva dos membros da
comunidade universitária, inclusive com grandes dificuldades para efetivar a participação de
membros da sociedade local e regional, também inseridos nesse processo de decisão
(SYENA, 1993; LANZILLOTTI, 1997; HARDY; FACHIN, 2000). Logo, em função dessa
complexidade, a decisão colegiada na universidade contemporânea torna-se um desafio.
Assim, nesta subseção, iremos discutir o contexto organizacional da decisão colegiada
na UEFS, que envolve os Conselhos Superiores, os Conselhos Departamentais e os
Colegiados de Cursos, bem como a estrutura implantada para o orçamento participativo nessa
Universidade, visando à gestão democrática no processo decisório.

6.2.1 Conselhos da Administração Superior e Adstrita
Na UEFS, os Conselhos Superiores (e as Câmaras do CONSEPE), os Conselhos
Departamentais e os Colegiados de Cursos, normativamente, são as instâncias responsáveis
pela tomada de decisões colegiadas. No entanto, somente duas dessas instâncias, dentre os
Conselhos Superiores (CONSU e CONSAD), apresentam na sua composição a representação
da comunidade externa, local ou regional.
No que se refere aos Conselhos Superiores, o CONSU é constituído pelo Reitor
(Presidente), Vice-Reitor (Vice-Presidente), os Pró-Reitores, os Diretores de Departamentos,
por representantes do corpo discente e do corpo técnico-administrativo (correspondendo cada
representação a 12% do Conselho, escolhidos por eleições diretas conduzidas pelas
respectivas entidades representativas de classe); e por dois representantes da comunidade
regional122, não podendo exceder a três representantes (UEFS/CONSELHOS, 1997).
No que diz respeito ao CONSU, uma importante instância de decisão colegiada da
122

Atualmente, o CONSU tem dois representantes (titular e suplente) da comunidade regional: um representante
do Centro das Indústrias de Feira de Santana (CIFS); e um representante da Associação Comercial e
Empresarial de Feira de Santana (ACEFS).
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UEFS, vinculada a esse Conselho, foi a Comissão de Ações Afirmativas. Essa Comissão
apresentava como composição: Vice-Reitor (Presidente); Pró-Reitor de Políticas Afirmativas
e Assuntos Estudantis (Vice-Presidente); um representante da CPAFIR, vinculada à
PROPAAE; um representante da Associação dos Docentes da UEFS (ADUFS); um
representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Estado da
Bahia (SINTEST); um representante do DCE; dois representantes da PPPG; dois
representantes da PROGRAD; um representante da PROAD; dois representantes indígenas;
dois representantes da Residência Universitária; um representante quilombola; dois
representantes do Núcleo de Estudantes Negros e Negras da UEFS (NENNUEFS); um
representante do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas da UEFS (NEABI/UEFS); e
um representante do Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Desigualdade em Saúde da UEFS
(NUDES/UEFS) (UEFS/REITORIA, 2018).
Além desses, três representantes da comunidade externa também faziam parte da
Comissão de Ações Afirmativas da UEFS: um representante do Coletivo de Mulheres de
Feira de Santana; e dois representantes do Conselho Municipal de Participação e
Desenvolvimento

das

Comunidades

Negras

e

Indígenas

de

Feira

de

Santana

(COMDECNI/FS-BA) (UEFS/REITORIA, 2018).
Por outro lado, com a instituição da Resolução CONSU nº 010/2019 sobre a nova
estrutura de reserva de vagas para os cursos de Graduação, a Comissão de Ações Afirmativas
– vinculada à Resolução CONSU (034/2006) – foi extinta. Como vimos anteriormente, a nova
Resolução determina que, a política de ação afirmativa para grupos historicamente excluídos,
seja acompanhada pela CPAFIR, pela COPAES e pela Câmara de Políticas Afirmativas e
Assuntos Estudantis, sob a coordenação da PROPAAE. Inclusive, essa Resolução cria a
Comissão Institucional de Verificação de Autodeclaração/Heteroidentificação, como
responsável pela avaliação e aferição da veracidade das informações nesse processo de
reserva de vagas (UEFS/CONSELHOS, 2019g).
No que se refere ao CONSAD, este Conselho é constituído por: Secretário de
Educação do Estado (Presidente); Reitor e Vice-Reitor; um representante da Secretaria de
Planejamento do Estado (SEPLAN-BA); um representante da SAEB; um representante da
Procuradoria Geral do Estado (PGE); um representante do corpo técnico-administrativo
indicado pelo SINTEST; um representante do corpo discente indicado pelo DCE; oito
representantes do corpo docente indicados pela ADUFS; oito docentes de livre escolha do
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Governador do Estado; e um representante da comunidade regional123. Cabe destacar que, em
casos de urgência ou de relevante interesse da Universidade, o Presidente pode praticar atos
ad referendum, ou seja, sujeito à consideração em reunião posterior (UEFS/CONSELHOS,
2020f).
Cabe-nos relatar que, desde o ano de 2007, não ocorre reuniões do CONSAD, quando
o mesmo ainda era presidido pelo Prof. Adeum Sauer, Secretário de Educação na época, após
uma invasão à reunião do dia 26 de fevereiro daquele ano, por um grupo de estudantes. Uma
das reivindicações dos manifestantes referia-se à implantação do sistema bandejão no
Restaurante Universitário da UEFS e questionava a limitação na quantidade de subsídios da
Bolsa Alimentação – que, inclusive, foi aprovada nessa mesma reunião.
Cabe-nos ainda destacar que esse movimento estudantil ocorreu em um mesmo
período conturbado de manifestações da comunidade universitária, em que o movimento
docente, inclusive, em pautas de indicativos de greve, reivindicava a revogação da Lei nº
7.176/1997 e a suspensão das reuniões do CONSAD, principalmente em função das críticas
em relação à composição desse Conselho. Essas reivindicações traziam a compreensão de que
esses instrumentos interferiam diretamente na autonomia universitária. Sendo assim, desde
então, o CONSAD não tem se reunido e as Resoluções têm sido aprovadas ad referendum.
Dentro desse contexto do CONSAD, um dos entrevistados fez o seguinte depoimento:
Hoje, a Universidade, praticamente, ela não viabiliza, ela não se detém ao Conselho
Superior de Administração, que seria um Conselho com a participação, digamos
assim, de membros da iniciativa privada, do Secretário de Educação. Ela, ao longo
do processo de disputa e de luta, apesar da legislação dizer que isso ainda
existe, ela vem tomando iniciativas, ela vem, na verdade, tomando medidas
cada vez mais para que esse processo fique, realmente, na mão da comunidade
interna, do ponto de vista do processo decisório. [AS3, grifo nosso].

Já o CONSEPE é composto pelo Reitor (presidente), Vice-Reitor (vice-presidente), os
Pró-Reitores, responsáveis pelas atividades de ensino, pesquisa, extensão, políticas
afirmativas e assuntos estudantis, os Diretores de Departamentos, os Coordenadores dos
Colegiados de Cursos124 e representantes do corpo discente125 (10 estudantes escolhidos por
eleição direta conduzida pelo DCE, sendo vetada a participação em outro Conselho Superior).
Além disso, esse Conselho é dividido em quatro Câmaras: de Graduação; de Pós-Graduação e
Pesquisa;
123

de

Extensão;

e

de

Políticas

Afirmativas

e

Assuntos

Estudantis

Atualmente, um representante da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB).
Referimo-nos aos coordenadores de Colegiados de Cursos de Graduação e Pós-Graduação stricto sensu. Já os
coordenadores de Pós-Graduação lato sensu não fazem parte da representação do CONSEPE.
125
Conforme a Resolução CONSEPE Nº 086/2017, que alterou o Regimento do CONSEPE, os representantes
do corpo discente corresponderão a um total de 20% dos membros efetivos desse Conselho
(UEFS/CONSELHOS, 2017c).
124
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(UEFS/CONSELHOS, 2017c, art. 23).
No que tange à composição dos Conselhos Departamentais, estes são formados pelos
Diretores de Departamento (Presidente), pelos docentes pertencentes ao Departamento, pelos
Diretores de Órgãos Suplementares diretamente vinculados ao Departamento e pelas
representações discentes. Cada Departamento é composto por um Conselho e este só deve ser
criado se tiver mais de 20 docentes lotados. Não havendo essa quantidade, o Conselho deve
ser formado pela totalidade dos docentes (UEFS/CONSELHOS, 1981, art. 4º, 2017c, art. 35).
Sobre a representação discente nos Conselhos Departamentais, esta é obtida junto aos
estudantes do Curso ou Cursos a que preponderantemente serve o Departamento, ficando
assegurado o direito de voto, bem como o direito de ser representante discente para aqueles
alunos eleitos do Curso ou Cursos em que sejam ministradas pelo Departamento, um mínimo
de 20% (1/5) das disciplinas do currículo. Por outro lado, tanto o Estatuto, quanto o
Regimento dos Departamentos, não trata de representação dos servidores técnicoadministrativos nesses Conselhos (UEFS/CONSELHOS, 1981, art. 45, 2017c, art. 35).
No que diz respeito à composição do Colegiado de Curso de Graduação, um
Coordenador e Vice-Coordenador devem ser eleitos (eleição direta junto à comunidade
acadêmica do curso, com mandato de dois anos) entre os integrantes da representação
docente, em função de critérios referentes à formação profissional. Cada Colegiado define
critérios de composição e escolha da representação docente, por norma específica, aprovada
pela maioria absoluta dos membros, e submetida à discussão, aprovação e homologação pela
Câmara Ensino de Graduação do CONSEPE (UEFS/CONSELHOS, 2011, art. 4° e 5°).
A representação dos servidores técnico-administrativos é de apenas um membro por
Departamento, eleito entre pares, que, a critério do Colegiado, seja considerado representativo
na oferta dos componentes curriculares do curso, com mandato de dois anos e permitida uma
recondução. No caso da representação discente, que é de um ano, é permitida também uma
recondução (UEFS/CONSELHOS, 2011, art. 4°).
Cabe-nos enfatizar que os Departamentos, que são os ofertantes de componentes
curriculares dos cursos, se encontram obrigados a indicar a representação docente, respeitando
os critérios de escolha definidos pelos Colegiados de Cursos, visando um mandato de dois
anos e com direito a recondução (UEFS/CONSELHOS, 2011, art. 4°, §3º).
Sobre a composição do Colegiado de Programa de Pós-Graduação stricto sensu, este é
constituído por Coordenador e Vice-Coordenador, eleitos entre seus membros docentes, por
representantes do corpo docente do quadro permanente vinculado ao Programa e por
representantes discentes e/ou servidores técnicos. Na Pós-Graduação lato sensu, do mesmo
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modo, um Coordenador e Vice-Coordenador são eleitos entre seus membros docentes
(UEFS/CONSELHOS, 2020b, 2020d).
Dessa maneira, o Quadro 25 apresenta, resumidamente, as representações participantes
dos Conselhos Superiores e das demais Instâncias de decisão colegiada da UEFS, conforme o
Estatuto da Instituição e respectivos regimentos.
Quadro 25 – Conselhos superiores e instâncias de decisão colegiada, conforme Estatuto e Regimentos da UEFS
Conselhos Superiores e
Instâncias de Decisão
Administração
Representação
Colegiada
Reitor; Vice-Reitor; Pró-Reitores; Diretores de
Departamentos; representantes discentes; representantes dos
CONSU
técnico-administrativos; e representantes da comunidade
regional.

CONSAD

Superior

Secretário Estadual de Educação; Reitor e Vice-Reitor;
representante da SEPLAN-BA; representante da SAEB;
representante da PGE; representante do corpo técnicoadministrativo; representante discente; representantes do
corpo docente; docentes de livre escolha do Governador; e
representante da comunidade regional.

CONSEPE

Reitor, Vice-Reitor; Pró-Reitores das atividades de ensino,
pesquisa, extensão, políticas afirmativas e assuntos estudantis;
Diretores de Departamentos; Coordenadores dos Colegiados
de Cursos; e representantes discentes.

Conselhos
Departamentais

Diretor e Vice-Diretor do Departamento; docentes
pertencentes ao Departamento; Diretores de Órgãos
Suplementares vinculados; e representantes discentes.

Colegiados de Cursos de
Graduação

Coordenador e Vice-Coordenador; representantes docentes;
representante dos técnico-administrativos; e representante
discente.

Colegiados de Cursos de
Pós-Graduação

Adstrita

Coordenador e Vice-Coordenador; representantes docentes; e
representantes discentes e/ou de técnico-administrativos
(conforme regimento interno de cada curso).

Fonte: Elaboração própria.

A partir desse cenário inicial sobre a composição e representações pertencentes aos
diversos Conselhos Superiores e Órgãos Colegiados da UEFS, passamos a destacar as análises
dos depoimentos dos entrevistados. De início, como um fator impulsionador do ponto de vista
da comunidade interna, enfatizamos a relação como espaços democráticos, para além da
estrutura formal de decisão colegiada e da participação democrática na Instituição. O que
pode ser verificado nos seguintes trechos destacados de 9 dentre os 10 entrevistados:
A questão da comunidade interna é muito mais visível. Quando a gente pensa na
comunidade interna, passa pelas decisões todas, porque a gente tem os
Conselhos Superiores. Na verdade, todas as decisões, no geral, se não forem
meramente administrativas. Às vezes, até as administrativas passam pelos Conselhos
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Superiores e todas as categorias da UEFS têm assento nos Conselhos Superiores.
[...] a gente tem 10 estudantes, por exemplo, no CONSEPE e, esses estudantes, eles
têm que fazer o trabalho com a base deles lá. Saber o que a base está reivindicando,
o que a base está querendo. A gente tem dois servidores técnicos, que é a mesma
coisa. Eles têm que saber o que é que a base de servidores técnicos está querendo e
tem os representantes dos docentes, que é por classe. Representantes de professores
auxiliares, professores assistentes, professores adjuntos, titulares e plenos. Apesar de
que a ADUFS vai ter que fazer uma eleição. São 5 representantes, um por classe. E,
além disso, a gente tem os representantes dos Departamentos, que, no caso da UEFS,
os Departamentos são compostos de todos os docentes. [...] Então, essa questão da
democracia interna é muito clara, eu acho, porque está muito resolvida nas
resoluções. [AD1, grifo nosso].
Olha, a Universidade, da forma como ela está constituída, nós reafirmamos isso
também no último congresso Estatuinte. Na UEFS, a gente tem uma história [...]
de discussões, muito coletiva. Então, nós temos, além dos nossos fóruns, que são
fóruns que estão nos nossos estatutos, como os Colegiados, os Departamentos, nós
temos o CONSEPE, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, que nesse
Conselho Superior envolve coordenadores de Colegiados, de diretores de
Departamentos e os Pró-Reitores e a Administração. Nós temos o CONSU, que é
formado pelos diretores de Departamentos, pelos Pró-Reitores Acadêmicos e pela
Administração. [AS1, grifo nosso].
A UEFS é o lugar que eu trabalhei mais democrático, que eu já vivi, que eu já
trabalhei, que eu estudei. Na minha trajetória, passei por três universidades
estudando e depois trabalhei em quatro e a UEFS é a mais democrática. [...]
processo, realmente, de transparência e democratização de todas as suas
decisões. Se a gente for pensar em todos os colegiados, que nós temos, o nosso
maior colegiado é o CONSU. A gente tem participante de todas as esferas da
comunidade universitária interna e participantes também da comunidade externa.
Internamente, a gente discute ensino, pesquisa e extensão no CONSEPE. Então,
todas as matérias que envolvem essas três esferas são discutidas no CONSEPE. Um
conselho que envolve também todas as coordenações e direções maiores, que levam
essas interlocuções. Tem os Colegiados que envolvem estudantes, Departamentos
também envolvem os estudantes, para além da participação de cada representação
estudantil, funcionários e professores em todos esses Conselhos. Então, acho [...]
extremamente democrática, nessa questão da forma de decidir. [AS2, grifo
nosso].
[...] existem várias representações na estrutura da Universidade.
Representações no campo estudantil, diretórios acadêmicos, diretórios centrais
estudantis, os coletivos, que acabam, também, apesar de formalmente não
fazerem parte do processo, mas tem um impacto muito grande, hoje, no
processo decisório das gestões, porque os estudantes fazem bastante pressão. Os
sindicatos de classe, de profissionais da educação, tanto os técnico-administrativos,
de várias áreas, que trabalham na Instituição, de vários campos, como os
professores. Particularmente, esse dois possuem assentos nos Conselhos, tanto no
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, quanto no Conselho Superior
Universitário. A questão de ser participativo ou não, vai muito da lógica do
modelo que a gente tem de Instituição, hoje, porque os Departamentos são
colegiados, os debates nos Departamentos são colegiados. Os debates nos
Colegiados de cursos são colegiados. Os debates nas áreas dos Departamentos, nas
áreas dos Colegiados também são colegiados. [...] Então, a Universidade, a UEFS,
de uma forma geral, ela faz valer isso. Ela faz valer o processo decisório, a partir
do debate nos colegiados. [AS3, grifo nosso].
Internamente, ela segue o que toda a universidade que eu conheço, pelo menos,
segue. Nós temos decisões que são tomadas, desde o lado micro, das áreas, que
passa pelos Departamentos, e, que, vão para as Câmaras de Graduação, Pesquisa,
Extensão, PROPAAE, para as Pró-Reitorias, para as Câmaras de Pós-Graduação,
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enfim, chegam ao CONSEPE e ao CONSU. Assim, as decisões são bem divididas,
discutidas. Pelo menos, internamente, eu vejo assim com poucas exceções, é obvio,
isso não tem jeito. Mas, assim, eu vejo que, a participação da comunidade, ela é
bem democrática, no geral, eu acho que essa última gestão do Professor Evandro,
então, eu acho que ela foi uma gestão bem democrática. [...] Sempre tem sido
explicado toda vez que a gente solicita alguma explicação ou algum atendimento,
isso nos é passado. [...] Eu acho que a gestão foi muito democrática, muito aberta.
Eu não tenho que reclamar, não. [AD2, grifo nosso].
Olha, do ponto de vista institucional, a Universidade, ela atua, as Pró-Reitorias
atuam muito por meio das Câmaras e dos seus Conselhos, que são espaços de
discussão. [AS4, grifo nosso].
[...] as políticas que são construídas na Universidade, elas são aprovadas nos
Conselhos Superiores. [...] a Universidade, ela tem uma estrutura, uma
determinada estrutura de funcionamento dela [...] de uma universidade
pública, democrática, que funciona a partir de decisões coletivas, colegiadas,
com representações. As representações, grande parte delas, são eleitas. Os diretores
de Departamentos são eleitos, os coordenadores de Colegiado de Pós-Graduação são
eleitos dos seus colegiados. Os estudantes também são representações, que são
eleitas na sua base. Então, nós temos aí, tem também a representação dos técnicosadministrativos. Então, o que eu posso dizer é que nós temos um sistema de
funcionamento administrativo que, para mim, é a melhor forma de uma
instituição funcionar. [...] A gente está lá o tempo todo reivindicando para que isso
seja mantido, entendeu? Não vou te dizer que não existem momentos em que a gente
percebe, sim, manobras [...] nós, comunidade, gritamos. Então, é importante que
se tenha essas decisões colegiadas, porque nós temos o espaço, o momento de
reivindicar, de criticar, de falar, porque se não tivesse, aí seria, realmente, uma
estrutura totalmente de dominação, autoritária. Então, no que diz respeito,
internamente, eu penso que o que existe, é isso, uma estrutura que ela preza pela
discussão colegiada. Toda ela é baseada nisso. Tanto as reuniões de Departamento,
como as de Colegiado, são decisões coletivas, mas também existe aí um diálogo
constante entre gestores e gestoras e a comunidade que está o tempo todo
reivindicando, discordando, falando e direcionando essas decisões. [AD4, grifo
nosso].
Eu acho que o fato de você ouvir, o fato de você está fazendo reunião, de você
dar assento, dar lugar, voz de fala nos conselhos deliberativos e consultivos da
Universidade, é de maneira geral, tanto os Colegiados, os Departamentos,
CONSEPE, CONSU, nós temos assento estudantil. Então, em todos esses locais,
esses alunos têm lugar de fala e muitos locais, também local de voto, fora desses
espaços, qualquer momento, que o grupo ou alguns grupos resolvam ou peçam para
conversar com grupos maiores, tanto em qualquer instância colegiada, ou adstrita ou
a administração central, a gente sempre tem abertura para estar conversando com
esses alunos e levando as necessidades deles para a Pró-Reitoria e para a própria
administração central. O nosso diálogo com nossos alunos, ele é um diálogo bem
tranquilo, bem tranquilo. [AD5, grifo nosso].
Eu penso que a UEFS tem uma organização no seu processo decisório todo
baseado na decisão colegiada. [...] nós temos um Comitê [...], que tem como
representações, os Departamentos, cada Departamento encaminha um professor para
representar [...]. E esses comitês levam as discussões para a Câmara [...], que, para
além das representações formais, institucionalizadas, nós também temos um Fórum
de Coordenadores [...]. Esse Fórum também tem sido muito importante porque esses
coordenadores fazem a discussão no âmbito desse Fórum e levam para a Câmara
essas discussões, as necessidades que são apontadas pelos coordenadores, para que a
gente defina estratégias e ações. Então, a partir da discussão na Câmara, que aí
aonde surge as propostas de Resoluções. [...] Então, nós temos resoluções,
orientações. Então, tudo isso foi a partir de discussões da Câmara [...], e aí, depois
da Câmara [...], vamos para o CONSEPE, quando é matéria de CONSEPE, ou
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CONSU. Então, são decisões totalmente colegiadas. [AS5].

Ainda no âmbito da comunidade interna, um importante espaço de discussão coletiva
ocorreu durante o Congresso Estatuinte, discutido anteriormente. Esse momento de debate e
discussão democrática foi destacado por um dos entrevistados como um relevante processo de
decisão colegiada da Instituição.
Nós vivemos momentos, assim, de grandes debates, de grandes aprendizagens,
quando a gente instituiu o Congresso Estatuinte, como o espaço de definição do
organograma da Universidade, das suas funções, da sua forma de se constituir e nós
também conseguimos. O nosso estatuto está ainda naquele processo de
implementação, porque ele foi para o Conselho Estadual e voltou para fazer alguns
ajustes. Os ajustes foram feitos, foram reencaminhados. Na Universidade, na
universidade pública, a gente sabe que as nossas ações, elas não são tão rápidas, elas
passam por muitos fóruns e muitas idas e vindas, mas o espaço da Estatuinte,
também foi um espaço extremamente importante de escuta da comunidade.
[AS1, grifo nosso].

De todo modo, no âmbito da comunidade interna, alguns pontos de melhoria foram
sinalizados, que se referem, principalmente: à necessidade de equidade nas representações dos
Conselhos Superiores e demais Órgãos Colegiados; à ausência de representação de servidores
técnico-administrativos nos Conselhos Departamentais; e ao estímulo à participação mais
efetiva de estudantes nos processos decisórios, especialmente nos âmbitos dos
Departamentos. O que pode ser destacado nos seguintes depoimentos:
Alguns Departamentos têm representantes de funcionários, outros não. [...] eu
sei que tem Departamento que têm representantes com voto. Agora, eu não se isso é
uma informalidade ou uma formalidade. Eu sei que na nova Estatuinte, na proposta
de Estatuinte está muito claro [...]. Agora, realmente, eu já li algumas vezes a
Resolução que rege os Departamentos e não me lembro de ter servidor técnico
como representação formal. Não me lembro, mas você pode pegar, tem a
Resolução que rege. [...] Eu vou até checar, porque de fato [...] nunca vota. Ela está
lá e ela, às vezes, esclarece alguma coisa, mas nunca vota. Eu vou até dar uma
checada nisso. [AD1, grifo nosso].
Entendo que precisaríamos em alguns Conselhos repensar algumas
representações. Às vezes, as representações são muito pequenas, comparado com
todo, o todo que eu digo, por exemplo, Departamento. Normalmente, Departamento
a gente tem 2 ou 3 estudantes, por Departamento. Então, veja que o contingente de
professores é muito maior. Então, talvez tentar buscar uma forma de equilíbrio
um pouco maior, porque você democratiza mais a discussão. [AS2, grifo nosso].
No que diz respeito ao estímulo, o que eu sinto falta dentro de Departamento e
eu tenho estimulado isso desde quando eu entrei, e eu já estou no meu segundo
mandato, a participação estudantil no Departamento, porque eles têm assento, na
reunião de departamento. No entanto, os D.A. não mandam essas representações.
[...] Então, assim, eu acho que os estudantes poderiam participar mais. Então,
assim, eu sei que o Departamento é um lugar onde tem discussão mais
administrativa, de professor, de questões relacionadas com os professores, mas
também tem questões relacionadas com os estudantes. Então, eu acho que eles
deveriam participar mais. É difícil! A gente chama, a gente chama para reunião,
manda e-mail, solicita, mas eles, realmente, não têm um histórico de enviar
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representação. No Colegiado, eu acho que eles têm participado mais e nos órgãos
superiores também. No CONSEPE, eu vejo a participação de estudantes. Eu acho
que o grande problema aí, eu estou falando da participação da comunidade interna
da Universidade, na UEFS, hoje é o CONSU. [...] Porque o que eu percebo hoje, no
CONSU, é que existe uma participação muito grande da gestão da Administração
Superior. [...] eu acho que esse CONSU hoje, ele está majoritariamente, as decisões
podem ser tomadas pela administração central [...]. Tem lá 9 diretores, mas tem não
sei quantos são, são todos os Pró-Reitores estão lá e, de alguma maneira, você
consegue decidir algumas coisas [...]. Eu penso que dentro da UEFS, o CONSU
precisa ser revisto. Precisa ser discutido, precisa ser mais representativo, [...].
Então, isso é muito ruim para o debate porque as decisões que chegam lá acabam
que a administração central decidindo da forma que ela quer, de acordo com a
política que eles estão propondo, entendeu? [AD4, grifo nosso].

No âmbito da comunidade externa, alguns entrevistados destacaram a participação da
sociedade no processo decisório colegiado da UEFS, especialmente no que se refere à
representação dessa categoria no CONSU. Como pode ser verificado em:
[...] Tinha algumas apresentações externas, o CONSU tem representação externa.
O CONSU tem dois assentos de representações externas. [...] Agora, assim,
mesmo sem nem todos os Conselhos terem a representação formal, a gente tem a
representação formal no CONSU e no COP. [AD1, grifo nosso].
[...] se a gente for pensar em todos os Colegiados que nós temos, o nosso maior
colegiado é o CONSU. A gente tem participante de todas as esferas da
comunidade universitária interna e participantes também da comunidade
externa. [AS2, grifo nosso].
Você fala de comunidade interna e externa, porque a gente sabe o seguinte: o
CONSU, [...] porque hoje a instância máxima da Universidade é o Conselho
Universitário, quem faz parte é o Reitor, o Vice-Reitor, os Pró-Reitores, Diretores de
Departamento, representação das classes e das classes sindicais, e também a gente
sabe que existe membro da sociedade. Então, eu acho que, [...] como foi
construído o regimento da Universidade, aonde o Conselho Universitário, existe o
assento de membro da comunidade externa. Então, ou seja, aí está se dando uma
possibilidade de que, a UEFS, que ela não fique totalmente (100%) sobre uma
determinação de comunidade interna. Então, assim, eu vejo que numa questão
decisória, eu entendo que, no CONSU, por essa questão dos assentos, então, eu acho
que é onde a comunidade externa pode ter um efeito/impacto no processo
decisório. [AD3, grifo nosso].

Além disso, alguns entrevistados também destacaram outros espaços de diálogo,
discussão e tomada de decisão da Universidade com a participação da comunidade externa, a
exemplo da Comissão de Ações Afirmativas, do Conselho de Orçamento Participativo (COP),
da Comissão Permanente de Avaliação (CPA), entre outros.
[...] Foi uma resolução discutida ao longo de 2016, 2017, 2018, com a comunidade,
via seminários, via Comissão de Ações Afirmativas, que tinha a comunidade
externa representada, e a proposta foi elaborada nessa Comissão, discutida na
Câmara de Política Afirmativa e Ações Estudantis, e, finalmente, aprovada pelo
CONSU. [...] Da comunidade externa, a gente, no caso, por exemplo, da Comissão
de Ações Afirmativas, a gente tinha representação externa. Tinha o Coletivo de
Mulheres, tinha o Movimento Negro Unificado, tinha um outro grupo de Movimento
Negro Oderê. [...] No COP tem também. Eu fui no último COP. Alguns
participaram, por exemplo, o MOC participou ativamente das últimas
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discussões do COP. Eu me lembro, claramente, que, nesses últimos anos, eu me
lembro claramente do MOC, da participação do MOC, a representação participou
muito ativamente do debate. [AD1, grifo nosso].
[...] Eu acho que esse tem sido alguns espaços importantes para a gente. Nós temos,
assim, alguns eventos, por exemplo, que são interinstitucionais. Eu daria como
exemplo, dois: o Festival Literário e Cultural de Feira de Santana, [...] em
parceria com outros órgãos. Então, a gente conta com a participação do NTE,
antiga DIREC, representando o governo do Estado, a gente tem a SEDUC, a
Arquidiocese de Feira de Santana, o SESC. Então, assim, são espaços em que
representantes das comunidades, da comunidade externa, ela também participa
na gestão junto com a gente, na hora de, por exemplo, de pensar um evento como
esse. O Semiárido também, a Feira do Semiárido, que é um evento que a
Universidade também faz há bastante tempo, nós também temos assentos de
comunidades. Nós temos organizações, outras entidades, geralmente a gente chama
sindicatos, associações, ONG, outras universidades, que também integram a
comissão organizadora. Acho que são espaços, por exemplo, alguns programas e
projetos que nós temos também que dialogam, podemos dizer a própria
Incubadora de Economia Popular, que abre as portas da universidade para um
processo formativo de determinados grupos. [...] Então, a UEFS, ela tem se
colocado nesse diálogo com os poderes públicos, instituindo audiências mesmo,
reuniões com as Secretarias, de Educação, para convênios. [...] Para além desses
espaços, a gente vem criando interlocuções com outros setores da sociedade até
como formas mesmo das pessoas conhecerem um pouco mais da universidade e a
universidade se colocar mais de perto das demandas que a sociedade apresenta. [...]
Então, são espaços de dialogar com essas comunidades, o que a Universidade vem
fazendo, a produção do saber que a Universidade vem efetivando. [AS1, grifo
nosso].
Agora, eu fui indicado para representar os Departamentos na Comissão
Permanente de Avaliação. Até então, eu conhecia essa Comissão de ouvir falar,
sabia que ela existia, lia até, um pouco, sobre o papel dela, mas não conhecia
nenhuma ação dela. Nessa Comissão, assim, [...] tem membros externos. Outra
coisa, o COP também, Comissão de Orçamento Participativo também tem
membros, tem participação de membros externos. [AD2].
É isso! Eu acho que o local em que essa participação externa, ela é mais forte, é a
Extensão, por sua natureza, mas, de qualquer sorte, nós [...] estamos sempre em
contato e isso é uma forma de relação externa com órgãos, com movimentos,
realizando atividades inclusive em parceria. O Novembro Negro é um deles,
tentando essa aproximação. [AS4, grifo nosso].

Por outro lado, os entrevistados também relataram aspectos de melhoria nesse
processo de participação da comunidade externa nas decisões tomadas na UEFS,
apresentando elementos de debilidade e ausência de efetividade nessa participação, bem como
a necessidade de ajustes regulamentares

dessa participação e de melhoria da

comunicação/relação com a sociedade. O que pode ser considerado como os principais
desafios nessa dimensão organizacional, dispostos nos seguintes depoimentos:
[...] Eu acabei observando um pouco isso, dependendo da pauta, quando era uma
pauta muito interna, eles não participavam. Por exemplo, quando a gente ia
discutir orçamento, no geral, geralmente, a representação externa estava lá. Então no
CONSU é muito claro. [...] mas, assim, independentemente disso, eu acho que,
realmente, a gente precisa regulamentar melhor e mais essas representações.
[...]. Quando é procurado, sempre tem algum, em alguns momentos, e a comunidade
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também, na reunião com a Reitoria. [...] Então, várias vezes recebemos, já
recebemos empresários, prefeitos da região, da microrregião. Agora, realmente, essa
parte da comunidade externa, eu acho que tem que ficar, em termos
institucionais de regulamentação, mais claro. [...]. Mas, mesmo tendo
representações oficiais, em menor quantidade, é, como eu disse, tem esse diálogo,
que é um diálogo sempre aberto. [AD1, grifo nosso].
[...] Eu acho que essa participação do público externo, ela ainda é débil, mas
também, eu não sei, como é que nós fazemos isso, garantimos essa participação
externa de forma que se dê um fórum, onde seja preservada a autonomia. Eu sei que
esse é um desafio que nós podemos ter; que nós devemos ter. Precisamos enfrentar,
mas eu não sei bem dizer a você como [...]. Eu acho que isso é uma discussão
necessária, mas ela ainda é – essa participação – ainda é frágil, e eu diria, assim,
em todas as Universidades, ela ainda é muito frágil. [AS4, grifo nosso].
[...] a gente sabe que determinados assuntos, ele é aberto para discussões e, esse
membro da comunidade externa, ele pode colocar um ponto de vista, ele pode
colocar esclarecimentos, onde muitas vezes ele vai influenciar o voto dos demais
membros daquele Conselho, como nós tivemos. Então, [...] eu me lembro que o
último ponto, onde houve realmente até o interesse nesse membro externo é,
justamente, das questões de aporte de recurso para a Universidade, criação de
pós-graduações, para que pudesse atender empresas. Então, a UEFS podia ser
contratada, vamos assim dizer, e eu me lembro muito bem, eu estive presente nessa
reunião do CONSU, e eu acho que, naquele momento, o membro da comunidade
externa, realmente, ele se fez presente, colocando o ponto de vista e defendendo,
justamente, acho que o interesse. [AD3, grifo nosso].
[...] a participação também externa, porque tem direito, a comunidade externa tem
direito a assento e, nunca na minha vida, eu vi a comunidade externa
participar. Nunca. Eu acho que falta um diálogo maior da Universidade, aí falta
realmente uma ação da Universidade nesta relação com a comunidade. Eu acho
que a universidade está falhando nisso. [...] acho que falta um contato maior, acho
que a gente tem que descobrir ações políticas. Mas, eu acho que a gente tem que
buscar caminhos de ter outras inserções dentro da cidade, de comunidades, de
ONG, de outras formas mesmo de estabelecer as relações. Temos relação, temos
projetos de extensão, mas eu acho que, em termos políticos, a UEFS precisa ser
mais aberta para esta participação externa. [AD4, grifo nosso].
[...] Eu vejo a relação da comunidade, ainda, na minha visão, ela ainda é ainda
precisava melhorar um pouco essa participação da comunidade externa. A
comunidade externa, ela participa apenas do CONSU. Então, no CONSU, nós temos
participação da comunidade, de maneira geral, são duas cadeiras que nós temos, no
CONSU, para a comunidade externa e, a participação, ela não é muito efetiva. Eu
não vejo como muito efetiva. Muitas vezes, eles justificam a ausência,
participam pouco. Então, em termos de influência na decisão dos recursos da
Universidade, o público externo, a comunidade externa, de maneira geral, ainda é
muito deficitária. A gente precisava, talvez, encontrar alguma forma de fazer com
que essas pessoas, elas participassem um pouco mais. [...] quer dizer, a gente
trabalha em prol de uma comunidade e a gente não consegue perceber qual é o
anseio dessa comunidade em relação à Universidade. [AD5, grifo nosso].

Ainda nesse contexto, o Quadro 26, a seguir, apresenta um resumo desses desafios,
entre dificuldades e fatores restritivos desse processo de enfrentamento a esse desafio
organizacional contemporâneo na UEFS, que puderam ser elencados a partir da análise
qualitativa dos depoimentos.
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Quadro 26 – Fatores restritivos ao enfrentamento do desafio contemporâneo do processo decisório colegiado
Fatores
Trechos dos Depoimentos
Restritivos
[...] Claro que isso, nem sempre isso gera satisfação, porque é um processo de decisão que você tem escolha da maioria. Não é uma unanimidade, não é
Processo
totalitarismo, não é totalidade. Então, isso gera, realmente, complexidade do ponto de vista da aceitação. Um exemplo claro, agora, foi a questão do
decisório
semestre letivo regular remoto, isso gerou muita polêmica, categorias contra, categorias a favor, categorias divididas. Isso foi parar no CONSEPE e lá foi
complexo
discutido por todos. Todos com direito a voz, com direito a voto, até chegar ao processo decisório final [AS3, grifo nosso].
[...] Não existe aquela pessoa que centraliza, apesar, que, na prática, isso pode acontecer. Um gestor, ele pode, na sua prática, no seu dia a dia, ele pode
acabar centralizando decisões ou acabar direcionando, movimentando, mobilizando, [...] manobrando. Isso pode acontecer. Isso é possível de
Possibilidade de
acontecer. Mas, o fato de ter várias pessoas, também, as pessoas podem reivindicar, podem reclamar. Enfim, então, no que diz respeito, internamente, a
manobras
Universidade, eu acho que esses fóruns de decisões colegiadas, eles são garantidos, não só pela administração, entendeu? [...] a gente está lá o tempo todo
políticas da
reivindicando para que isso seja mantido, entendeu? Não vou te dizer que não existem momentos em que a gente percebe, sim, manobras. Eu vou lhe
gestão
dizer como e nós, comunidade, gritamos. [...] Então, foi uma crítica que eu fiz e continuo fazendo, porque isso não é bom, não é positivo para as decisões
colegiadas, para a democracia da Universidade. [AD4, grifo nosso].
Divergências
[...] Eu acho que tem também a questão das divergências políticas, com o poder local de Feira de Santana. O fato da prefeitura está em determinado partido
políticas
de direita, tem uma determinada visão política que diverge da visão política da administração central da Universidade e isso distancia um pouco. [AD4].
[...] Olha, isso sempre vai ser um desafio na universidade pública brasileira, ela é relativamente elitista. A história dela é muito centrada na universidade
Modelo elitista
europeia, trazida pela família real em 1808, como um modelo a ser seguido. Ao longo do tempo, foi sofrendo suas adequações, mas, na essência, ainda
eo
existe muito encastelamento na universidade. [AS3, grifo nosso].
encastelamento
[...] eu acho que naquele momento o membro da comunidade externa, realmente, ele se fez presente, colocando o ponto de vista e defendendo, justamente,
da universidade
acho que o interesse. Porque, assim, nós enquanto, nós fazemos parte da comunidade da UEFS, a gente vive no mundo, mas é como se fosse uma redoma e
brasileira
o membro da comunidade externa, ou seja, ele está vendo de fora para dentro. A gente vê de dentro para fora e olha lá. [AD3, grifo nosso].
[...] é uma falha da universidade brasileira, a interação com o meio externo. Há uma falha, uma falha nesse sentido. É difícil, é complexo, mas, ao mesmo
tempo, é preciso entender o que é essa interação. [...] não se pode exigir que a Universidade seja governo, que ela não tem que resolver todos os problemas
sociais. Há muita confusão quanto a isso, é uma visão, às vezes, muito instrumentalizada da universidade, que ela vai resolver o problema da
mobilidade urbana, que ela vai resolver o problema da inclusão digital, que vai para resolver o problema da inclusão educacional, que vai resolver o problema
da inclusão de saúde. Isso não é o papel da universidade, isso é o papel de governo. O papel da instituição de ensino superior é desenvolver Pesquisa,
Ensino e Extensão de qualidade, e aí dentro da Extensão, a Cultura. Nesse processo, se ela puder e houver condições efetivas, em termos de financiamento,
em termos de políticas de orientação, e, constitucionalmente, ela tem de alguma forma interagir, sim, como o meio externo. Se puder não, ela deve interagir.
Incompreensão
[...] Isso a instituição acaba fazendo. [...]. Mas, tudo isso, tem que ser discutido dentro do escopo da produção do conhecimento, para a gente não esquecer que
do papel da
o papel da minha universidade é produzir conhecimento, não é prestar serviço para empresa, nem prestar serviço para governo, nem prestar serviço
Universidade
para terceiro setor, quem quer que seja. Claro, que essa lógica, quando a gente fala assim, fica parecendo que a gente está radicalizando. Não é isso. Prestar
pela sociedade
serviço aqui que a gente coloca, como uma visão puramente naturalizada, de uma ação de reação a uma demanda externa, ou seja, de você simplesmente
atender o que vem de fora pra dentro e entregar alguma coisa, entregar algum tipo de resultado. E isso tem que ser natural, isso tem que ser permeado dentro
do processo de ensino-aprendizagem e extensão. [AS3, grifo nosso].
[...] Quer dizer, a gente trabalha em prol de uma comunidade e a gente não consegue perceber qual é o anseio dessa comunidade em relação à universidade,
que, por vezes até, tem uma visão deturpada da ação dos professores, da ação dos alunos. Não sabe exatamente o que a universidade está fazendo,
apesar de nós temos uma série de ações extensionistas, de ações dentro das comunidades, que desde a época que eu era egresso, que a gente trabalha dentro de
comunidades. [AD5].
Fonte: Elaboração própria.
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Esses fatores restritivos nesse enfrentamento ao desafio da decisão colegiada na UEFS
referem-se: à própria complexidade desse processo decisório, que envolve decisões tomadas
por consenso entre pares, a partir da utilização de regulamentos formais, em um ambiente de
conflito e repleto de grupos de interesse; à possibilidade de manobras políticas por parte da
gestão atual da Instituição, a partir dos seus próprios interesses; às divergências no âmbito
político com representantes dos governos (federal, estadual e municipal), que podem dificultar
a participação da sociedade e o consenso entre os pares, internamente; ao próprio modelo
elitista e o encastelamento da universidade brasileira, ou seja, de ser uma instituição fechada
em seus muros; e, por fim, a própria incompreensão do papel da universidade pela sociedade,
que pode revelar interesses outros em desacordo com as funções da Instituição,
principalmente de uma universidade pública.
De todo modo, nessa perspectiva da decisão colegiada, enfatizamos a necessidade de
se equalizar a participação da comunidade externa no processo decisório da UEFS, a partir da
ampliação dessa participação, de forma mais efetiva, sempre alinhada à melhoria da
comunicação e da transparência das atividades universitárias para com a sociedade; tornandose, assim, um desafio ainda em curso. Neste sentido, o Orçamento Participativo da UEFS,
próximo tópico a ser discutido, caracteriza-se como uma estratégia organizacional de se
efetivar essa participação da comunidade externa e se tornar mais uma instância institucional
de gestão democrática e decisão colegiada.

6.2.1

Orçamento Participativo

Ainda no que se refere à gestão democrática e ao processo de decisão colegiada na
UEFS, um dos principais processos implantados foi o Orçamento Participativo (OP). Essa
experiência se iniciou no ano de 2007, com a construção coletiva do processo de
planejamento do PPA 2008-2012, com a participação de representantes delegados da
comunidade universitária, contando inclusive com membros da comunidade externa,
refletindo as demandas e anseios dessa mesma comunidade (UEFS/ASPLAN, 2008b).
A partir dessa experiência, em 2008, o Comitê Gestor do Orçamento Participativo foi
convocado para revisão da metodologia do OP. Esse Comitê, formado em 2007, era composto
por 9 representantes de cada uma das instâncias do Conselho de Delegados (42 membros): da
comunidade externa; da ADUFS; do SINTEST; do DCE; dos Diretores de Departamentos;
dos Coordenadores de Colegiados de Graduação e Pós-Graduação; e de membros da
Administração Superior (UEFS/ASPLAN, 2008b). Após algumas reuniões de Comitê Gestor
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do OP, uma nova metodologia foi aprovada para elaboração do Orçamento 2009 e dos
subsequentes. Neste sentido, duas instâncias foram constituídas para o acompanhamento da
execução orçamentária da UEFS e das ações do OP, conforme Figura 7: o Conselho de
Orçamento Participativo (COP), que assumiu as funções do antigo Conselho de Delegados; e
o Comitê de Acompanhamento Permanente (CAP), que assumiu as funções do antigo Comitê
Gestor (UEFS/ASPLAN, 2020a).
Figura 7 – Organograma do Orçamento Participativo da UEFS

Fonte: UEFS/ASPLAN (2020a).

De acordo com essa nova metodologia, o OP é um processo decisório pelo qual a
comunidade universitária da UEFS participa, de forma direta, da aplicação de recursos em
investimentos e custeio executados pela Administração Superior. Assim, como atribuições,
cabem ao COP: debater, avaliar e aprovar a matriz da proposta de orçamento elaborada pela
ASPLAN e supervisionada pelo CAP, sobre hierarquização de prioridades de investimentos e
custeio; alocar recursos por diretrizes de ação em conformidade com o PPA da UEFS; definir
critérios que orientem a elaboração da proposta final do orçamento, após estabelecimento da
cota orçamentária; e acompanhar a execução orçamentária (UEFS/ASPLAN, 2020a).
Conforme metodologia, o COP deve se reunir, ordinariamente, duas vezes por ano
(uma reunião a cada semestre) e, extraordinariamente, quando convocado pelo CAP. Esse
Conselho é composto por 63 membros, formado por 9 representantes indicados de cada um
dos 7 segmentos universitários da comunidade universitária e externa, a saber: da
Administração Superior (Pró-Reitores e Chefes de Unidades); dos Departamentos (Diretores);
dos Colegiados de Graduação e Pós-Graduação (Coordenadores); da ADUFS (docentes); do
SINTEST (técnico-administrativos); do DCE (estudantes); e da comunidade externa, sendo 3
representantes de cada segmento, dentre organizações da sociedade civil, empresariado local e
instituições públicas locais (UEFS/ASPLAN, 2020a).
Já o CAP, formado por 7 representantes de cada um dos segmentos do COP, tem como
atribuições: acompanhar e supervisionar todo o processo de discussão e elaboração do OP;
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realizar reuniões, para sensibilização e orientação, com os segmentos envolvidos; e
acompanhar a execução do orçamento aprovado, fornecendo informações ao COP
(UEFS/ASPLAN, 2020a).
De acordo com a metodologia do OP, os diversos segmentos decidem sobre a alocação
de recursos de investimento (principalmente obras) nas grandes áreas: Graduação; PósGraduação; Pesquisa; Extensão; e Infraestrutura. A partir dessa priorização, cada segmento
decide a hierarquia dos investimentos, elaborando uma matriz de prioridades de alocação dos
recursos. Essas matrizes são encaminhadas à ASPLAN e ao CAP para compatibilização. Após
essa compatibilização, a ASPLAN prepara a matriz da proposta de orçamento para ser levada
à reunião do COP, com supervisão do CAP, visando à deliberação das prioridades
orçamentárias da Instituição para o exercício orçamentário seguinte (UEFS/ASPLAN, 2020a).
Figura 8 – Fluxograma do Orçamento Participativo da UEFS

Fonte: UEFS/ASPLAN (2020a).

Ainda no ano de 2008, o CAP deliberou alguns critérios de priorização de despesas
para os orçamentos da UEFS, como critério de corte em caso de superdimensionamento da
proposta em relação à cota orçamentária definida pelo governo do Estado. Deste modo, o
CAP incluiu como exceções: não haver corte nas Atividades de Manutenção, mantendo-se
100%; garantia das contrapartidas de convênios, mantendo-se 100%; garantia do
funcionamento das atividades de Graduação; garantia da execução de obras em andamento;
garantia dos compromissos com acesso e permanência dos estudantes; e garantia da
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manutenção dos programas de capacitação de docentes e técnico-administrativos e dos
auxílios financeiros (bolsas) institucionais dos discentes (UEFS/ASPLAN, 2008a).
O Quadro 27, a seguir, apresenta algumas entidades da comunidade externa que já
tiveram representantes no Orçamento Participativo da UEFS.
Quadro 27 – Entidades que já participaram da representação da Comunidade Externa no Conselho de Orçamento
Participativo da UEFS
Representação no COP
Entidades
Movimento de Organização Comunitária (MOC)
Sociedade Civil Organizada

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana (STRFS)
Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto da Bahia (MSTB)
Câmara de Dirigentes Lojistas de Feira de Santana (CDL-FS)

Empresariado Local

Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana (ACEFS)
Centro das Indústrias de Feira de Santana (CIFS)
Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA)
Centro Industrial do Subaé (CIS)

Instituições Públicas Locais

Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA)
Núcleo Territorial de Educação (NTE 19)
Instituto Federal da Bahia (IFBA)

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)
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Acerca do Orçamento Participativo da UEFS, que, inclusive, atualmente, passa por um
momento de reestruturação e de composição de novos representantes, ao se analisar as
entrevistas, podemos destacar esse instrumento como de fundamental importância, ou seja,
como um fator impulsionador no enfrentamento ao desafio da decisão colegiada na
Instituição. O que pode ser destacado nos seguintes depoimentos:
Eu acho fundamental, porque a comunidade tem que participar disso. [...]
Então, isso é fundamental. Eu acho fundamental, principalmente, para essa
parte de investimento não tem como para a gente ser, realmente, democrático.
Eu acho que a comunidade tem que se envolver, é mais importante agora investir no
RU ou na sala de aula, que são duas coisas importantíssimas. E aí tem que pesar um
monte de coisa, que era, inclusive, algo que estava proposto. Aquele prédio da sala
de aula que foi iniciado, não tinha como retomar, porque para retomar era pelo
menos três milhões. Para dar um certo gás, então era melhor terminar o que faltava
menos, pouco menos recursos e que dava para terminar. Então, acho fundamental,
realmente. [...] Então, eu acho que tem sim que funcionar. [AD1, grifo nosso].
[...] Para além desses fóruns, a UEFS batalhou ao longo dessas duas últimas
décadas, primeiro de instituir o Orçamento Participativo, que a própria ASPLAN foi
importantíssima na coordenação das atividades. O Orçamento Participativo é um
espaço onde você compartilha com outras pessoas da comunidade, as decisões
de onde aplicar o dinheiro, de como reverter o orçamento virtual e
materialização na prática. Então, o orçamento participativo, ele teve, agora ele está
sendo, de alguma forma, retomado. [...]. Mas, sem dúvida, é um espaço que eu
diria, assim, privilegiado e que nem todas as universidades conseguiram
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desenvolver, que foi pensar esse orçamento junto com seus pares. Não ser algo
de uma Pró-Reitoria, de uma gerência ou da administração, por si só, mas um espaço
compartilhado [...]. A ideia do Orçamento Participativo, que foi uma experiência
exitosa para gente, de muitas aprendizagens, e que agora nós estamos no processo
de retomada, ainda a passos lentos, eu diria, primeiro, que o ano da Pandemia
também tem sido muito difícil para a retomada de algumas questões, mas ele está em
processo de retomada de algumas reuniões mais com as representações. Esse é um
espaço importante! [AS1, grifo nosso].
[...] É um processo também bastante democrático, a gente tem também
representantes de todas as esferas da Universidade, de todos os setores, a gente tem
representação para discutir. [...] Então, eu vejo que é maravilhoso o processo de
discussão. [...]. Mas, é muito válido, com certeza. [AS2, grifo nosso].
[...] Então, é assim, eu não sei realmente como é que está sendo feito na prática, mas
pelo menos, a gestão teve a preocupação de criar essa comissão, para, assim, no
meu entendimento, tentar democratizar esse processo, que muitas vezes, a gente
sabe que a estrutura da Universidade, pelo menos da UEFS, por exemplo, diretor de
Departamento, a gente, a princípio, não mexe com recurso financeiro. [AD3, grifo
nosso].
[...] Esse orçamento participativo que é, na verdade, a representação; cada
Departamento enviava uma ou duas pessoas, não me lembro, e iria decidir sobre esse
orçamento. A quantidade, na verdade, não é dizer assim: teremos tanto para tal
coisa, o dinheiro já está lá. [...] A possibilidade, o montante só pode ser aquilo. Não
tem mais do que aquilo. Então, a partir daquele valor que é possível vim para
Universidade, a comunidade vai discutir quais são as prioridades. O Orçamento
Participativo é isso: é discutir prioridades. Não, infelizmente, não podemos ir mais
além disso. [...] Foi para decidir quais eram as prioridades. E lá foi decidido que
a prioridade era terminar a construção dos prédios que já foram iniciados e depois
dar prosseguimento aos prédios que estão no papel, a questão de construção. [...] eu
acho que é melhor que a comunidade diga como esse recurso deve ser aplicado
do que a Administração Central decidir sozinha. Eu acho que aí eu sou
totalmente a favor do Orçamento Participativo. [AD4, grifo nosso].
Nós temos um assento na comissão de Orçamento Participativo da UEFS. Todos os
Departamentos, eles têm os seus representantes no Orçamento Participativo. Nós
temos hoje dois professores que participam e estão participando desse orçamento.
[...] é importante essa participação e eu tenho verificado também que existe até
uma certa democratização em relação a esse orçamento. [AD5, grifo nosso].
[...] Eu não participei, mas eu vejo que é importante, sim. Ter essa discussão, sim.
Ter o orçamento participativo. Inclusive, agora bem recente, foi solicitado
indicações de representantes para o COP. Então, vai ter uma nova recomposição, vai
ter uma recomposição do COP. Eu vejo isso como muito importante para
Universidade, porque no momento em que você discute o orçamento
participativo com essas representações, você também enxerga quais são as
necessidades, não fica centralizado, não fica na visão só da administração
central. O orçamento começa a ser visto por vários sujeitos, por vários atores, que
fazem parte da comunidade acadêmica. Então, eu vejo isso como super
importante, fundamental ter o fortalecimento do COP. Mas eu não participei da
discussão anterior, espero participar nesse momento de reestruturação do COP.
[AS5, grifo nosso].

De todo modo, os depoimentos também ressaltaram a necessidade de melhorias no OP
da UEFS, que dizem respeito à estrutura e operacionalização desse processo, à necessidade de
melhorar a comunicação e a transparência sobre a importância desse instrumento decisório
para a comunidade universitária e à necessidade de participação efetiva dos seus membros.
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[...] Eu gostei muito das últimas reuniões, depois que apareceu um dinheirozinho de
investimento, que eu já não estava mais [...]. A gente teve reuniões, então, eu acho
que tem, sim, que funcionar. A gente se organizar e tentar melhorar os
instrumentos. [AD1, grifo nosso].
[...] Outra coisa, o COP também, Comissão de Orçamento Participativo também tem
membros, tem participação de membros externos. Mas, eu não sei te dizer,
honestamente, qual a dimensão e até como é escolhido esse membro, como é que
a sociedade externa participa. [AD2, grifo nosso].
Essa questão do Orçamento Participativo, eu sei que existe hoje uma comissão.
Então, ela foi criada, não faz tanto tempo, que acho que, assim, tem uns dois anos
[...]. Eu não sei quantas reuniões tiveram, mas, assim, eu não tive a oportunidade de
participar dessas reuniões e, então, foi esse professor que foi representando o
Departamento. Então, assim, é algo que é relativamente recente. Agora, eu não sei
também dizer como é que isso está sendo feito na prática. [...] volto dizer, a
gestão teve a preocupação de instituir essa comissão de Orçamento Participativo e
eu estou dando a minha culpa. Eu é que como suplente não fui para reunião, então,
ou seja, não tive a participação efetiva nessa comissão. [AD3, grifo nosso].
Ah sim, o Orçamento Participativo da UEFS, eu tenho pouca experiência como ele.
Eu nunca fiz parte efetivamente como membro do COP. Eu acho que eu
participei de uma reunião. [...]. Mas, eu acho que a grande questão para mim é:
como seria a audição para que a gente pudesse inserir essa participação externa,
porque cada grupo, cada movimento social, tem os seus, as suas demandas e elas são
todas legítimas. Elas são todas importantes. Eu não acho que essa discussão só
interessa a nós. E não pode ser assim como uma Universidade, que se coloca como
socialmente referenciada, não pode ser mera retórica, não pode ser apenas um
discurso, precisa ser uma prática. Mas, eu também reconheço que é preciso
organizar muito bem metodologicamente. Eu consigo dizer pra você do ponto de
vista do conteúdo que isso é importante e que nós devemos ter, mas eu não consigo
dizer para você como é isso, metodologicamente, que operacionalizaria de forma
que não burocratizasse mais e não provocasse um desgaste na relação. [AS4,
grifo nosso].
[...] eu comecei a compreender mais isso quando eu estava como diretora do
Departamento [...], quando eu assumi a direção. E aí que teve aquelas palestras e [...]
sempre falava que orçamento não significava ter dinheiro. E aí que a gente começa a
ver como isso é complicado e, às vezes, a comunidade externa não compreende
muito, e, talvez seja, fosse melhor, como saída, também discutir mais isso, mais
vezes, com a comunidade, divulgar cada vez mais. Eu sei que já se faz isso, mas
não sei, talvez com a reestruturação do COP possa se ter mais outra, pensar mais
outras saídas para que se leve ao conhecimento da comunidade isso. Porque eu fui
ter conhecimento, quando eu estava como diretora, então, eu acho que, quando eu
assumi um posto na gestão. Então, há necessidade de melhorar a comunicação e a
transparência do orçamento. [AS5, grifo nosso].

Além disso, assim como no desafio da democratização do acesso e permanência, a
dimensão econômica emergiu como forte fator restritivo nesse processo. Deste modo, a partir
dos depoimentos, as restrições orçamentário-financeiras enfrentadas pela Instituição foram
ressaltadas como um dos elementos causadores das dificuldades de operacionalização e
manutenção do OP. O que pode ser verificado nos seguintes depoimentos:
[...] Talvez, em algum momento, não tenha funcionado tão bem por falta de
recursos, porque [...] a gente foi fazer a primeira reunião, [...], vários movimentos
disseram que não era para ter, pra quê, que não era para discutir, discutir o
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quê, se não tinha dinheiro para investir. Realmente, 2015, 2016, foi para zero de
investimento. Então, se você não tem dinheiro para investimento, é complicado você
discutir esse dia a dia, mais miúdo, porque, às vezes, aparece a conta mais
emergencial que tem que pagar. Não tem jeito. [AD1, grifo nosso].
[...] Nós tivemos bons debates, depois isso deu uma enfraquecida, em virtude de
um orçamento que era muito diminuto e, que muitas vezes, os diretores
Departamento e representantes da comunidade, eles ficavam, eles chegaram a dizer
que não queria mais participar de um orçamento, que você pouco podia ter
possibilidade de administrar. [AS1, grifo nosso].
[...] a gente discute e planeja tantas coisas, porque, a gente, na verdade, quando
começou a discutir o Orçamento Participativo, a gente trazia muitas coisas e
depois a gente começou a ver que, como recurso sempre foi escasso, nós
precisávamos focar em determinadas, escolher algumas coisas. E aí, a gente fez
essas escolhas, mas, mesmo assim, vem a frustração de a gente não conseguir
executar nem esses planos que a gente faz. Então, a gente tem conseguido fazer o
que manter, o que a gente já tem. Então, programas de bolsas, funcionamento da
infraestrutura como todo, o dia a dia da Universidade, a gente tem conseguido
manter, mas a gente não tem conseguido expandir. Essa talvez seja a maior
frustração. [...] Então, eu vejo que é maravilhoso o processo de discussão, mas
também percebi um esfriamento da comunidade, por conta dessa não
efetivação, por conta da limitação de recursos, muitas coisas não terem sido
efetivadas. Então, às vezes, eu penso, eu percebo desde que participo, é que, às
vezes, um pouco desse esfriamento e as pessoas, às vezes, não acreditam muito mais
que vai dar certo, enfim. Mas, é muito válido. [AS2, grifo nosso].
[...] É claro que há um histórico, segundo a informação que eles passaram para a
gente, que em determinado momento quando começou a crise financeira na
Universidade, os recursos, o recurso ficou bem apertado, bem escasso, os
diretores de Departamento, naquele momento, decidiram que eles não iam participar
dessa decisão de quanto iria para cada um. [...] De fato o problema que nós temos
hoje de recurso é muito, muito escasso, mas acho que vale a pena manter essa
decisão coletiva, inclusive para os recursos, mesmo que não tenha dinheiro para
todo mundo [...]. [AD4, grifo nosso].

Desse modo, o Orçamento Participativo é um instrumento de gestão democrática e
decisão colegiada que se tornou muito importante para a gestão da UEFS, especialmente em
função da diversidade de representantes que participam desse processo decisório e da
possibilidade de priorização de investimentos; bem como, pela sua importância no processo
de transparência da execução orçamentário-financeira dos recursos disponibilizados à
Instituição e de prestação de contas das ações realizadas na Universidade. No entanto, esse é
um instrumento que necessita de ajustes em sua estrutura e operacionalização, para que possa
melhorar a comunicação e a participação efetiva de seus membros.
Após esse contexto organizacional, na subseção seguinte, passaremos a discutir a
dimensão cultural e o desafio contemporâneo da relevância social, diante de um cenário de
suposta perda da exclusividade na produção do conhecimento pelas universidades e de perda
de prioridade das políticas sociais, principalmente do campo educacional, em especial, da
educação superior pública.
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6.3 Perspectiva Cultural: Relevância Social
Esta subseção aborda o enfrentamento da UEFS, na perspectiva dimensional cultural,
diante de um cenário da educação superior de suposta perda de exclusividade na produção do
conhecimento, no que se refere ao desafio contemporâneo da relevância social, e destaca sua
atuação no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão e da cultura, bem como ações de
inserção e impacto dessa Instituição nas realidades local e regional.
Essa suposta perda de exclusividade refere-se à incapacidade de executar
integralmente múltiplas funções, perdendo o monopólio do ensino superior e da produção de
conhecimento, numa crise de hegemonia, resultante da perda de prioridade das políticas
sociais nesse desenvolvimento econômico neoliberal, que acaba por precarizar a universidade
pública. Há ainda uma crise de legitimidade pela crescente segmentação do sistema de ensino,
causando a consequente desvalorização do seu papel junto à sociedade. No entanto, essa
instituição se mantém relevante ao atuar no contexto de produção e difusão do conhecimento
e de formação de pessoal especializado e profissional, principalmente focado nas realidades
local e regional, visando atender as exigências dessa sociedade contemporânea (BERNHEIM;
CHAUÍ, 2008; SOBRAL, 2009; DIAS SOBRINHO, 2010; SANTOS, B., 2011, 2013).
Nesse sentido, lembramos que a UEFS se encontra sediada no município de Feira de
Santana, no Território de Identidade Portal do Sertão (Figura 9), nos limites de intersecção
entre o Recôncavo e o Semiárido do Estado da Bahia (Figura 10). Além disso, de acordo com
o PDI 2017-2021, essa IES opera com uma diretriz estratégica territorial – o que ressalta a
dimensão espacial enfatizada por Fialho (2005) –, que visa fortalecer o seu compromisso com
a responsabilidade social e com o desenvolvimento sustentável da região do Semiárido
Baiano e suas sub-regiões (UEFS/ASPLAN, 2019b).
Figura 9 – Mapa do Território de Identidade Portal do Sertão e Municípios integrantes

Fonte: BAHIA/SEC/NTE-19 (2015).
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Desse modo, a identidade e a missão da UEFS estão ligadas a essa região e bioma, que
alcança municípios de outros Territórios de Identidade baianos. Logo, a inserção da UEFS vai
além do Portal do Sertão, incluindo Territórios como: Sisal; Bacia do Jacuípe; Vale do
Jequiriçá; Agreste de Alagoinhas; Médio Rio de Contas; e Chapada Diamantina
(UEFS/ASPLAN, 2019b).
Figura 10 – Mapa do Semiárido Baiano e presença da UEFS nos Municípios de Feira de Santana e Lençóis

Fonte: Adaptado de Blamont et al. (2002, p. 46).

Portanto, a UEFS apresenta sua atuação, especialmente, no Território Portal do Sertão
e de parte da região do Semiárido Baiano, visando contribuir para o desenvolvimento e
elevação da qualidade de vida dessa população, preservando a identidade cultural e o avanço
do conhecimento científico-tecnológico para o desenvolvimento sustentável, alinhando ações
de ensino, pesquisa e extensão nas diversas áreas do conhecimento, especialmente na
formação continuada de professores, na atualização de profissionais de localidades distantes,
na formação de lideranças comunitárias e de intervenções na área de Saúde e das Ciências da
Natureza (UEFS/ASPLAN, 2019b).
Após esse panorama inicial de inserção da UEFS, faz-se necessário discutirmos a
afirmação de suposta perda de exclusividade na produção do conhecimento pelas
universidades, presente na questão norteadora dessa dimensão cultural, que, inclusive, no
contexto brasileiro, foi questionada por alguns dos entrevistados.
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Esse questionamento surge, principalmente, do fato da universidade, especialmente a
universidade pública, ser a principal responsável pelo desenvolvimento da pesquisa brasileira,
ou seja, a principal instituição produtora e difusora do conhecimento científico, tecnológico e
de inovação no país. Como podemos destacar nos seguintes depoimentos:
Essa é uma pergunta interessante, porque há uma afirmação de que há uma perda
de exclusividade na produção do conhecimento pelas instituições de ensino
superior e a gente está vivendo, agora na Pandemia, uma sinalização até
contrária. O modelo de desenvolvimento da pesquisa no Brasil, ele está muito
centrado e a produção do conhecimento centrada na instituição de ensino superior.
[...]. Mas, dizer que a universidade perdeu a centralidade da produção do
conhecimento é relativo, apesar de você ter uma sociedade, onde você utiliza
tecnologia da informação e comunicação como meio de disseminação de dados,
de informações, mas, necessariamente, essa informação não é conhecimento
produzido, não é conhecimento pensado, pesquisado, aprofundado, discutido,
debatido e submetido aos pares. Então, é outro tipo de proposta quando a gente faz
essa comparação da universidade, nesse contexto da sociedade da informação. A
Universidade ainda tem seu espaço, principalmente a universidade pública, com
raríssimas exceções as universidades privadas investem em pesquisa. [...] Então, é
meio um argumento meio delicado e falacioso, essa questão de a centralidade da
produção de conhecimento sair, digamos assim, do meio acadêmico
universitário no Brasil, até porque a tradição da pesquisa do Brasil está
vinculada a isso. [...] Então, é preciso fazer esse contraponto a essa afirmação, que
ela é bem relativa. Não é dizer que só a universidade produz conhecimento, que isso
é arrogante e é exagerado. Mas, é dizer que, ainda no Brasil, em função da
característica, de uma tradição, o setor privado não investe em pesquisa, essa é
a grande realidade. [AS3, grifo nosso].
Na primeira parte de sua pergunta, eu acho que a Universidade não seja o único
lugar produtora do conhecimento. Mas, ela é produtora de um tipo de
conhecimento que é importante para a sociedade. É produtora de ciência, é
produtora de um conhecimento acadêmico, de projetos de extensão, de ações
afirmativas, de ensino. [AS4, grifo nosso].
Olha! Eu discordo um pouco da pergunta e eu acredito e acho que tem dados que,
ainda 90 ou mais, vou botar 90 para ser assim bem conservador, mas que, mais
de 90% da produção científica do país, ainda é feita nas universidades públicas,
e pesquisa de ponta. Então, são todas, praticamente, 100%, são feitas, se não na
universidade pública totalmente, em parceria com alguma privada, mas acho que
pouquíssimas universidades privadas no país, fazem pesquisa. Talvez a PUC, a
Mackenzie, ali, não sei, as PUC fazem alguma coisa. Eu vejo poucas, eu não
conheço muito de universidades privadas que fazem pesquisa. [AD2, grifo nosso].
Então, porque assim, isso é muito da questão de quem criou esse tipo de visão.
Então, assim, a universidade perdeu esse negócio, essa exclusividade, talvez, eu sei
que ficou esse questionamento. Eu acho, assim, a universidade, primeiro, ela tem
que ter toda uma preocupação que, realmente, é um ambiente produtor de
conhecimento, ou seja, primeiro, com os professores que têm lá sua capacitação,
que têm lá os seus mestrados, os seus doutorados, nós temos aí as Pró-Reitorias e os
Programas de Pós-Graduação, e nós temos a Pró-Reitoria de Extensão. Então, a
gente sabe que aquilo que é devolvido, vamos assim dizer, mais prontamente
para sociedade, a gente sabe que são atividades de extensão. [AD3, grifo nosso].
Eu queria te fazer uma pergunta. Como assim, perdeu a exclusividade? Então, a
minha questão está, eu fiquei pensando nisso em outros contextos ou posso
pensar nisso no contexto do Sudeste. Eu não sei nem se eu posso pensar nisso no
contexto de Salvador, capital. Mas, na Bahia, que nós não temos nem FAPESB
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mais. A FAPESB, há anos não investe em pesquisa. Ela investe pouquíssimo em
pesquisa tecnológica, em áreas específicas, que nós não temos fundações
organizadas, fortes, de pesquisa, nós não temos universidades. A não ser as
universidades públicas, que aí é a Federal, que ainda é a principal produtora do
conhecimento, e as Estaduais, eu não sei aonde é que está se produzindo. Se
você for colocar, não tem universidade particular. Se você for colocar as faculdades,
umas maiores, outras menores, existe, sim, um pouco de produção lá. Eu sei, porque
tenho colegas que já atuaram lá e algumas universidades, me parece, que a Unifacs,
elas incentivam, elas contratam, elas priorizam contratar doutores, tem um pouco de
pesquisa lá, tem um pouco de iniciação científica, mas nada se compara a
universidade pública, nada se compara a universidade pública. Eu não vou dizer
que nós somos exclusivos, como eu disse, ainda sei que existem instituições que
fazem um pouco de pesquisa, mas ainda temos a primazia nesse processo, ainda
somos os principais. [...] É um conhecimento consolidado mesmo, aprofundado.
E a gente está trabalhando para a manutenção e fortalecimento de uma
instituição pública, para todo mundo, não é para quem tem dinheiro para
pagar. Então, isso faz muita diferença. [AD4, grifo nosso].

Nesse sentido, alguns depoimentos também ressaltaram a relevância social da UEFS,
especialmente pela contribuição como formadora de profissionais nas diversas áreas do
conhecimento, como produtora e difusora do conhecimento crítico científico-tecnológico, e
por sua inserção no interior da Bahia e impacto nas realidades local e regional. O que pode ser
destacado nos seguintes depoimentos:
Bem, a minha defesa, lógico, é pelo papel que a Universidade vem desenvolvendo.
A UEFS está completando agora 45 anos de existência. Nesses 45 anos, nós temos
um volume, que não é pequeno. A contribuição que a Universidade deu para a
formação – não é uma formação exclusivamente para o mercado, mas para o
mercado também –, porque nós temos diversos cursos de licenciatura, de
bacharelado. Então, assim, esses seriam de impacto direto na sociedade, que a
Universidade ela dá, que é na formação de profissionais das mais variadas áreas
de conhecimento. Então, a UEFS, ela hoje, para além da vocação para o ensino,
efetivamente, quando ela surge muito voltada para o ensino, hoje, a Universidade
ela está consolidada com ações, tanto da Extensão, como da Pesquisa e PósGraduação. Hoje, a Universidade, nós temos hoje, para além dos 31 cursos de
Graduação, nós temos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, em
várias áreas do conhecimento. Nós temos pesquisas consolidadas. Então, assim, é
claro que a gente sabe que a Universidade, hoje, ela não é o único lugar de produção
do conhecimento, mas o espaço da Universidade ainda é potencialmente o lugar que
precisa ser preservado, precisa ser ampliado. Porque, é o lugar da produção do
conhecimento, é o lugar da crítica, é o lugar de fomento para que as políticas
públicas, elas se instituam. Então, assim, nós temos uma inserção em todas as
áreas do conhecimento, é, então, assim dizer que, a Universidade hoje, se ela
deixasse de existir, ela não impactaria nada, seria uma loucura. Porque nós temos
uma relevância na Pesquisa, no Ensino, na Extensão, mas, é obvio, na
internacionalização. É importante que se diga que nós temos um programa de
internacionalização que nós enviamos, antes da Pandemia, enviávamos até 50
estudantes por ano para fazer intercâmbio, com recursos próprios. Esse é outro
impacto que pra vida do estudante, pra vida do acadêmico, é de uma expansão
inimaginável. Um aluno, às vezes, oriundo – como já tivemos –, alunos oriundos
de zona rural que têm a oportunidade de ir conhecer e fazer intercâmbio,
acadêmico e cultural, não tenha dúvida, em países da Europa, da América do Sul,
da América Norte. Assim, é uma outra possibilidade que a Universidade tem
oportunizado, formativa para esses alunos. Na medida em que a gente amplia as
nossas políticas de acesso à universidade, a gente amplia a possibilidade de
comunidades que nunca acessaram o ensino superior, elas possam acessar, e
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cada um que chega aqui, acaba sendo também um promotor de novos desejos
de fazer universidade. Então, isso a gente percebe e também, eu diria, que a
relevância da UEFS para a comunidade local e para a comunidade baiana, ela
é, sem dúvida, já demarcada, inclusive, por muitos estudos, nós temos algumas
pessoas que vem estudando a própria Universidade, [...] que fizeram estudos sobre a
Universidade, nós temos um grupo de pesquisa sobre docência superior que também
tem feito estudo sobre o papel da Universidade no impacto na comunidade. As
procuras nos cursos de mestrado e doutorado mostram como a gente também
já tem uma trajetória consolidada. [AS1, grifo nosso].
Eu acho que, independente da UEFS ser exclusivamente um lugar de produção
do conhecimento, é através dela e de outras universidades que o capital humano é
formado para produzir esses conhecimentos, quer seja onde ele vá ser
produzido. Então, independente desse capital humano, que é gerado, ser utilizado
na própria universidade para gerar novos conhecimentos, é o lugar onde as pessoas
são qualificadas, formadas, para que isso aconteça. Então, o papel é
fundamental [...] para formar esse capital humano, esse conhecimento
pensando localmente na UEFS, na nossa região. Por várias reuniões que nós já
tivemos com a Secretaria de Educação, com a Secretaria do Município, semana
passada, eles perceberam essa necessidade da existência da UEFS, não só pela
formação do indivíduo, do ser humano, dessa graduação, dessa pós, mas
também na atuação na sociedade, porque produzir conhecimento não é só formar
pessoas. Então, a gente tem uma atuação grande, seja na formação de
professores, na atuação nas escolas. Essa atuação, nas escolas, o que gera como
resultado para essa sociedade, seja material ou, até mesmo, imaterial, até de
relacionamentos, networks. É muita gente. Tem várias ações, atendimento nessa
comunidade, que os nossos projetos fazem, os projetos de pesquisa e extensão.
Então, essa ação com a sociedade também é produção de conhecimento. É um
conhecimento que está sendo gerado e também absorvido, porque quando a gente
está nesses espaços, a gente também aprende. [AS2, grifo nosso].
Aqui em Feira de Santana, particularmente, nós temos outras duas instituições
públicas e que, eu saiba, só são as três instituições que desenvolvem pesquisa.
Que é, justamente, a Universidade Estadual de Feira de Santana – que é a nossa
Universidade –, a UFRB – que tem campus avançado aqui –, e o IFBA. [...]. A
Universidade, ela nasce da necessidade, primeiro, no interior da Bahia, da
formação de professores, porque a maioria dos professores eram professores
leigos, foram pessoas que iam para a capital, buscavam essa formação acadêmica e
não retornavam para esse ciclo. Eram profissionais de outras áreas aqui, de alguma
forma, davam aulas de determinadas matérias, também no campo da Saúde, era
outra demanda muito grande no Município, que vinha crescendo. Surge, na verdade,
na década de 1960 e, é consolidada como instituição, é registrada como instituição
na década de 1970, salvo engano, em 1976. Isso é, na verdade, naquela época era
uma demanda, da interiorização da educação superior, porque havia
necessidade efetiva, você tinha a implantação do Centro Industrial do Subaé, a luta
pela industrialização, você tinha o próprio processo de interiorização do
desenvolvimento socioeconômico. A formação, como eu falei, dos professores, a
formação dos profissionais em Saúde, na área de Enfermagem, em outras áreas, que
posterior vieram acontecer, como Odontologia, na década de 1980, como Medicina
na década de 2000, e Psicologia, também, na década de 2000. Então, há uma
importância sim, a comunidade sabe disso. Então, boa parte dos professores,
que hoje ensinam nas instituições de educação de Feira de Santana, foi formada
na UEFS. São profissionais formados na UEFS, várias áreas, e a Universidade
tem um amplo leque de cursos da área Educação. Boa parte dos profissionais de
Saúde, de Enfermagem, dos odontólogos, de uma forma geral, também foi formada
na UEFS. Então, Feira tem uma expansão significativa na área de Odontologia,
muitos profissionais de Saúde. Então, isso criou um impacto muito grande na
cidade, no meio, do ponto de vista das oportunidades, das pessoas fazerem
tratamento de Saúde. [...] Não tenho dúvida que a Universidade contribuiu com a
formação de boa parte dos profissionais de Engenharia, de Tecnologia, está
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contribuindo com profissionais. A Universidade não age só no âmbito local, ela
tem uma formação universal, mas ela tem efeitos no âmbito local, ela tem
efeitos na questão do desenvolvimento, digamos assim, de vários profissionais,
de efeitos na questão do desenvolvimento da pesquisa aplicada, no
desenvolvimento e efeitos com relação à extensão, quando ela pode e deve
interferir nos processos outros, que estão fora dela e que, de alguma maneira,
demandam esse apoio e outras tantas áreas. [AS3, grifo nosso].
Então, eu acho que a relevância dentro da UEFS, ela é indiscutível. E quando
você vê, nessas relações, a quantidade de projetos de extensão que nós temos, na
UEFS, pela Bahia afora. [...] Se você pega o quanto, na parte de Ensino, nós estamos
inseridos nas escolas todas, através dos estágios, das práticas pedagógicas, do
PIBID, da residência pedagógica, produzindo, transmitindo, ressignificando
conhecimento, nesses espaços todos. [...] é de grande importância. [...] ela tem
grande importância. A UEFS atende alunos de vários territórios, não apenas do
território Portal do Sertão, não apenas de Feira de Santana, que é uma forma
de reconhecimento da UEFS pela sociedade, do papel, da relevância da UEFS.
Se a UEFS deixasse de existir, a Bahia estaria muito mais pobre e a nossa
região ainda mais marcada pela pobreza. [AS4, grifo nosso].
[...] pode ser uma ingenuidade ou uma falta de conhecimento, mas, realmente,
eu não conheço em Feira de Santana e região de Feira de Santana, outra
instituição que não seja a UEFS, que produza o conhecimento em todas as
áreas, na área de Humanas, na área de Tecnologia, na área de Ciências, nas
Ciências Biológicas, na área da Geologia, da Geografia, na área da Tecnologia,
da Engenharia. Eu, realmente, não conheço, não conheço. Pode ser que exista até
alguma instituição forte aí, que eu estou por fora, mas eu não conheço. Eu acho que
Feira de Santana e região ainda, região que eu falo aqui, pertinho de Feira, porque se
você for pensar Bahia, você tem UNEB na Bahia toda. Nem todas as UEBA
também não são iguais, mas ainda são os lugares onde se produz o
conhecimento. Onde tem os mestrados e doutorado, doutorado nem toda área tem.
Tem área que só tem doutorado na UFBA [...]. Não existe ainda uma instituição, não
sei se algum dia existirá. Infelizmente! Até eu acho que seria bom que existisse, mas
não existe ainda uma instituição, uma fundação de pesquisa, uma instituição
independente ou instituição pública em Feira de Santana, que possa tirar a
primazia e a importância da Universidade na produção de conhecimento. [...]
Eu acho que a gente ainda tem esse lugar importante na pesquisa, aqui para a
região, a produção do conhecimento. [...] é um dos principais patrimônios de
educação científico-cultural dessa cidade e dessa região e um dos principais da
Bahia. A UEFS, em algumas áreas, está em segundo lugar na Bahia. Ela só perde
ainda para a UFBA, alguns setores, está bem próximo da UFBA. [AD4, grifo nosso].
A Universidade, ela ainda é uma instituição muitíssimo importante, tanto para a
comunidade local, quanto regional. Nós temos uma série de trabalhos [...] que
estão sendo feitos, muitas pesquisas que são feitas, que tentam trazer uma certa
resolutividade para os problemas da sociedade, que apesar de, não sermos únicos
que estamos fazendo, nós temos várias faculdades que estão fazendo isso, mas a
gente consegue, está conseguindo fazer uma inserção. [...] ela está inserida em
todos os seus segmentos, tanto relativa aos alunos, como relativo aos
professores, tanto dentro da formação de grupos locais, como dentro das
próprias instâncias municipais e estaduais. [AD5, grifo nosso].
A relevância social da UEFS é indiscutível. A Universidade que está sustentada na
tríade ensino, pesquisa e extensão. Essa tríade já revela a importância de uma
universidade, principalmente a nossa Universidade, a UEFS. A UEFS que está
inserida em uma cidade de grande porte, a segunda maior cidade do Estado da
Bahia, e que, também, acaba fazendo uma inserção com os municípios do Portal
do Sertão. [AS5, grifo nosso].

Desse modo, em função desses depoimentos, a relevância social se dá pela forte
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contribuição como formadora de profissionais nas diversas áreas do conhecimento,
especialmente de professores para as redes de ensino, além de ser um espaço de construção
crítica da sociedade e também de crítica do papel e função desse conhecimento produzido, por
ela e outras instâncias, visando uma sociedade mais justa e equilibrada. Assim, por sua
inserção no interior do território baiano e de impacto nas realidades local e regional, a UEFS
referencia diversos atores, produzindo, modificando e distribuindo saberes implicados, com as
demais instâncias produtivas, que talvez atuem em uma perspectiva meramente econômica.
Além disso, a partir dos seguintes depoimentos, foi possível destacar aspectos e
elementos, que indicam a necessidade de melhoria na atuação da UEFS, a saber: melhorar a
transparência e a comunicação com a sociedade, criando meios de externar suas ações,
inserções e formas de atuação; encontrar outras formas de ampliar a interação com a
sociedade, a partir de representantes da comunidade e governamentais (federal, estadual e
municipal), inclusive com parcerias com órgãos e outros setores da sociedade, especialmente
em áreas em que se poderia avançar ainda mais, como a Saúde e a Educação.
[...] a Pró-Reitora de Extensão também precisa fazer esse trabalho que é de quebrar
essa imagem, de que a Universidade ainda é para poucos. A universidade
pública precisa ser debatida junto à comunidade da educação básica,
principalmente como um lugar de desejo, como um lugar possível, como um
lugar que pode transformar vidas. [...] Divulgar as políticas que nós temos,
divulgar como a Universidade hoje está estruturada, divulgar como
Universidade hoje expandiu, [...] porque eu acho que todos nós que fazemos a
universidade de pública, é papel nosso, tornar essa Universidade cada vez mais
transparente para comunidade. [...] Então, assim, se a UEFS hoje, é óbvio que o
nosso trabalho, ele é sempre contínuo, a gente precisa sempre trabalhar em uma
perspectiva de visibilizar o que a gente faz, porque a gente não faz pouca coisa.
A gente estava discutindo, muito recentemente, nós não fazemos poucas coisas, mas
a gente ainda precisa mostrar para comunidade, de forma mais, eu diria, de
forma mais competente possível. Porque nós atuamos na rede estadual, na rede
municipal, na Educação, na área de Saúde. [...]. Nós temos muitos programas e
projetos de extensão, alguns que tem, como a UATI, que tem 30 anos de existência.
Nós temos parcerias com ONG. [AS1, grifo nosso].
A UEFS, em si, a gente não tem, assim, talvez, eu acho que falta, eu até comentei
isso, só falta a gente dar visibilidade a gente faz. A gente faz muito isso, essa
visibilidade, quando a gente faz greve. Quando a gente faz greve, logo surge a ideia:
vamos ali botar um standezinho na porta da prefeitura. Tirar, medir pressão. Fazer
isso, mostrar os projetos. Botar uns banners, para verem o que a gente faz. Fora isso,
tem a FLIFS todo ano, que a mostra de livros, mas, fora isso, a gente divulga
pouco. Eu acho que a gente talvez pudesse mostrar mais do que a Universidade
faz. Mostrar um pouco mais. [...] Então, são coisas interessantíssimas que a gente
não tem noção que a Universidade poderia mostrar como produção. Se comunicar
melhor. A gente tem uma TV Olhos D’água e, a comunidade, a sociedade quase não
conhece. Aliás, a própria comunidade interna quase não conhece a TV Olhos
D’água, a gente não vê passar em lugar nenhum. Eu só acho que a gente poderia
divulgar mais, nesse sentido. Mas, eu acho, assim, no geral, nossa produção do
conhecimento ela é, vamos dizer, [...] não digo que ela está no patamar ótimo, mas
não está num patamar ruim, mas a gente precisava divulgar isso em relação à
sociedade. Mostrar que a gente está aqui. A gente tem programas de mestrados
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muito bons. Doutorado aí, com boa avaliação pela CAPES, pelo CNPq. Eu acho
que a gente podia melhorar isso ou divulgar melhor isso. [AD2, grifo nosso].
[...] eu acredito que a Universidade precisa, realmente, encontrar formas, de
cada vez mais, abrir suas portas. Lógico, não de uma forma aleatória, tem que
ser de uma forma pensada e de como a população vai assimilar e reconhecer a
importância de tudo isso, porque, muitas vezes, a gente fala assim: que quando a
Universidade, ela entra em greve, então, ou seja, a sociedade, ela precisa entender,
compreender e, na verdade, comprar a ideia. Por que os professores estão em greve?
Por que os salários deles estão defasados? Então, nem sempre greve que foram
feitas, foi por conta de questões salariais, foi o princípio norteador de uma greve,
mas muitas vezes não. Nós já tivemos greves por conta de repasse de recursos do
governo e é uma forma de chamar atenção. Então, ou seja, é uma coisa que a gente
procura sempre dizer, que a gente precisa trazer a sociedade para o nosso lado e
não contra nós. [AD3, grifo nosso].
[...] poderíamos avançar mais. Eu acho que, na área de Educação mesmo, a
UEFS deveria ter mais projetos, a gente deveria ter mais projetos de extensão
com as comunidades. A gente deveria ter mais projetos para a Saúde, ligada à
Saúde. Enfim, a gente poderia ter uma presença mais forte na cidade de Feira
de Santana, porque nós não estamos tendo. Acho que essas instituições privadas
que estão surgindo aí, elas estão querendo ocupar esse espaço. Não na pesquisa, mas
o espaço mesmo de, talvez, até de alguns projetos de extensão. Dessa relação mais
próxima com o poder local, porque elas têm essa relação mais próxima. [AD4,
grifo nosso].
[...] Se nós tivéssemos uma parceira ou uma parceria mais bem consolidada, em
termos de política, de política social, de política coletiva, certamente, o trabalho
da Universidade seria muito mais divulgado, muito mais bem visto na
sociedade, de maneira geral, porque não estaríamos somando e não, de certa forma,
competindo. Às vezes, eu tenho a impressão de que a gente compete, a gente não
precisa competir, porque a gente não vai ganhar nada, a gente não quer levar alguma
coisa. Então, se nós somássemos essas forças, eu acho que a gente ganharia muito
mais. É isso que eu penso em relação à questão, tanto dentro como fora da
Universidade, de maneira geral. [AD5, grifo nosso].

Por outro lado, podemos também destacar fatores, aspectos ou elementos restritivos,
que impactam negativamente esse desafio da relevância social, apresentados no Quadro 28,
referente: ao processo atual de desvalorização da ciência e da universidade, em especial da
universidade pública; à incompreensão do papel da universidade pública, principalmente por
setores governamentais; às restrições orçamentárias, aliadas à falta de apoio governamental; e
à presença de interesses econômicos e políticos em diversos processos, dificultando a
efetivação de parcerias importantes ao desenvolvimento das atividades universitárias.
Diante desse cenário da dimensão cultural, a seguir, destacaremos algumas das ações
da UEFS de relevância e impacto sociais, no âmbito de atuação do Ensino, da Pesquisa, da
Extensão, do incentivo à Cultura e de outras interações com a sociedade, revelando sua
importância no contexto da educação superior pública e de inserção local e regional, como
destacado por Bernheim e Chauí (2008), Sobral (2009), Dias Sobrinho (2010), B. Santos
(2011, 2013) e Schwartzman (2014).
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Quadro 28 – Fatores restritivos ao enfrentamento do desafio contemporâneo da relevância social
Fatores
Trechos dos Depoimentos
Restritivos
“[...] muita coisa acabou de fato deixando de acontecer porque para fazer Cultura, de fato, precisa de dinheiro. Às vezes, nem é tanto dinheiro,
mas precisa. [...] alguns momentos foram mais difíceis por falta de recursos”. [AD1, grifo nosso].
“[...] A gente tem uma dificuldade que é orçamentária, também. [...] Agora, a gente percebe que para a implementação da curricularização, a gente
precisa inclusive de orçamento porque a curricularização, da forma como a gente defende, ela não vai ser feita dentro dos muros da própria UEFS.
Pode ter uma ação ou outra dentro dos muros da própria UEFS. Mas, a ideia de curricularização é você estabelecer com as comunidades e aí cada um
do seu local que pode melhor dialogar. Então, nós vamos precisar aportar verbas para ter transporte para fazer essas visitas de campo, essas
vivências em outros espaços”. [AS1, grifo nosso].
“[...] Primeiro, porque os recursos escassearam, porque foram cortados da FAPESB para várias áreas, do CNPq e da CAPES. [...] área de Humanas
Restrições
e área de Letras, são áreas mesmo que eles não querem mais investir, em iniciação científica, nem em pesquisa. Não tem mais edital, mas as áreas de
orçamentárias e
Tecnologia continuam, as áreas da Saúde. [...] Agora, não estamos avançando como deveríamos, infelizmente, por todos esses fatores. Fatores que
falta de apoio
independem, porque a pesquisa precisa de financiamento. A pesquisa, ela não funciona sozinha. Você não tem, como algumas áreas, você consegue
governamental
fazer, mas essas áreas de saúde, de tecnologia, precisam de investimento. Os profissionais precisam, os estudantes precisam receber a bolsa para
poder estudar para poder fazer esses projetos de pesquisa. Algumas áreas precisam de equipamentos específicos, que são caros. Então, eu acho
que tem uma um fator externo aí, que está limitando muito a nossa produção. [AD4, grifo nosso].
“[...] Agora, é claro, a Universidade precisa avançar, ela precisa se aperfeiçoar, ela precisa ser mais produtiva, inclusive. Mas, para isso, ela precisa
também de financiamento, ela precisa de apoio governamental, de apoio público. Os recursos de instituições de financiamento de pesquisa
precisam apoiar mais o desenvolvimento do ensino, o desenvolvimento da educação, o desenvolvimento da pesquisa. E, também, porque não
dizer também da extensão, que acaba gerando interação e, consequentemente, pode gerar também produção científica, gera o conhecimento da
realidade, a interação da universidade para a realidade. Levar a realidade para a universidade”. [AS3, grifo nosso].
[...] Então, assim, nesse sentido, agora o que a gente perdeu, na verdade, foi, nem o que perdeu, é que jogaram uma fumaça muito suja,
principalmente nesse último governo, uma fumaça muito, que confundiu a população de que a universidade não era esse paraíso da pesquisa,
que as coisas não precisavam, que a ciência não era tão necessária. Então, o que a gente perdeu, na verdade, foi essa visibilidade que a gente tinha.
Aquela das pessoas, dos estudantes de entrarem na universidade, de fazer pesquisa, de saber, de ser um cientista. Essa coisa, a gente meio que
perdeu, assim, de que a gente tudo confiava na ciência. E quem faz a ciência? A universidade. Então, tudo, o pessoal faz assim, ali faz assado, ali
tentou de outra forma, a gente meio que perdeu [AD2, grifo nosso].
Desvalorização “[...] eu percebo, assim, que tem uma, é como se fosse uma, corrente contrária à universidade pública. Isso a gente sente quando a gente tenta fazer
da ciência e da parceria com serviços públicos. Eu [...] tenho enfrentado isso”. [AD5, grifo nosso].
universidade
“[...] agora, não podemos deixar falar, é claro, que a ciência brasileira vem sendo subfinanciada. Então, [...], claro, se formos observar o histórico de
pública
perdas de orçamento para a ciência brasileira, isso é notório. Aí você pode ver através do que é colocado, que está posto, inclusive por vários autores,
colocando quanto a gente vem perdendo em termos de financiamento. [...] O que é está acontecendo com nosso país? Um subfinanciamento e, num
momento desse, onde a ciência se revela de importância fundamental. Mas, aí a gente não pode deixar de dizer que existe também uma narrativa muito
forte e agora eu citar, principalmente nesse contexto, uma narrativa muito forte de negar a ciência, de negar o que vem sendo preconizado pela
ciência e isso vem provocando um caos, uma crise sanitária sem precedentes, uma crise política sem precedências e, provavelmente, uma crise
funerária, com número de óbitos tão grande. Então, assim, é evidente o subfinanciamento, eu não sei nem se eu falo, subfinanciamento ou
desfinanciamento mesmo da ciência. Isso não deixa de ser muito preocupante”. [AS5, grifo nosso].
Fonte Elaboração própria.
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Quadro 28 – Fatores restritivos ao enfrentamento do desafio contemporâneo da relevância social (Continuação)
Fatores
Trechos dos Depoimentos
Restritivos
“[...] é preciso dizer que a Universidade não é governo, ela não tem que resolver todos os problemas da sociedade. Ela não é governo, ela não tem
nem estrutura para ser governo. Há uma utopia entorno disso, de que é Universidade é tudo, faz tudo, resolve tudo, participar de tudo e, se
ela não participa, ela não é boa, não é interessante, não é isso, não é aquilo. E ela não tem perna, não tem capacidade, não tem gente, não tem
professores, não tem recursos financeiros para fazer isso e não tem, principalmente, compreensão política nesse país, do que é educação
Entendimento
superior. Então, isso é importante e a Universidade sempre está crescendo. Ela é orgânica, por natureza, mas os governantes não entendem muito
distorcido do
bem isso e tentam sufocar a universidade, seja através de cortes de gastos, seja através de cortes na contratação de pessoal, e uma outra série de
papel da
critérios maldosos, maliciosos, para contenção de despesas e a gente percebe que isso vem sendo implantado”. [AS3, grifo nosso].
universidade
pública
[...] Às vezes, isso nos desgasta um pouco porque a gente entende o público, do público para o público, entende a Universidade, a universidade
pública, fazendo trabalhos para beneficiar a comunidade, de maneira geral, e a gente parece que não é muito bem compreendido por essas
instâncias também públicas, que deveriam estar dando as mãos, sendo parceiras para resolução de problemas. Então, eu tenho enfrentado isso, eu
tenho observado isso. [AD5, grifo nosso].
“[...] Então, esse é um dos entraves sabe da inserção da UEFS, em Feira de Santana, é porque também tem os interesses de interesses econômicos,
muito fortes, e as relações políticas, mas eu acho que a gente tem que se manter firme porque nosso entendimento de produção do conhecimento é
outra coisa. [...] Prova disso, é o que aconteceu com a vacina dos estudantes, eu não sei se você acompanhou. Os estudantes de uma faculdade
particular aqui conseguiram ser vacinados antes dos estudantes da UEFS e [...] isso provocou ainda uma série de questionamentos. [...] Acho que, em
tempos passados, quando eu entrei logo na Universidade, [...], eu percebia uma relação mais próxima da comunidade, Feira de Santana, com a
Interesses
Universidade. Eu sei que a realidade é outra. Mudou muito, tem outras instituições agora, então, a cidade cresceu muito, as coisas mudaram, mas a
econômicos e
Universidade, ela perdeu um pouco esse lugar que ela tinha dessa relação muito forte com a comunidade”. [AD4, grifo nosso].
políticos
“[...] Tem uns três anos que a gente tenta fazer uma parceria com, por exemplo, a Secretaria [...] e a gente não consegue fazer uma parceria, diante de
alguns empreendimentos, até com apoio do governo federal. E a gente não consegue fazer essa parceria por causa das diferenças dos tipos de
políticas adotadas pelas instituições. Então, por ser políticas diferentes, às vezes, a gente se esbarra em algumas barreiras. [...] São políticas
diferentes, mas, enquanto algumas, elas pensam dessa forma, felizmente, nós estamos encontrando apoio em outras”. [AD5, grifo nosso].
Fonte: Elaboração própria.
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6.3.1 Atuação no Ensino
Conforme o Relatório Anual de Atividades de 2019 (UEFS/ASPLAN, 2020c), a UEFS
disponibilizou 31 cursos regulares de Graduação, dentre 14 licenciaturas e 17 bacharelados,
sendo 1.007 vagas, para o primeiro semestre, e 968 vagas, para o segundo semestre,
totalizando 1.975 vagas. A partir dessa informação, pode ser revelado um dos parâmetros de
impacto e credibilidade dessa Instituição, por meio dos números da concorrência por vagas
disponibilizadas.
Nesse sentido, os dados divulgados dessa concorrência no Sistema SiSU para os
cursos de Graduação da UEFS, em 2019 (ver Tabela 8), revelam uma ampla procura pelo
Bacharelado em Medicina (140,47 candidatos por vaga) e de outros cursos de alta
concorrência, como: Bacharelado em Direito (concorrência de 53,62 candidatos por vaga em
2019.1 e 46,40 em 2019.2); Bacharelado em Psicologia (48,16 em 2019.1 e 39,22 em 2019.2);
Bacharelado em Administração (41,24 em 2019.1 e 24,29 em 2019.2); Licenciatura em
Educação Física (52,24 em 2019.1 e 30,33 em 2019.2); Licenciatura em Pedagogia (47,50 em
2919.2 e 26,55 em 2019.2); e Bacharelado em Odontologia (crescimento entre os semestres
2019.1 e 2019.2, passando de 22,91 para 29,56). Além disso, no segundo semestre, 19 cursos
tiveram concorrência superando os 10 candidatos por vaga (UEFS/ASPLAN, 2020c).
Se tomarmos por base os dados do Sistema SiSU (BRASIL/MEC, 2019), para o
segundo semestre de 2019, em que consta a inscrição de 452 mil candidatos, podemos ter um
comparativo dessa concorrência (candidato/vaga) da UEFS com a média nacional. Conforme
esses dados, o Bacharelado em Medicina foi o curso mais procurado do país, com 138.432
pedidos para 1.446 vagas (95,73 pedidos/vaga), seguido de Bacharelado em Direito com
53.614 pedidos para 1.459 vagas (36,75, o terceiro mais concorrido) e do curso de
Bacharelado em Administração com 41.156 pedidos – fora da lista dos mais concorridos por
ter o maior número de vagas disponibilizadas (1.996 vagas com concorrência de 20,62).
Além desses cursos, essa lista dos mais concorridos do MEC apresentou o curso de
Bacharelado em Psicologia, como o segundo mais concorrido, contabilizando a concorrência
de 42,04 pedidos por vaga, e, em quarto lugar, o Bacharelado em Odontologia com 36,51
pedidos por vaga. Desse modo, podemos constatar que, dentre os cursos mais concorridos do
país, os cursos de Bacharelado em Medicina (140,47 contra 95,73) e em Direito (46,40 contra
36,75) da UEFS obtiveram concorrências maiores do que a média nacional no Sistema SiSU,
e, de certa forma, demonstrando o potencial e a credibilidade dessa oferta pública
(BRASIL/MEC, 2019; UEFS/ASPLAN, 2020c).
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Ainda no que se refere à atuação no Ensino, a Tabela 14 apresenta o quantitativo de
egressos dos cursos de Graduação – oferta regular – do primeiro semestre de 2019. Nesse
demonstrativo, os dados indicam que 500 estudantes concluíram o Ensino de Graduação
somente nesse intervalo. O curso com o maior número foi a Licenciatura em Pedagogia, com
38 egressos, seguido do Bacharelado em Medicina com 35, Bacharelado em Direito com 32 e
Bacharelado em Odontologia com 30. Outras Licenciaturas também se destacaram, como:
Educação Física (26), Geografia (25) e Letras: Língua Portuguesa (24).
Tabela 14 – Quantitativo de egressos dos cursos de Graduação da UEFS – oferta regular – Ano 2019
Curso de Graduação
Semestre 2019.1
Bacharelado em Administração
22
Bacharelado em Agronomia
20
Bacharelado em Ciências Biológicas
5
Bacharelado em Ciências Contábeis
18
Bacharelado em Ciências Econômicas
18
Bacharelado em Direito
32
Bacharelado em Enfermagem
25
Bacharelado em Engenharia Civil
21
Bacharelado em Engenharia de Alimentos
14
Bacharelado em Engenharia de Computação
12
Bacharelado em Farmácia
14
Bacharelado em Filosofia
1
Bacharelado em Física
0
Bacharelado em Geografia
0
Bacharelado em Medicina
35
Bacharelado em Odontologia
30
Bacharelado em Psicologia
23
Licenciatura em Ciências Biológicas
16
Licenciatura em Educação Física
26
Licenciatura em Filosofia
5
Licenciatura em Física
3
Licenciatura em Geografia
25
Licenciatura em História
14
Licenciatura em Letras: Língua Portuguesa
24
Licenciatura em Letras: Português e Espanhol
16
Licenciatura em Letras: Português e Francês
3
Licenciatura em Letras: Português e Inglês
13
Licenciatura em Matemática
17
Licenciatura em Música
2
Licenciatura em Pedagogia
38
Licenciatura em Química
8
Total
500
Fonte: Fonte: Adaptado de UEFS/ASPLAN (2020c, p. 23-24).

Nesse sentido, a UEFS destaca-se pela oferta pública das licenciaturas em sua região
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de inserção, com cursos voltados à formação de profissionais da Educação e essenciais à
demanda por professores das redes básicas de ensino, tanto no âmbito público quanto privado,
nas diversas áreas do conhecimento, especialmente nas Ciências Exatas. No entanto, esses
cursos não são atrativos à iniciativa privada (exceto Pedagogia), em função de apresentarem
baixa procura pelos estudantes.
No Quadro 29, apresentamos os cursos presenciais de licenciatura ofertados por outras
IES na região de Feira de Santana. Deste modo, na rede privada de educação superior,
excetuando o curso de Licenciatura em Pedagogia, há apenas a oferta de um curso de
Licenciatura em Educação Física (UNIRB – Feira de Santana) e de um curso de Licenciatura
em Filosofia (Faculdade Católica), enquanto, na rede pública, há o curso de Licenciatura em
Educação do Campo (Ciências da Natureza e Matemática), ofertado no Campus da UFRB.
Quadro 29 – Licenciaturas ofertadas pela rede pública (exceto UEFS) e privada em Feira de Santana – Ano 2019
Rede

IES

Pública

UFRB

Privada

Curso de Licenciatura Ofertado
Educação do Campo
Pedagogia

UNIFACS

Pedagogia

Centro Universitário Nobre (UNIFAN)

Pedagogia

Centro Universitário Regional (UNIRB) –
Campus Feira de Santana

Pedagogia
Educação Física

Faculdade Católica de Feira de Santana (FCFS)
Filosofia
Fonte: Elaborado do pelo autor, a partir de microdados do Censo da Educação Superior 2019 (INEP, 2020b).

Já no âmbito do Ensino de Pós-Graduação, a UEFS destaca-se, revelando sua
importância para a formação continuada e capacitação de profissionais da região
metropolitana de Feira de Santana, especialmente porque todos os Cursos de Pós-Graduação
stricto sensu ofertados pertencem a essa Instituição, conforme dados do Sistema GEOCAPES
(CAPES, 2020c).
Nesse sentido, podemos ampliar o espectro de pesquisa para municípios próximos de
Feira de Santana (Quadro 30), em até 116 km (distância aproximada até Salvador),
excetuando a capital do Estado. Conforme dados da CAPES (2020c), Salvador apresenta uma
oferta de 104 Programas de Pós-Graduação stricto sensu, sendo 87 da rede pública (74 da
UFBA, 9 da UNEB, 2 do IFBA, 1 do IFBAIANO e 1 da FIOCRUZ-IGM) e 17 Programas da
rede privada.
Desse modo, assim como já discutido anteriormente, confirmamos que os Cursos de
Pós-Graduação stricto sensu ofertados no Estado da Bahia, majoritariamente, pertencem às
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universidades públicas. Além disso, dos 194 Programas de Pós-Graduação institucionais
existentes, apenas 20 são da rede privada (17 na capital) e somente 3 estão presentes no
interior do Estado (2 mestrados da FAMAM, em Governador Mangabeira, e um mestrado em
Direito pertence ao Centro Universitário Faculdade Guanambi – UNIFG, em Guanambi).
Quadro 30 – Programas de Pós-Graduação stricto sensu de IES sediadas em municípios próximos à Feira de
Santana (até 116 km) – Ano 2019
IES
Município Próximo
Programa de Pós-Graduação
Mestrado em Ciências Sociais: Cultura, Desigualdades e
Desenvolvimento
Cachoeira

Mestrado Profissional em História da África, da Diáspora e
dos Povos Indígenas
Mestrado em Comunicação
Mestrado em Arqueologia e Patrimônio Cultural
Mestrado e Doutorado em Ciências Agrárias
Mestrado em Microbiologia Agrícola
Mestrado em Recursos Genéticos Vegetais

UFRB

Mestrado em Ciência Animal
Mestrado em Solos e Qualidade de Ecossistemas
Cruz das Almas

Mestrado Profissional em Defesa Agropecuária
Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas e
Segurança Social
Mestrado e Doutorado em Engenharia Agrícola
Mestrado Profissional em Educação Científica, Inclusão e
Diversidade
Mestrado em Política Social e Territórios

Serrinha
UNEB

Alagoinhas
Santo Antônio de
Jesus

Mestrado Profissional em Intervenção Educativa e Social
Mestrado em Crítica Cultural
Mestrado em História
Mestrado em História Regional e Local

Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional e Meio
Ambiente
Mestrado Profissional em Biotecnologia
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do Sistema GEOCAPES (CAPES, 2020c).
Faculdade Maria
Milza (FAMAM)

Governador
Mangabeira

Assim, a UEFS apresenta sua relevância social para a educação superior em sua região
de inserção, no âmbito do Ensino de Graduação, em função da oferta pública de diversas
licenciaturas, indispensáveis para suprir as demandas por profissionais da educação das redes
de ensino pública e privada, e, ainda mais, no âmbito da Pós-Graduação, especialmente pela
interiorização dessa oferta. Após essa exposição no âmbito de sua atuação no Ensino,
passaremos a revelar a atuação da UEFS no âmbito da Pesquisa.
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6.3.2 Atuação na Pesquisa
No que se refere à atuação na Pesquisa, conforme o Regimento Geral da UEFS, essa
atividade “[...] é encarada como função voltada para a busca de novos conhecimentos e
técnicas e como atividade indissociável do ensino, destinada ao cultivo da atitude científica,
indispensável à correta formação de grau universitário”. Além disso, a Instituição tem como
uma de suas diretrizes a de “ampliar o suporte e o fomento às pesquisas de campo em âmbito
local, regional e nacional” (UEFS/CONSELHOS, 2013a, art. 121, caput; UEFS/ASPLAN,
2019b, p. 21).
Até o ano de 1995, a UEFS apresentava-se incipiente no que diz respeito à
implantação de projetos de pesquisa, o que exigiu a capacitação dos quadros docente e
técnico-administrativo. Desse modo, a Instituição passou a implementar ações necessárias ao
fomento da Pesquisa: programa de capacitação docente; criação de novos cursos de
Graduação, visando ampliar os domínios dos campos do conhecimento; incentivo à criação e
desenvolvimento de projetos de pesquisa; e fortalecimento dos programas extensionistas
existentes (UEFS/ASPLAN, 2019b).
Em 2009, com o objetivo de desenvolver e fomentar a Pesquisa, a UEFS regulamentou
o Programa de Bolsas de Iniciação Científica, por meio da Resolução CONSEPE nº 047/2009.
A partir desse Programa, a PPPG passou a institucionalizar e centralizar a política de iniciação
científica, através da inserção de estudantes de Graduação nas atividades de Pesquisa. Dentre
os objetivos desse Programa, destacamos: despertar a vocação científica, incentivar e
desenvolver talentos para a produção do conhecimento; formar recursos humanos e fortalecer
a capacidade inovadora, criativa e empreendedora na comunidade; estimular a consolidação
da iniciação científica; e incentivar atividades de produção científica, colaborando para a
consolidação dos grupos de pesquisa (UEFS/CONSELHOS, 2009a; UEFS/PPPG, 2020b).
Ainda em 2009, a UEFS regulamentou o Comitê de Pesquisa (COPESQ), por meio da
Resolução CONSEPE nº 099/2009, de caráter normativo, executivo e consultivo, objetivando
assessorar a gestão da política de Pesquisa e o desenvolvimento e apoio ao crescimento dessa
Atividade. A composição desse Comitê inclui, além do Coordenador de Pesquisa da PPPG
(presidente), um representante de cada Departamento (UEFS/CONSELHOS, 2009b).
Conforme o Gráfico 6, acerca da distribuição das bolsas de iniciação científica no ano
de 2019, a UEFS contabilizou 428 estudantes de Graduação contemplados pela Instituição
(UEFS/ASPLAN, 2020c). No Gráfico 7, podemos verificar a evolução do quantitativo de
projetos de pesquisa cadastrados e em desenvolvimento na UEFS, que destaca o ano de 2000,
em que a Instituição apresentava apenas 204 projetos de pesquisa cadastrados, o seu
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crescimento em 2010 para 426, e, atualmente, com 626 projetos de pesquisa cadastrados e em
desenvolvimento. Já no Gráfico 8, temos o percentual de projetos de pesquisa cadastrados e
em desenvolvimento na UEFS, em 2019, por área do conhecimento (UEFS/ASPLAN, 2020b).
Gráfico 6 – Distribuição das bolsas de iniciação científica da UEFS – Anos 2010 e 2019
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Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados dos Relatórios Anuais de Atividades (UEFS/ASPLAN, 2020b).
Gráfico 7 – Evolução do quantitativo dos projetos de pesquisa cadastrados na UEFS – Anos 2000, 2010 e 2019
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Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados dos Relatórios Anuais de Atividades (UEFS/ASPLAN, 2020b).
Gráfico 8 – Percentual de distribuição dos projetos de pesquisa cadastrados na UEFS por área – Ano 2019
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No que diz respeito à gestão da inovação e propriedade intelectual (PI), o Núcleo de
Inovação Tecnológica da UEFS (NIT-UEFS)126 mantem tratativas envolvendo diversos atores
do sistema de inovação, visando à consolidação de novas parcerias e o desenvolvimento de
mecanismos de difusão do conhecimento e estímulo ao empreendedorismo. Em 2019, para
manutenção do portfólio de PI, o NIT-UEFS gerenciou o pagamento de 8 anuidades de pedido
de patente, 2 pedidos de exame de invenção e 1 depósito de pedido de patente de invenção.
Já no que trata das ações previstas no PDI 2017-2021, a política de Pesquisa tem como
diretrizes: fortalecer a interação ensino-pesquisa-extensão; melhorar a gestão das atividades
universitárias; e fomentar a produção científica, tecnológica e de inovação. Nessa política,
inclui-se o incentivo e fomento interno à formação continuada de servidores docentes e
técnico-administrativos, em cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, consolidando
pesquisadores e a ampliação de grupos de pesquisa, além da formação de quadros para os
Programas de Pós-Graduação e para a iniciação científica (UEFS/ASPLAN, 2019b).
Neste contexto, enfatizamos depoimentos sobre a importância dessa atuação da UEFS
de relevância social, no âmbito da Pesquisa:
Nós temos pesquisas consolidados. Por exemplo: agora, durante a Pandemia, nós
tivemos o Portal Covid, que foi um empreendimento da UEFS com grupos do
PPGM, ligado com a produção do conhecimento. Hoje, você acessando esse Portal,
você tem número de mortos, número de pessoas acometidas pela Covid-19, ou seja,
a Universidade ela vai potencializando o seu conhecimento e colocando isso
para sociedade. [AS1, grifo nosso].
Isso a Instituição acaba fazendo. Ela deve desenvolver pesquisas básicas, que
podem ter contribuições para aplicações futuras. Ela não tem o compromisso, de
imediato, com uma pesquisa puramente aplicada, também pode fazer a pesquisa
aplicada. A gente tem exemplos na UEFS, na área de Tecnologia, laboratórios de
Materiais, na área de Construção Civil, que faz um trabalho e que, de alguma forma,
é referência no município. [AS3, grifo nosso].
[...] quando a gente fala de atividades de Pesquisa, a gente sabe que é um pouquinho
mais diferente, porque vão ter pesquisas que vão ter uma natureza mais aplicada e
tem pesquisa de caráter mais, digamos, básico. Mas, porém, volto a dizer, é
importante que a Universidade, que ela, tenha realmente essa postura de ter,
realmente, de assumir essa importância de produtora de conhecimento, como
isso vai ser difundido e como é que a população vai se beneficiar. Porque, muitas
vezes, a gente diz assim: através da Pesquisa, a população, ela se beneficia
indiretamente, porque muitas vezes não é um produto biotecnológico, que a gente
vai desenvolver, que vai prontamente atender a uma demanda da população, não.
Pode ser que a universidade, vai pesquisar um princípio ativo de produzir algo de
interesse, que depois a indústria farmacêutica vai comprar aquela ideia e aí acaba,
então, voltando esse conhecimento que veio da Universidade e depois você reveste
em medicamentos e tudo mais. Então, assim, é um processo muito complexo, mas,
assim, a universidade ela tem que ter. [AD3, grifo nosso].

126

NIT-UEFS é um órgão vinculado à PPPG, com a finalidade gerir a política institucional de inovação,
propriedade intelectual e de transferência de tecnologia (UEFS/PPPG, 2020a).
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Assim, a UEFS tem incentivado e fomentado à Pesquisa, inclusive à formação
continuada do seu próprio quadro de servidores docentes e técnico-administrativos, visando à
consolidação de pesquisadores e de grupos de pesquisa, valorizando e contribuindo para a
produção do conhecimento científico, técnica, tecnológico e de inovação.
No tópico seguinte, trataremos da atuação da Extensão na UEFS e sua importante
função para o enfrentamento do desafio contemporâneo da relevância social, justamente por
sua interação direta com a sociedade e seu impacto local e regional.

6.3.3 Atuação na Extensão
No que tange à Extensão Universitária, segundo o Regimento Geral, a UEFS deve
executar programas de extensão, além das suas atividades de ensino e pesquisa, visando ao
desenvolvimento da região (UEFS/CONSELHOS, 2013a, art. 123, caput).
Nesse aspecto, enfatizamos o Regulamento da Extensão na UEFS, que trata das
diretrizes gerais para o desenvolvimento de atividades extensionistas, aprovado pela
Resolução CONSEPE nº 044/2017, definindo essa importante atividade universitária, no
âmbito dessa Instituição:
[...] um processo interdisciplinar, educativo, cultural, técnico-científico e político
que promove a interação transformadora entre a Universidade e outros setores da
sociedade, mediada por alunos de graduação e pós-graduação orientados por
docentes ou servidores técnico-administrativos, dentro do princípio constitucional da
indissociabilidade com o ensino e a pesquisa. Esta interação que visa ao
desenvolvimento mútuo e estabelece a troca de saberes, tem como consequências a
produção do conhecimento resultante do confronto com as realidades nacional e
regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva de
comunidades na atuação e na produção do conhecimento da Universidade
(UEFS/CONSELHOS, 2017a, art. 2º).

De acordo com o PDI 2017-2021, a Extensão na UEFS tem como princípios: o diálogo
entre os saberes popular e acadêmico, para construção mais democrática de ações de
alteridade e de reconhecimento do saber do outro; a autonomia e emancipação para o
reconhecimento do seu papel sociopolítico de ações de formação de sujeitos capazes de
investir na realidade local; a ampliação e qualificação da iniciação à Extensão; a
institucionalização dos instrumentos normativos, prezando pela organização e transparência; a
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão; e a visão política e democrática da
Cultura, como promotora e produtora conjunta do conhecimento e importante agente cultural
na Bahia, em comunicação dialógica universidade e sociedade (UEFS/ASPLAN, 2019b).
Ainda no que se refere ao Regulamento da Extensão na UEFS, as atividades
extensionistas se subdividem em: programas (conjunto articulado de ações multidisciplinares
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e integradas ao Ensino e à Pesquisa, de caráter orgânico-institucional, com no mínimo 24
meses); projetos (conjunto de ações de caráter educativo, social, cultural, científico ou
tecnológico, isolado ou vinculado a programa de extensão, de 12 e 24 meses); cursos (ação
pedagógica de caráter teórico ou teórico-prático, de modo sistemático ou eventual, para
atendimento de demandas específicas e carga mínima de 8 horas); e eventos (atividades
esporádicas que não se enquadram como programas, projetos e cursos) (UEFS/CONSELHOS,
2017a, art. 3º, 4º, 5º e 6º).
Desse modo, o Gráfico 10 apresenta a distribuição das ações extensionistas
institucionais da UEFS, no período 2010-2019, referente àquelas ações propostas, ofertadas e
coordenadas pela própria UEFS, por meio da PROEX.
Gráfico 10 – Distribuição das ações extensionistas institucionais da UEFS – Período 2010-2019
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Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados dos Relatórios Anuais de Atividades (UEFS/ASPLAN, 2020b).

A UEFS também atua com Projetos de Extensão Interinstitucionais (Quadro 31), ou
seja, propostas por outros órgãos governamentais e/ou instituições não-governamentais, e que
são executados por estudantes, professores e/ou servidores da Instituição, a exemplo do
Projeto Universidade para Todos (UPT) e outros já descontinuados, como o Programa do
Todos pela Alfabetização (TOPA) e a Universidade Popular da Bahia (UNIPOP BAHIA).
O Programa TOPA foi criado pelo Governo do Estado em 2007, com o intuito de
ampliar a oferta de alfabetização para jovens e adultos, em parceria com prefeituras
municipais, entidades dos movimentos sociais e sindicais e universidades públicas e privadas.
A partir de 2018, esse Programa sofreu processo de descontinuidade por parte da SEC-BA,
não sendo mais firmado Termo de Convênio com a UEFS (BAHIA/SEC, 2020b;
UEFS/ASPLAN, 2020b).
No caso da UNIPOP BAHIA, a UEFS, por meio de convênio com o Instituto de
Cooperação Belgo-brasileiro para o Desenvolvimento Social (DISOPBRASIL), participou da

249

implantação dessa instituição, destinada aos integrantes de movimentos sociais e gestores
públicos. Assim, a UEFS assumiu a certificação do Curso de Extensão “Formação em
Desenvolvimento Territorial Sustentável com Foco em Elaboração e Gestão de Projetos
Sociais”, além de ter se envolvido na elaboração de um projeto de curso de Graduação,
também voltado para lideranças populares e gestores públicos (UEFS/ASPLAN, 2012).
Quadro 31 – Programas/Projetos Interinstitucionais de Extensão da UEFS – 2010-2019
Programas/Projetos Interinstitucionais de Extensão da UEFS – 2010-2019
Ano
Todos pela Alfabetização
Universidade para Todos
Universidade Popular
(TOPA)
(UPT)
(UNIPOP BAHIA)
23 Municípios e 9.870 pessoas
1 Município e 1.537
29 Municípios e 49 lideranças
2010
atendidas
estudantes cursistas
participantes
23 Municípios e 19.617 pessoas
3 Municípios e 1.615
26 Municípios e 36 lideranças
2011
atendidas
estudantes cursistas
participantes
21 Municípios e 11.516 pessoas
3 Municípios e 1.690
2012
atendidas
estudantes cursistas
20 Municípios e 9.799 pessoas
4 Municípios e 1.408
2013
atendidas
estudantes cursistas
20 Municípios e 7.553 pessoas
1 Município e 1.164
2014
atendidas
estudantes cursistas
25 Municípios e 6.328 pessoas
1 Município e 1.040
2015
atendidas
estudantes cursistas
24 Municípios e 4.984 pessoas
5 Municípios e 943 estudantes
2016
atendidas
cursistas
15 Municípios e 1.869 pessoas
7 Municípios e 1.000
2017
atendidas
estudantes cursistas
9 Municípios e 972 estudantes
2018
cursistas
6 Municípios e 85 estudantes
2019
cursistas
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados dos Relatórios Anuais de Atividades (UEFS/ASPLAN, 2020b) e
Relatório de Gestão 2007-2011 (UEFS/ASPLAN, 2012).

Já o Projeto Universidade para Todos (UPT) foi iniciado em 2003, em parceria com a
SEC-BA, com o objetivo de preparar jovens e adultos concluintes e egressos do ensino médio
da rede pública estadual, para o ingresso no ensino superior, com a oferta de curso prévestibular (vagas estabelecidas pela SEC). Em 2019, o Projeto UPT atuou seis municípios do
Território Portal do Sertão (Antônio Cardoso, Conceição da Feira, Feira de Santana, Santa
Bárbara, Santo Estevão e Tanquinho), alcançando um público de 855 estudantes
(UEFS/ASPLAN, 2020c; UEFS/PROEX, 2020c).
Sobre o UPT, um dos entrevistados destacou a relevância social desse Programa na
UEFS, inclusive por este colaborar diretamente com o enfrentamento ao desafio da
democratização do acesso e permanência:
[...] o Programa Universidade para Todos, ele é, a rigor, uma ação afirmativa, não da
Universidade, mas ele é um programa do governo do Estado. Mas, quando a
Universidade adere a esse Programa, ela, de certa forma, se engaja nesse processo de
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maior democratização do acesso, porque uma maior instrumentalização do estudante
de escola pública, do ponto de vista do conhecimento, possibilita esse acesso. [AS4].

Ainda por meio da PROEX, a UEFS disponibiliza bolsas estudantis, integrantes do
Programa Institucional de Bolsa Extensão (PIBEX), a partir de edital de seleção específico.
Em 2019, o PIBEX distribuiu 153 bolsas, sendo um número bastante significativo, pois, em
2010, a Instituição disponibilizava 94 bolsas (UEFS/ASPLAN, 2020b). Sobre as bolsas de
Extensão da UEFS, um dos entrevistados relatou: “[...] a gente conseguiu a ampliação das
bolsas de extensão, que a gente entende que as ações extensionistas, elas também dialogam
com essa necessidade de inserção social, de impacto da Universidade” [AS1].
Outro aspecto relevante da Extensão da UEFS refere-se à normatização, por meio da
Resolução CONSEPE nº 129/2019, no que diz respeito à curricularização dessas atividades
nos cursos de Graduação. Esse processo visa integrar a Extensão ao Ensino e contribuir para a
formação crítica dos estudantes, a partir de experiências de contato com a realidade social da
região (UEFS/CONSELHOS, 2019e).
Conforme essa Resolução, esse processo tem caráter obrigatório, correspondendo a um
mínimo de 10% da carga horária total do curso de Graduação. As atividades extensionistas
são organizadas a partir do componente curricular: da Unidade Curricular de Extensão (UCE)
e/ou de Atividades Pedagógicas Extensionistas (EXT) em componentes curriculares dos
cursos de Graduação. A carga horária dessas atividades deve ser distribuída em três semestres
letivos, no mínimo, não necessariamente consecutivos, definida conforme Projeto Pedagógico
de cada curso. Cada UCE deve ser ofertada em uma ou mais modalidades, de acordo com a
vinculação com o Programa e/ou Projeto Institucional da PROEX, ou com a proposição e
execução de ação extensionistas (exceto eventos, considerados atividades complementares),
de um grupo de alunos com orientação de um docente, com início e término no semestre de
execução (UEFS/CONSELHOS, 2019e, art. 1º, 2º, 3º e 4º).
De todo modo, sobre a curricularização da Extensão na UEFS, alguns entrevistados
ressaltaram elementos de melhorias nesse processo, principalmente por ainda se encontrar em
fase de implantação. Além disso, os entrevistados também destacaram alguns fatores
restritivos à implementação desse processo, que dizem respeito às restrições orçamentárias e
aos efeitos da Pandemia de Covid-19. Como foi destacado nos seguintes depoimentos:
[...] É algo que está sendo implantado. A gente sabe que não vai ser fácil
implantar, porque vai exigir normas [...] e vai exigir também algum recurso porque,
por exemplo: se eu sou professora de Antropologia [...] e vou colocar atividades de
Extensão e vou ter que colocar na minha disciplina, eu posso querer ir para uma
comunidade indígena para que os alunos, no caso de Antropologia, por exemplo,
tenham lá, conheçam a comunidade indígena de perto. E, para isso, não precisa ser
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atividade desse tipo, mas, eu estou dizendo que, se de fato, a gente for fazer uma
curricularização mais robusta, a gente vai precisar de mais recursos. Mas, vai
ser importantíssimo, porque a Universidade vai se aproximar, cada vez mais,
da comunidade com a curricularização da extensão. Porque todos os cursos agora
vão ter que atividade de extensão. [AD1, grifo nosso].
Sobre a curricularização da extensão, nós conseguimos fazer a aprovação da
Resolução nº 129/2019. É uma resolução em que, com base no próprio Plano
Nacional de Educação, que institui os 10% da formação acadêmica em atividades
extensionistas. Nós estamos numa fase que, a Pandemia também nos atrapalhou,
mas a gente está em processo, que é implementar em todos os cursos. [...] nós
criamos a Resolução, mas os cursos, todos os TCC dos cursos, todos os projetos
curriculares dos cursos, eles precisam passar por um processo de reformulação e
que eles implementem a curricularização em seus currículos. Então, nós temos
alguns cursos que já fizeram isso. [...]. Mas, nós temos alguns outros cursos que
estão nesse momento, agora, passando por um debate sobre, primeiro, o sentido
da curricularização, como ela precisa ser implementada. Então, alguns cursos
estão fazendo esse movimento de olhar para dentro de suas próprias ementas,
para o perfil do seu próprio curso, porque a curricularização, ela não pode ser
pensada apenas como uma obrigatoriedade legal. A curricularização surge como
uma potencialidade formativa desse aluno de entender o papel dele, enquanto
aluno universitário e da Universidade como um lugar que pode dialogar cada
vez mais com a sociedade, atenta suas demandas e numa perspectiva de
construir saídas, estratégias de busca para os seus problemas. Então, a
curricularização, no caso da UEFS, ela foi pensada para como uma possibilidade de
entrar no currículo, na própria ementa, você visualizar determinadas disciplinas que
tem esse caráter mais extensionistas. [...] Então, assim, nós estamos nessa fase de
que, realmente, na UEFS, existem alguns cursos que já vem implementando,
iniciaram o processo de implementação, mas nós não temos ainda nenhum
curso e nenhum aluno que já passou pelo aporte todo da carga horária, não têm
a vivência ainda dos 10% concluído. [...] Então, a gente tem na UEFS cursos que
estão em processo de implementação, cursos que já iniciaram e cursos que ainda
estão estudando as possibilidades, porque não estão ainda com o PCC reformulado.
Temos quadros diferentes dentro da própria Instituição. [AS1, grifo nosso].

Ainda sobre a atuação na Extensão, cabe-nos destacar a realização de eventos
institucionais de relevante inserção local e regional, como é o caso: do Festival Literário e
Cultural de Feira de Santana (FLIFS), da Feira do Semiárido e da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia (SNCT), coordenados pela PROEX; e do Festival de Sanfoneiros, do
Bando Anunciador da Festa da Nossa Senhora Santana, da Caminhada do Folclore e do
Aberto do CUCA, coordenados pelo CUCA.
Desse modo, inicialmente, destacamos os eventos coordenados pela PROEX, como o
FLIFS, uma ação nascida do desejo de educadores em reunir pessoas e despertar dirigentes de
instâncias públicas, privadas, religiosas e filantrópicas para a importância de implementar
políticas de formação leitora na sociedade, principalmente na comunidade feirense e regiões
circunvizinhas, que possibilita o acesso de pessoas excluídas ao universo da leitura e
atividades culturais (UEFS/PROEX, 2020a).
Em 2008, por meio de esforço conjunto em parceria com a Arquidiocese de Feira de
Santana, as Secretarias Estadual e Municipal de Educação e o Serviço Social do Comércio
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(SESC), a UEFS realizou a primeira Feira do Livro (como era denominada inicialmente), em
uma praça pública de Feira de Santana, com o intuito de contemplar todos os públicos e
democratizar o acesso ao livro (protagonista do Projeto), numa pluridiversidade de
manifestações literárias e culturais (UEFS/FLIFS, 2020).
Esse Projeto tem como principais objetivos: promover discussões e ações voltadas ao
fomento à leitura, garantindo o encontro da sociedade com o universo literário; propor
entretenimento, lazer e (in)formação, em torno da construção de leituras do mundo, a partir da
democratização de acesso às diversas linguagens artísticas; e incentivar o prazer pela leitura,
despertando a curiosidade leitora de cada ser (UEFS/FLIFS, 2020).
Já foram realizadas 12 edições desse Projeto, que reúne de forma integrativa,
estudantes, professores, comunidade (com um público estimado de 50 mil pessoas no ano de
2019) e os mais diversos grupos socioculturais, promovendo o encontro com o universo
literário, mediado por múltiplas atividades: contação de histórias, em suas diversas formas;
mesas de discussão de leitura, literatura, cultura e formação cidadã; aproximação de autores
com o leitor, fomentando o conhecimento criativo da escrita; além de permitir a percepção e a
construção de valores, representação e identidade cultural, a partir do cinema, música, teatro,
circo, literatura de cordel, dentre outros (UEFS/FLIFS, 2020).
O impacto local e regional é extremamente relevante, especialmente a partir de
conquistas importantes para a formação de leitores, a exemplo do Vale-Livro, uma política
pública que passou a agregar o Projeto na quarta edição (2011), referindo-se ao aporte
financeiro do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, para que
estudantes da educação básica, de suas respectivas redes, possam adquirir livros nas editoras,
livrarias e distribuidoras participantes desse evento (UEFS/FLIFS, 2020).
Assim, por ter se consolidado como um evento importante para a reunião de pessoas
em torno da leitura, da arte, da cultura e do entretenimento, constituindo-se como uma ação
sociocultural local e regional para todas as idades, o FLIFS tornou-se patrimônio cultural
imaterial do Estado da Bahia, instituída pela Lei nº 13.934/2018, evidenciando sua
notoriedade (BAHIA, 2018; UEFS/PROEX, 2020a).
No que diz respeito à Feira do Semiárido, a UEFS vem realizando esse importante
evento desde 2003, que tem como objetivo principal ampliar o espaço de discussão sobre os
saberes, fazeres, problemas, desafios e potencialidades regionais, buscando oportunizar
reflexões sobre ações de viabilização do desenvolvimento sustentável regional e de
concretização de alternativas para a sociedade e o meio ambiente.
A Feira do Semiárido, que tinha periodicidade anual até a sexta edição e passou a ser
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bianual, busca observar a capacidade humana dos habitantes do Semiárido para oferecer
produtos e ideias, que reflitam tanto a convivência, quanto os caminhos para efetivação do
desenvolvimento sustentável dessa região, respeitando as tecnologias sociais produzidas
coletivamente e a utilização de técnicas de sobrevivência para o desenvolvimento de
tecnologias sustentáveis (UEFS/PROEX, 2020b).
A realização dessa Feira é resultado de parcerias entre a UEFS, MOC e diferentes
atores, como a participação de outras IES (UNEB, UFRB e IFBAIANO), bem como da
participação de sujeitos da comunidade externa (sindicatos, cooperativas, associações
comunitárias, produtores, agricultores familiares e empreendedores rurais, empresários e
empreendedores da Região Semiárida), além de movimentos sociais, gestores públicos e
organizações não governamentais (UEFS/ASCOM, 2018a; UEFS/PROEX, 2020b).
Em 2018, a 11ª edição dessa Feira assumiu um formato diferente, no que diz respeito
ao modo de organização e realização da programação acadêmica, integrando além da Feira de
Economia Popular e Solidária e Agricultura Familiar (voltada para os produtos e práticas do
Semiárido), mais quatro eventos distintos: o 2º Seminário (Re)pensar Feira; o 2º Congresso
Internacional de Economia Popular e Solidária e Desenvolvimento Local; a 3ª. Semana de
Agronomia; e o Encontro Interterritorial de Redes de Comercialização de Produtos do
Semiárido (UEFS/ASCOM, 2018b).
Já sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), realizada desde 2004,
tem o objetivo de mobilizar a população, em especial crianças e jovens, para temas e
atividades de ciência, tecnologia e inovação. As ações da SNCT são coordenadas,
nacionalmente, pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), com a
colaboração de instituições públicas e privadas, universidades, museus, fundações de amparo
à pesquisa, parques ambientais, jardins botânicos e zoológicos, secretarias estaduais e
municipais, e outras entidades ligadas ao tema (UEFS/SNCT, 2020).
Esse evento ocorre em todo o país e, na UEFS, é coordenado pela PROEX em parceria
com o NTE 19 da SEC-BA, que planejam a programação visando envolver, principalmente,
estudantes do ensino fundamental e médio das redes pública e privada. Em 2019, a 16ª edição
da SNCT envolveu 29 escolas das redes privada, municipal e, em especial, da estadual (27
escolas), com um público de 1.028 estudantes. Em 2020, a XVII SNCT ocorreu entre 19 e 23
de outubro, na modalidade virtual, e conta com uma ampla programação, envolvendo
exposições virtuais, com intuito de apresentar o complexo de laboratórios didáticos, museus e
ações de pesquisas e extensão da UEFS, além de palestras, oficinas e minicursos e da
socialização dos planos de trabalho das vivências extensionistas do Programa de Bolsas
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Extensão (UEFS/SNCT, 2020).
Cabe-nos destacar que, em paralelo à realizada dessa 17ª edição, aconteceu também a
IV Feira de Graduação, com apresentação dos cursos e das possibilidades de formação
profissional, bem como aconteceu o XXIV Seminário de Iniciação Científica da UEFS
(SEMIC), que apresentou trabalhos originados de projetos de pesquisa desenvolvidos pelos
bolsistas de iniciação científica e de iniciação tecnológica dos programas PROBIC/UEFS,
PIBIC/CNPQ e PIBIC/FAPESB (UEFS/SNCT, 2020).
Sobre esses eventos, alguns entrevistados destacaram o caráter relevante socialmente e
de inserção nas realidades local e regional, enfatizando ainda a atuação da PROEX nesse
processo:
[...] a PROEX também tem um papel fundamental. Então, principalmente, quando a
gente pensa também na formação, a partir dos cursos, e no grande evento que é a
Feira do Livro, que é um dos maiores eventos de formação de leitor, que a gente
tem, porque tem muitas feiras do livro que são muito focadas no público adulto, nas
feiras literárias. Tem atividade para criança, mas, assim, atividade, a nossa, o nosso
Festival Cultural é muito voltado para essa formação de leitor. O fato de ter o vale
livro é importantíssimo, porque as crianças de escola pública vão ter acesso a todas
as atividades e ainda vão conseguir comprar um livro. [AD1, grifo nosso].
[...] Outra coisa também, eu vejo que tem a Semana da Ciência e Tecnologia, que
ela é extremamente importante. Hoje, ela concentrou, então, a gente tem
atividades da pesquisa, que tem a Feira, o SEMIC (seminário de iniciação
científica), ou seja, aquele momento em que os alunos de IC estão apresentando os
seus resultados, os seus trabalhos. Tem a PROEX e tem a Feira de Graduação. E a
Feira de Graduação, enquanto estava sendo feita presencialmente, era assim [...]
uma forma de abrir as portas da universidade, pontualmente. Aí vinham as
escolas para conhecer os cursos, que cursos podem oferecer. Então, assim, uma
iniciativa excelente, fundamental. [AD3].

Para além desses eventos institucionais, a UEFS mantém relevantes Programas de
Extensão, a exemplo da Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI). Esse Programa foi
criado em 1992 e tem como objetivos estimular a promoção da saúde, a socialização dos
saberes, a prática de esportes, o exercício consciente da cidadania, as relações sociais, o lazer,
a arte, a cultura, a inclusão digital, a reinserção no setor produtivo, a reintegração social
comunitária, o fortalecimento dos vínculos familiares, o equilíbrio psicossomático, a
preparação para a Terceira Idade e a educação permanente (UEFS/UATI, 2020).
Dessa forma, a UATI assume o compromisso de assegurar a existência de espaços
multiplicadores com ações interativas, educativas e qualificadas, visando ao envelhecimento
com dignidade e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos idosos (faixa etária a
partir dos 50 anos) residentes em Feira de Santana e região, atendendo mais de 900 pessoas e
oferecendo múltiplas atividades, oficinas e cursos de curta duração (UEFS/UATI, 2020).
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As atividades da UATI são distribuídas em eixos de atuação: promoção da saúde,
visando práticas saudáveis e regulares sobre a manutenção da saúde e equilíbrio entre o corpo
e a mente; arte-educação, compartilhamento de saberes, ideias e habilidades, por meio de
oficinas e cursos voltados à criação artística, produção artesanal e possibilitando, inclusive, o
retorno ao mercado de trabalho; educação permanente, estimulando à aquisição do
conhecimento, do desenvolvimento de habilidades e competências e do exercício consciente
da cidadania; lazer, compreendendo ocupações escolhidas de livre escolha, desvinculadas de
obrigações, favorecendo a integração e a ressocialização; UATI itinerante, proporcionando
atividades pedagógicas para os grupos de convivência, com oferta de oficinas de atividades
físicas, momentos de lazer e palestras educativas (UEFS/UATI, 2020).
Anualmente, a UATI também realiza uma série de eventos esportivos, culturais,
sociais e de entretenimento, promovendo a diversão, a vivência e o intercâmbio, a exemplo do
Forró da Terceira Idade, da Gincana da Integração, dos Jogos Olímpicos da Terceira Idade e
da Feira de Saúde. Esse Programa também participa de estudos e pesquisas interdisciplinares
sobre o idoso na região de Feira de Santana, que são desenvolvidos e socializados, inclusive
firmando-se convênios com órgãos e universidades parceiras (UEFS/UATI, 2020).
Sobre o Programa da UATI, um dos entrevistados enfatizou sua relevância social:
[...] utilizando Antônio Candido, quando ele diz que a literatura é um direito
universal e, a gente vai dizer: a educação é um direito universal, está na Constituição
Federal, e a gente precisa garantir para as nossas crianças, jovens, adultos, nossa
população, até a idosa. A gente tem o Programa UATI, em que esses idosos, até
alguns que nunca frequentaram, muitas vezes, os bancos escolares estão na
Universidade, estão no espaço da Universidade, usufruindo de políticas, de
oficinas, de atividades, para que eles envelheçam com mais qualidade. [AS1,
grifo nosso].

Além desse Programa, a atuação de incubadoras na UEFS é de extrema importância
nesse processo de interação com a sociedade. Neste contexto, destacamos a Incubadora de
Iniciativas da Economia Popular e Solidária da UEFS (IEPS-UEFS), que se refere a um
programa interdisciplinar de caráter permanente, desenvolvido por docentes, técnicoadministrativos e discentes da UEFS, desenvolvendo programa de extensão e projeto de
pesquisa, desde o ano de 2008, produzindo conhecimento e compartilhando experiências
(IEPS-UEFS, 2020).
A IEPS-UEFS atua no desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias sociais, a
partir de valores e princípios da economia popular e solidária, orientando experiências de
produção e organização de trabalho e estimulando novas relações sociais com o mercado,
inclusive por meio de redes. Desta maneira, a IEPS-UEFS fortalece o constate diálogo e as
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parcerias entre a Universidade e a comunidade, com a finalidade de atender, conjuntamente,
setores e grupos mais desprotegidos, por meio de ações educativas coletivas, participativas e
democráticas, dentre elas o processo de incubação (IEPS-UEFS, 2020).
Nesse processo político e prático-educativo da IEPS-UEFS, a organização, o
acompanhamento sistêmico ou a assessoria a grupos de pessoas interessadas em
empreendimentos de economia popular e solidária, há uma inserção social visando à geração
de trabalho e renda, utilizando-se conceitos de: colaboração, solidariedade, respeito ao
ecossistema,

autogestão,

educação

popular,

combate

a

exclusão

e

estímulo

ao

desenvolvimento local (IEPS-UEFS, 2020).
Outra incubadora de relevante atuação refere-se à Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica das Engenharias da UEFS (INTEC-UEFS). Essa Incubadora foi criada em criada
em 2014, como parte integrante do NIT-UEFS, e tem a missão de “apoiar o nascimento e a
consolidação de novos empreendimentos através da prestação de serviço de pré-incubação e
incubação de empresas de engenharia de base tecnológica”, visando à geração de novos
negócios, em um impacto positivo no âmbito social e econômico no município de Feira de
Santana (UEFS/INTEC, 2020).
Ainda nesse contexto, podemos destacar a atuação das Empresas Juniores da UEFS
(Quadro 32), atualmente sob a responsabilidade da PROEX. Essas empresas prestam serviços,
com valores abaixo do mercado, tendo como objetivo, além de promover o conhecimento, de
fomentar o crescimento pessoal e profissional dos estudantes participantes, por meio de uma
experiência empresarial.
Quadro 32 – Empresas Juniores da UEFS e os cursos envolvidos
Empresas Juniores
Cursos Envolvidos
ADM Jr
Administração
Consulte Jr.
Administração, Ciências Contábeis e Economia
Consultoria Organizacional e Psicologia – CoOPsi
Psicologia
FisJunior
Física
Jus Consultoria Junior
Direito
Renova Ambiental Jr.
Ciências Biológicas
GeoAnálises Jr.
Geografia
Consultagro Jr.
Agronomia
Fonte: Adaptado de UEFS/ASPLAN (2020c, p. 59).

Assim, após esse relevante cenário de interação com a sociedade, principalmente, a
partir de ações e políticas extensionistas, nosso olhar volta-se para as ações da UEFS relativas
ao incentivo à Cultura.

257

6.3.4 Incentivo à Cultura
No que tange ao incentivo à Cultura, a UEFS atua por meio do CUCA, como um
relevante agente de incentivo, difusão, promoção e produção da cultura em Feira de Santana e
região. Essa atuação faz com que a UEFS se torne uma das principais instituições
fomentadoras da cultura no Território Portal do Sertão, atendendo também a diversos
municípios de outros territórios com ações e projetos culturais (UEFS/ASPLAN, 2019b).
O CUCA é a unidade de desenvolvimento organizacional da UEFS, responsável pela
gestão da política cultural, enquanto instrumento de inserção social e de promoção da
cidadania, desenvolvendo as ações permanentes de formação artística e cultural, nas diversas
áreas e linguagens artísticas, como a música, a dança, as artes plásticas e o teatro,
incentivando também a criação literária e experiências de arte-educação por meio de projetos
de integração ciência e arte. O CUCA estimula e apoia manifestações da cultura popular em
suas várias formas de expressão, fomentando o diálogo com a classe artística local e regional,
inclusive propiciando espaços alternativos para o desenvolvimento dessas manifestações
(UEFS/ASPLAN, 2019b)
Esse Centro foi fundado em 1995, a partir da necessidade de constituição de uma
unidade que pudesse atender à crescente demanda por ações culturais, que até então eram
desenvolvidas de forma pontual e isolada pela PROEX e esporádica pelas demais unidades
universitárias. Assim, encontra-se reunido em um espaço (fora do Campus, no centro da
cidade), formado pelo conjunto arquitetônico da antiga Escola Normal de Feira de Santana,
com diferentes aparelhos culturais, como o Seminário de Música e o Museu Regional, que
passaram a se constituir como setores especializados dessas linguagens artísticas, além de
outros criados para os segmentos de teatro e dança (UEFS/CUCA, 2020b).
Como projetos institucionais, o CUCA oferece: o Festival de Sanfoneiros; o Bando
Anunciador da Festa de Nossa Senhora Santana; a Caminhada do Folclore; o Aberto do
CUCA; o Tributo a Luiz Gonzaga; o Natal de Som, Luz e Cor; e o Projeto Cinco e Meia.
Além de ações em parceria, como os projetos: Domingo Tem Teatro (parceira com a Cia.
Cuca de Teatro); Feira Tem Teatro (parceria com grupos teatrais de Feira de Santana);
Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana (evento de caráter nacional,
promovido pela Cia. Cuca de Teatro); Jam na Cuca (de promoção da música instrumental,
com artistas feirenses e convidados); e Piano a 4 Artes (parceria com o Projeto de Extensão
Grupo de Dança-Teatro da UEFS) (UEFS/CUCA, 2020a).
Desses eventos coordenados pelo CUCA, destacamos: o Festival de Sanfoneiros; o
Bando Anunciador da Festa de Nossa Senhora Santana; e o Aberto do CUCA. O Festival de
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Sanfoneiros teve início em 2008, visando manter viva a tradição do sanfoneiro na cultura
nordestina, dando visibilidade aos novos talentos e oportunidades aos artistas da sanfona e
ganhando projeção e interesse nacionais, com a participação de sanfoneiros de diferentes
Estados (UEFS/CUCA, 2020a).
Quadro 33 – Atividades artístico-culturais desenvolvidas pelo CUCA – Ano 2019
Atividade
Objetivo
Desenvolver atividades de iniciação e formação musical
junto à comunidade.
Ofertar oficinas na área de dança e atividades corporais,
Coordenação de Dança
como: balé, jazz, dança de salão, dança do ventre, dança
tribal, yoga e karatê.
Desenvolver oficinas no campo das artes dramáticas,
Coordenação de Teatro
voltadas para o público infantil, adolescente e adulto,
inclusive em caráter profissionalizante.
Desenvolver o intercâmbio e a formação artística, no
campo das artes plásticas, em ambiente favorável à
Oficina de Criação
inovação, por meio de experiências artísticas
Artística
contemporâneas, em diálogo com o patrimônio material e
imaterial da região em que está inserida.
Contribuir com o processo de formação educacional de
Exposições do Museu
jovens e crianças, valendo-se do Museu como espaço
Regional de Arte
educativo-didático.
Oferecer espaço alternativo ao circuito das galerias
comerciais de arte, abrindo para novos talentos, e
Exposições da Galeria
contribuindo para o desenvolvimento profissional, como
Carlo Barbosa
de instrumento de promoção da inserção social
autossustentada da classe artística em Feira de Santana.
Total
Fonte: Adaptado de UEFS/ASPLAN (2020c, p. 194).
Seminário de Música

Público
887
1.582

1.081

603

4.676

(A galeria esteve
fechada para reforma)
8.829

O Bando Anunciador da Festa de Nossa Senhora Santana teve início em 2007, como
mote para discussão de questões que envolvem a cidade de Feira de Santana, seus valores e
identidade cultural. Essa iniciativa possibilita resgatar momentos históricos culturais
marcantes da cidade, no que se refere ao desfile do Bando Anunciador, que sai em cortejo
pelas ruas, 15 dias antes da Festa de Nossa Senhora Santana, padroeira da cidade
(UEFS/CUCA, 2020a).
Tabela 15 – Eventos e Atividades integradas coordenadas pelo CUCA – Ano 2019
Eventos
Grupos inscritos
Público estimado
Festival de Sanfoneiros
25
1.500
Bando Anunciador
35
25.000
Aberto do Cuca
137
3.000
Total
197
29.500
Fonte: UEFS/ASPLAN (2020c, p. 193).

Participantes
13
25.000
140
25.153

Já o Aberto do CUCA tem como proposta abrir o espaço, para as pessoas que
trabalham em diferentes linguagens e manifestações de cunho artístico e cultural, incluindo
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música, artes plásticas, literatura, dança, cinema, teatro, dentre outras. Deste modo, toda a
estrutura física e infraestrutura (recursos técnicos) do CUCA são utilizadas e disponibilizadas
para a sua realização, que acontece sempre no mês de setembro, desde o ano de 2007, em
comemoração ao aniversário dessa Unidade (UEFS/CUCA, 2020a).
Outra ação importante e de caráter gratuito, coordenada pelo CUCA, foi a Caminhada
do Folclore. Essa ação iniciada no ano 2000, no formato de um grande desfile realizado na
cidade anualmente, era caracterizada pela valorização, preservação e diversidade de
manifestações culturais nordestinas (repentistas, grupos de baianas e de capoeira, bumba meu
boi, vaqueiros encourados, dentre outros), como parte das atividades comemorativas da
Semana do Folclore. No entanto, por questões financeiras, esse evento foi excluído do
calendário de eventos do CUCA em 2016 (UEFS/CUCA, 2020a; UEFS/ASPLAN, 2020b).
Tabela 16 – Atividades culturais realizadas no Aberto do CUCA – Ano 2019
Área
Atividade

Artes Visuais
(exposições/mostras)

Artesanato e mosaico

36

Escultura

1

Fotografia

7

Cinema

6

Pintura e Desenho

11

Total de Atividades de Artes Visuais
Música

Apresentação musical
Total de Atividades de Música

Teatro

Apresentação teatral
Total de Atividades de Teatro

Dança

63
24
24
12
12

Apresentação de dança
Total de Atividades de Dança

Literatura

Quantidade

37
37

Cordel
Total de Atividades de Literatura

Total Geral de Atividades Culturais do Aberto do CUCA
Fonte: UEFS/ASPLAN (2020c, p. 193).

1
1
137

Além dessas ações, no CUCA disponibiliza diversos espaços físicos, destinados a
abrigar várias atividades artísticas e culturais para a comunidade, como parte do programa de
promoção artístico-cultural. Dentre esses espaços, destacamos: a Galeria de Arte Carlo
Barbosa, que realiza exposições de arte, a partir de um edital anual; o Teatro Universitário,
com capacidade para 220 pessoas, que realiza eventos artísticos, culturais e científicos; o
Teatro de Arena, um espaço ao ar livre destinado a espetáculos; e 14 salas, que servem para o
desenvolvimento de oficinas e cursos, em que algumas estão disponíveis para reserva à
comunidade, quando não utilizadas para as atividades regulares (UEFS/CUCA, 2020c).
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No espaço físico do CUCA ainda está integrado o Museu Regional de Arte (MRA),
que foi a primeira instituição museológica de Feira de Santana, criada em 26 de março de
1967 e integrada em 1995. Esse Museu é reconhecido como um dos mais importantes do
Estado da Bahia, principalmente por reunir rico e peculiar acervo de artes visuais, como as
coleções de arte modernista brasileira, arte nipo-brasileira, arte naïf127 e da coleção de artistas
modernos ingleses, além de trabalhos contemporâneos de artistas brasileiros, baianos e
feirenses renomados (UEFS/CUCA, 2020d).
Nesse sentido, é importante enfatizar que a atual designação do MRA não reflete
apenas um perfil de instituição de arte exclusiva da região, mas também voltada para o
Território de Identidade Portal do Sertão, pretendendo atuar como espaço de natureza
museológica e de educação informal. Assim, esse Museu ainda o desenvolve ações e
atividades de extensão e pesquisa, visando preservar a memória e o patrimônio sociocultural,
representados pelo seu acervo (UEFS/CUCA, 2020d).
Nesse cenário de incentivo à cultural, alguns depoimentos dos entrevistados
ressaltaram a importância do CUCA para a política cultura da região de Feira de Santana e
como essa unidade da UEFS é referência nessa área, principalmente para o resgate da
memória do patrimônio cultural e popular, bem como para a formação cultural e de plateias.
Na verdade, se a gente pensar bem quase toda política cultural de Feira, quase toda
não, uma boa parte melhor dizendo. Uma boa parte da política cultural de Feira é
feita pela UEFS, via CUCA. A Prefeitura ia implantar o Comitê de Cultura, não
implantou. Os produtores de Cultura em Feira reclamam muito disso. Eu me lembro
de que, teve uma tentativa de reunião, eles tentaram fazer uma reunião, que não
aconteceu. E a gente tem conseguido fazer isso através do CUCA [...]. Mas, se a
gente pensar na formação cultural, através das oficinas, na formação de plateia,
porque o CUCA forma plateia. O CUCA forma pessoas para entenderem o que
é um museu. Quando recebe as crianças no museu de lá. [...] E o CUCA, além do
trabalho educativo, de educar para a cultura, tem também os eventos, que são
eventos importantíssimos. O Aberto do Cuca é um deles. O Festival de
Sanfoneiros, que é um evento que trabalha com nossa cultura nordestina. [...] Então,
a UEFS é uma das poucas que tem uma, tem o CUCA, que tem nível de PróReitoria. É como se fosse uma Pró-Reitoria que cuida só da Cultura. É uma das
poucas instituições do Brasil que tem um setor, em nível de Pró-Reitoria, para
cuidar só da Cultura. Geralmente, a PROEX das outras universidades é que
cuidam. Então, isso faz com que a gente tenha mais atividades ainda, porque a
PROEX também faz eventos, atividades e formação na área difusão da Cultura
regional, local, nacional. Mais do que até, às vezes, a Prefeitura. Eu não vou dizer o
governo do Estado, porque a UEFS é do governo do Estado, então acaba fazendo,
inclusive, com convênios, que têm sido feitos com a Fundação Pedro Calmon, que é
algo da Secretaria de Cultura, que trabalha muito conjuntamente com a UEFS em
algo cultural. Então, é importantíssimo, [...] assim, se você entrevistar produtores
culturais de Feira, eu acho que todos vão te falar da importância da UEFS para
Cultura, para esses eventos. [AD1, grifo nosso].
[...] A gente não tem dúvida de que o CUCA, hoje, ele desenvolve uma política
127

Que designa a produção de artista autodidatas, com linguagem pessoal e original de expressão.
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cultural em Feira de Santana, que é considerável. Nós oferecemos inúmeras
oficinas, muitas na área de Música. São 27 oficinas, as mais variadas, em média de 2
a 3 mil alunos, que passam por essas oficinas, anualmente, além de ter resgatado
alguns movimentos culturais em Feira de Santana, como o Bando Anunciador,
como o Aberto do CUCA. Nós tivemos, recentemente, o Festival de Sanfoneiros,
que inclusive está aberto agora numa outra modalidade na Pandemia, está aberto
agora. Então, assim, o CUCA tem feito um papel de valorização e de retomada
de alguns de movimentos culturais de Feira de Santana, que muitas vezes
ultrapassa até a própria Secretaria de Cultura do Município. Então, assim, é o
papel do Cuca, nesse diálogo com a sociedade, nos domingos com a oferta do teatro,
o teatro do CUCA, o Domingo tem Teatro, oportunidade. O CUCA faz um trabalho
de formação de plateia, para além das ofertas de oficinas de yoga, de música, de
dança e tantas outras. Faz, também, esse papel de formação de plateia, que eu
diria que, praticamente, quem faz esse trabalho de formação de plateia é o
CUCA, hoje, na cidade de Feira de Santana. Então, tem um impacto cultural, sem
dúvida, significativo de envolvimento de vários grupos, inclusive. Então, eu já diria
que o CUCA tem essa relevância cultural e que precisa, cada vez mais, ser
reconhecido, primeiro, pelo seu prédio de uma fácil localização. Então, ele agrega
pessoas de várias partes da cidade e isso também favorece. [AS1, grifo nosso].
O CUCA, nem sei se é preciso falar, culturalmente é uma referência em Feira de
Santana, como centro cultural. A gente tem teatro, shows de porte, as oficinas lá
dentro. As oficinas do Cuca de formação musical, teatral, envolvendo toda a parte de
Artes, é referência não só aqui em Feira, mas em todos os Municípios, os distritos de
Feira. Eu creio que nós somos referência sim, em cada um desses espaços, para
cada um desses espaços, cada um com seu propósito. Eu creio que nós somos
referência aqui na região. [AS2, grifo nosso].
[...] Então, eu acho que a relevância dentro da UEFS, ela é indiscutível. E quando
você nessas relações a quantidade de projetos de extensão que nós temos na UEFS
pela Bahia afora, se você pega o papel central do CUCA, na cena cultural de
Feira de Santana, é indiscutível, é uma referência. Se você pega o Museu
Regional da Casa do Sertão, [...] produzindo, transmitindo, ressignificando
conhecimento, nesses espaços todos. [AS4, grifo nosso].

Nesse ponto, faz-se necessário tratarmos da Rede de Museus vinculada à UEFS. Essa
Rede teve o seu regimento aprovado pela Resolução CONSU nº 001/2019, determinando que
a REMUS-UEFS vise à união articulada e cooperada das instituições museológicas e espaços
de arte, cultura, ciência e tecnologia, documentação e memória da Instituição para a
preservação, promoção e valorização do seu patrimônio a serviço da sociedade, estando
subordinada ao Gabinete da Reitoria em articulação com a PROEX e demais Pró-Reitorias
acadêmicas. Desta maneira, essa Rede é composta por: Museu Regional de Arte, Museu
Antares de Ciências e Tecnologia, Museu Casa do Sertão e Museu de Zoologia
(UEFS/CONSELHOS, 2019f, art. 1º e 2º).
O Museu Casa do Sertão (MCS) é um Órgão Suplementar da UEFS, também
responsável pelo desenvolvimento da política cultural, atuando no fomento e difusão da
cultura local e no resgate, preservação e valorização da cultura popular. Esse Museu foi
construído no campus universitário e doado, em 1978, pelo Lions Clube de Feira de Santana,
contando, inicialmente, apenas com uma sala para exposições temporárias, uma sala para a
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exposição do acervo permanente e uma pequena biblioteca (UEFS/MCS, 2020).
Ao longo dos anos, esse Museu cresceu em termos de estrutura física e de acervo
museológico, preservando a cultura sertaneja e resguardando aspectos do cotidiano do
sertanejo e maneira de ser do povo nordestino. O seu acervo é aberto à visitação pública,
atraindo um público diversificado em busca de informações culturais e de apoio à pesquisa,
recebendo, em 2019, 4.869 pessoas. Atualmente, o Museu procura incentivar a realização de
novas investigações na área da cultura popular e da memória histórica e cultural da
microrregião de Feira de Santana, valorizando o papel desempenhado pelo sertanejo na
formação social do Estado da Bahia (UEFS/MCS, 2020; UEFS/ASPLAN, 2020c).
Já sobre o Museu Antares de Ciência e Tecnologia, este surgiu como uma proposta
inovadora de difusão e popularização científica para o ensino básico, a partir das atividades de
ensino-extensão desenvolvidas por dois projetos: "PECS: Projeto Educação, Ciência e
Sociedade – Ensino e Difusão de Astronomia" e "Escolas da Ciência: Ambientes Pedagógicos
para Aprendizagens Múltiplas”. Assim, o Museu foi inaugurado em 24 de setembro de 2009,
com dois projetos iniciais (Dinossauros e Pterossauros do Brasil e a Conquista da Lua,
realizados

pelo

Atelier

Ivo

Gato),

no

Observatório

Astronômico

Antares

(UEFS/OAA/MACT, 2020).
O MACT tem como propósito contribuir para a melhoria do ensino de ciências nas
escolas e na difusão e popularização científica. Dentro deste contexto, Museu envolve outros
subprojetos, além dos dois iniciais: o Big Bang: a origem do universo; a origem e evolução
dos primeiros seres vivos; a Era dos Mamíferos: a aurora da humanidade; Stonehenge: um
monumento grego ou um templo de ruínas celtas; a Conquista espacial; de Galileu aos
Grandes Telescópios; e Espaço natureza e os minerais (em colaboração com o Laboratório de
Morfologia Comparada de Vertebrados do Departamento de Ciências Biológicas)
(UEFS/OAA/MACT, 2020).
Além desses subprojetos, há mais dois em andamento sobre as primeiras civilizações
humanas e os gregos e suas contribuições para a ciência. Desse modo, o Museu Antares, que
possui um quantitativo de, aproximadamente, 450 objetos catalogados em seu acervo, tem se
consolidado como uma instituição museológica, com visibilidade e importância local,
regional e, até mesmo, nacional (UEFS/OAA/MACT, 2020).
No que se refere ao Museu de Zoologia da UEFS, criado em 2005, este se encontra
localizado no campus universitário, possuindo um acervo de inestimável valor cultural e,
principalmente, científico, no que diz respeito às pesquisas da biodiversidade do Nordeste.
Atualmente, esse Museu conta com coleções de todos os grandes grupos de vertebrados e
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invertebrados representantes da fauna de diferentes biomas da Bahia e de outros estados,
principalmente da Caatinga e da Mata Atlântica (UEFS/MUSEUZOO, 2020).
Esse Museu tem a finalidade de criação, conservação e ampliação das coleções
zoológicas, oferecendo suporte às pesquisas desenvolvidas na UEFS e em outras instituições
de ensino e pesquisa, além da divulgação da Zoologia para públicos do ensino básico e da
educação superior de Feira de Santana e de outros municípios baianos, através de serviços
educativos e de visitas orientadas, possibilitando a popularização do conhecimento científico
(UEFS/MUSEUZOO, 2020).
Nesse sentido, sobre a Rede de Museus da UEFS, um dos entrevistados destacou:
O trabalho do Museu Casa do Sertão é um trabalho maravilhoso. Recebe, recebia,
antes da Pandemia, recebia mais de 30 mil estudantes por ano. Agora, o Museu de
Zoologia é a mesma coisa. Inclusive, a Rede de Museus da UEFS criou normas
próprias e criou, também, essa coisa de pensar em conjunto. Aí, a gente tem o
Museu Antares, que sempre teve um papel fundamental. O Museu Antares, o
Museu de Zoologia, o Museu da Casa do Sertão, os Museus lá do Cuca, fazem um
trabalho maravilhoso, de formação educativa e o CUCA também. [AD1, grifo
nosso].

Por outro lado, mesmo com toda essa suposta visibilidade, um dos entrevistados
alertou sobre a necessidade de melhoria da comunicação com a comunidade, inclusive
internamente, como também da divulgação dessas atividades relativas ao incentivo à Cultura
da UEFS. Logo, podemos considerar essas observações como oportunidades de melhoria
desse desafio contemporâneo da relevância social.
[...] teve uma época que tentei fazer violino, meus meninos também. Um queria
fazer violão, o outro queria fazer piano, e aí eu descobri que piano só tinha lá no
CUCA. [...] E eu só descobri que lá tinha outras atividades, quando eu fui lá, do
contrário, eu não sabia, porque nem dentro do próprio site da UEFS há essa
informação, divulgação. Lá, tem periodicamente, tem mostra de teatro, tem
periodicamente, uma série de outras, tem mostras de concertos e a gente não sabe.
Então, eu acho que é pouco, eu não sei se eles fazem pouco, mas a divulgação é
muito tímida. [AD2, grifo nosso].

Desse modo, para além dessas ações e políticas relacionadas à atuação no Ensino, na
Pesquisa, na Extensão e de incentivo à Cultura, demonstrando sobremaneira a relevância
social da UEFS, é também de extrema importância, destacarmos outras ações de órgãos e
unidades dessa Instituição, diretamente ligadas à sua inserção local e regional.

6.3.5 Inserção Local e Regional
Ao tratar especificamente de inserção local e regional, podemos destacar outras ações
de unidades integrantes da UEFS, que também são responsáveis por interações com a
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sociedade e, de alguma maneira, de relevante inserção local e regional.
Desse modo, destacamos a atuação e interação com a sociedade realizada pelo SISBIUEFS, uma Unidade de Desenvolvimento Organizacional criada em 1997, que conta,
atualmente, com um acervo composto por 163.796 títulos e 350.866 exemplares. Esse Sistema
de Bibliotecas tem como objetivos: integrar ações informacionais e subsidiar o
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão da UEFS. Além disso, ao
SISBI-UEFS, cabe à organização e disseminação de informações, que apoiadas em novas
tecnologias de acesso, visam subsidiar as atividades universitárias, contribuindo para o
desenvolvimento educacional e cultural (UEFS/ASPLAN, 2020c; UEFS/SISBI, 2020).
Nesse contexto, o SISBI-UEFS é constituído pela Biblioteca Central Julieta Carteado
(BCJC) – fundada em 1976 e migrada para o prédio atual no campus universitário em 1986 –
e por sete Bibliotecas Setoriais: Monsenhor Renato Galvão, localiza no MCS; do Centro de
Educação Básica da UEFS, localizada no campus universitário; do Observatório Astronômico
Antares; Monteiro Lobato, localizada fora do campus, no centro de Feira de Santana; Pierre
Klose, localizada fora do campus, no CUCA; Ernesto Simões Filho, localizada fora do
campus, também no CUCA; e da Chapada Diamantina, localizada em Lençóis, no Campus
Avançado da Chapada Diamantina (UEFS/SISBI, 2020).
O SISBI-UEFS também realiza diversas atividades de extensão e manifestações
culturais, que são levadas à comunidade, através de exposições e apresentações artísticas,
divulgando os valores do povo de Feira de Santana e região. Alguns projetos são direcionados
ao público infanto-juvenil, a partir das Bibliotecas Setoriais Monteiro Lobato e do Centro de
Educação Básica, com o propósito de formação de leitores, por meio de atividades de
incentivo à leitura e à escrita (UEFS/ASPLAN, 2019b).
O SISBI ainda apoia às bibliotecas das redes municipal e estadual, com relevante
impacto, influenciada pela carência de bibliotecas escolares e públicas e de bibliotecários.
Assim, a procura por esse Sistema torna-se, cada vez maior, tanto por parte dos usuários da
comunidade local e regional, quanto por parte dos interessados em organizar as bibliotecas
das suas instituições (UEFS/ASPLAN, 2019b).
Além do SISBI-UEFS, outra Unidade de Desenvolvimento Organizacional da UEFS
com importante atuação e interação com a sociedade é o Observatório Astronômico Antares
(OAA). Esse Observatório foi inaugurado em 1971 e incorporado à UEFS em 1992, passando
a realizar e a colaborar com os cursos de Graduação e de Pós-Graduação em atividades de
ensino, pesquisa e extensão (UEFS/OAA, 2020).
Em 2006, o OAA foi incluído na pesquisa nacional sobre a “Percepção Pública da
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Ciência e Tecnologia” do MCTI, alcançando o resultado de 2% de participação dentre as
diversas instituições que se dedicam à pesquisa científica no país, conforme levantamento do
interesse, grau de informação, atitudes, visões e conhecimento. O que, de certa forma,
consolida o reconhecimento, inclusive nacional, desse Observatório (UEFS/OAA, 2020).
Em sua programação anual de atividades, o OAA atende ao público, principalmente de
escolas das redes pública e particular do Estado da Bahia, além de pesquisadores e outros
interessados, por meio de agendamento de visitas, que inclui os projetos: Projeto Férias
Divertidas; a Semana dos Museus; o Curso Básico de Astronomia Amadora; e a Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia (UEFS/OAA, 2020).
Desse modo, o Observatório promove atividades científicas abertas à comunidade,
com sessões de observações nos telescópios automatizados, no planetário, palestras e outras
divulgações científicas, como um programa de extensão desenvolvido para atender
especificidades ligadas ao ensino e difusão da Astronomia (iniciado em 2003), com o apoio
financeiro da Fundação Vitae128 e do CNPq. Além disso, há oferta de capacitação para os
professores da rede pública e atividades itinerantes de Ciência nas escolas, visando à
formação docente e discente de conhecimentos da Astronomia, bem como o empréstimo de
kits da Experimentoteca aos estudantes (UEFS/ASPLAN, 2019b, 2020c).
Quadro 34 – Eventos Extensionistas do OAA – Ano 2019
Eventos Extensionistas
Comunidade Local e Regional
Atendimento às escolas e
47 grupos de Feira de Santana e 58 grupos de outros
público em geral
municípios
9 municípios: 5 instituições de ensino fundamental; 12
Projeto Planetário Itinerante
de ensino médio; 1 ensino superior; e 3 público em geral
Fonte: Adaptado de UEFS/ASPLAN (2020c, p. 73).

Público Atendido
4.316 (agendados)
992 (esporádicos)
3.752 estudantes

O OAA também fornece parte da infraestrutura necessária para o desenvolvimento das
atividades de ensino, de pesquisa e de extensão realizadas por docentes do Departamento de
Física, destacando-se o Programa de Pós-Graduação em Astronomia (Mestrado Profissional).
Esse Programa foi iniciado em 2013 e contribui para a qualificação de professores da
Educação Básica, nas áreas de Física, Química, Biologia, Matemática, História e Geografia
(UEFS/ASPLAN, 2020c).
Aos estudantes de Graduação, o OAA oferece oportunidades de engajamento em
projetos observacionais, conduzidos em colaboração com institutos de pesquisa do MCTI, a
exemplo do Laboratório Nacional de Astrofísica e do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais, além de grupos de pesquisa de outras IES públicas (UEFS/ASPLAN, 2019b).
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Outra importante ferramenta do OAA de interação com a sociedade, inclusive para a
disseminação de conhecimentos, refere-se ao Centro Digital de Cidadania (CDC-ANTARES),
em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (SECTIBA), que por meio de cursos de capacitação em informática, desenvolve atividades que
contribuem para a inserção no mercado de trabalho.
Sobre a atuação do OAA, alguns entrevistados enfatizaram a sua relevância social:
[...] O Antares vem antes da própria UEFS. Agora, nós estamos completando 50
anos do Observatório Antares. O Observatório Antares, ele tem também um
impacto formativo extremamente significativo, porque é um espaço não apenas
de visitação. Nele temos o parque dos dinossauros, nós lá temos aquele momento de
conhecer a Lua. Nós temos o foguete, o planetário. Além, de quando as escolas
chegam lá, nós temos um acervo itinerante que, volta e meia, as exposições estão
mudando. Tem um caráter formativo de oferta de oficina não só para os
estudantes, mas para a comunidade que pode reservar. Então, nós temos as
visitas guiadas no Observatório e o Observatório agora também ele comporta um
curso de Mestrado em Astronomia. Nós temos uma especialização e um mestrado.
Então, assim, tem um calendário de visitação, eu estou falando sempre antes da
Pandemia. Com a Pandemia, o Observatório Antares também fez um movimento de
reinvenção, com gravação de lives, de gravação de oficinas, gravação de visitas
guiadas, para suprir a ausência do presencial. Mas, o Observatório, anualmente,
recebe escolas de todas as redes e de várias partes da Bahia. Então, assim, é um
lugar também de fomento ao conhecimento, de ampliação de possibilidades.
Muitos alunos, que nunca conheceram o planetário, tem a possibilidade de estudar
outras possibilidades, não apenas no livro, mas ver lá e dialogar com físicos, com
estudante da Graduação de Física e de várias outras graduações. É um outro espaço
formativo que a Universidade oferece para comunidade. [AS1, grifo nosso].
Com o Antares, já tem toda essa abertura extensionista para comunidade, do
público infantil ao público idoso. O Antares tem toda essa vontade, toda essa
preocupação. A existência de laboratórios, lá dentro do Antares, que são usados para
a Graduação e para Pós-Graduação. Então, a gente conseguiu montar estruturas e
ainda estamos, inclusive, foi iniciado um processo de reforma, de adequação, para
que a gente possa instalar novos laboratórios, laboratórios interdisciplinares, que são
usados pelos estudantes da UEFS de Graduação e Pós, e também são utilizados, e
que também podem ser utilizados, pela comunidade externa. [AS2, grifo nosso].

Por outro lado, do mesmo modo que aconteceu com a atuação do CUCA, um dos
entrevistados foi muito enfático e alertou sobre a necessidade de melhorar a comunicação
interna e a divulgação das atividades e ações relativas à atuação do OAA, que contribuem
para a relevância social da UEFS:
Olha, eu vou ser muito honesto, eu acho que não tem impacto nenhum. O Antares
ele está fechado há muito tempo, ele abre muito timidamente, eu não conheço assim.
Já fui no Antares, duas vezes. Uma vez fui levar meus filhos lá para conhecer,
depois de muito tempo, inclusive. Assim, eu acho que, o CUCA a mesma coisa, são
órgãos que passam despercebidos. Assim, como eu já falei, assim, a gente
precisava divulgar mais. O CUCA, eu conheço um pouco melhor, [...]. O Antares,
eu não sei o que faz, [...] não sei, assim, qual é o papel do Antares ainda nessa coisa
toda. [AD2, grifo nosso].

Ademais, levando em consideração outra dimensão – a espacial –, principalmente no
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que tange à inserção local e regional em outros Territórios de Identidade, a UEFS vem se
aventurando em desafios maiores, apesar de possuir uma estrutura administrativa e financeira
centralizada e organizada para um campus único, ao instalar campi avançados em outras
localidades no interior do Estado.
Conforme a Resolução CONSU nº 019/2013, que regulamenta esses campi avançados,
essas unidades acadêmicas são diretamente vinculadas à Reitoria da UEFS, como extensão
física, acadêmica e administrativa, de natureza descentralizada, visando contemplar a região
onde se encontram inseridas e capazes de promover interação interinstitucional e social
(UEFS/CONSELHOS, 2013b).
O primeiro Campus Avançado da UEFS foi instalado no município de Santo Amaro
(BA), Território de Identidade do Recôncavo, aprovado pelas Resoluções CONSEPE nº
19/1997 e CONSU nº 08/1997. Esse Campus Avançado funcionou em um prédio tombado
pelo patrimônio histórico e cultural – Solar do Biju –, de 1997 a 2015, quando foi desativado
e devolvido à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT-BA), posteriormente
cedido à UFRB para implantação do Núcleo Tecnológico de Estudos dos Impactos da
Mineração (NEIM), em que a UEFS participa como instituição parceira (UFRB, 2015).
Cabe-nos enfatizar que, no Campus Avançado de Santo Amaro, chegou a funcionar
dois cursos de Graduação – Licenciatura em Letras Vernáculas e em Ensino Fundamental –,
além de vagas de oferta especial do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, vinculado ao
Programa de Formação de Professores da Educação Básica. Além disso, como suporte às
ações de ensino, pesquisa, extensão e cultural, funcionavam três núcleos temáticos (Estudos
do Mar, Pró-Memória do Município de Santo Amaro e do Recôncavo Baiano e Escola
Básica), uma Biblioteca Setorial e o Museu Galeria de Arte Caetano Veloso (BAHIA, 2009).
No que se refere ao Campus Avançado da Chapada Diamantina (CACD), implantado a
partir da aprovação da Resolução CONSAD nº 05/1998, com sede em um prédio denominado
Casarão de Lençóis (do século XIX) – doado pela Prefeitura Municipal. Anteriormente
denominado de Campus Avançado de Lençóis, foi renomeado com a denominação atual pela
Resolução CONSU nº 019/2013 (UEFS/CONSELHOS, 1998, 2013b).
De acordo com a Resolução CONSU 03/2015, que aprovou o regimento interno do
CACD, este é um Órgão Suplementar integrante da estrutura da UEFS, que tem como missão
dar suporte às atividades de pesquisa, extensão e ensino, com ênfase na produção,
popularização e estímulo ao conhecimento científico de um modo geral, especialmente, na
região da Chapada Diamantina, dentro do Semiárido baiano, atuando como fomentador de
atividades multi-institucionais nessa região (UEFS/CONSELHOS, 2015b, art. 1º e 2º).
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O CACD iniciou com a doação municipal do Casarão de Lençóis, realizada em função
de intensa mobilização popular, em reconhecimento ao trabalho realizado pela UEFS na
região – reconhecida por suas pesquisas e atividade de extensão nessa região –, que culminou
em uma exposição, denominada “Belos Caminhos”, durante o II Encontro de Filhos e Amigos
de Lençóis, no ano de 1993 (UEFS/CACD, 2020).
Em 1999, a UEFS incluiu o município de Lençóis no Programa de Alfabetização para
Jovens e Adultos, visando à capacitação de professores de classes multisseriadas. Em 2000, a
UEFS celebrou com a Prefeitura de Lençóis um termo de cooperação técnica para realizar o
Curso de Especialização em Antropologia e Turismo: Patrimônio Cultural e Ambiental,
iniciado nesse ano e finalizado em 2002 (UEFS/ASPLAN, 2015; UEFS/CACD, 2020).
Nos últimos anos, os primeiros cursos especiais de Graduação foram ofertados (em
2014) pelo Programa PARFOR (Matemática e Biologia), em quatro Municípios (quatro
cursos diferentes: Lençóis, Andaraí, Iraquara e Bonito), com aulas presenciais concentradas
em uma semana/mês. Em 2015, mais dois cursos foram iniciados (Geografia e Letras com
Inglês), como o mesmo perfil. Já, em 2019, iniciou-se a terceira turma do Mestrado
Profissional em Rede Nacional para Ensino de Ciências Ambientais, com direcionamento
para o público da região da Chapada Diamantina, com a Prefeitura de Lençóis, contando com
25 mestrandos de 15 municípios, sendo 14 da Chapada Diamantina (UEFS/ASCOM, 2019b).
Sobre a atuação e inserção da UEFS, por meio do CACD, alguns entrevistados
destacaram a relevância social desse Campus avançado para a região da Chapada Diamantina:
[...] Na verdade, eu acho que o Campus da Chapada é muito importante,
principalmente, pra isso, para a Extensão, mas principalmente como apoio para a
Pesquisa. Porque a UEFS tem um número enorme de pesquisas lá na região,
principalmente o pessoal de Biologia, já que a gente tem lá todo ambiente propício
para pesquisas na área. Mas, tem essa importância muito grande e [...] tem feito
um trabalho de contato com a comunidade da Chapada Diamantina, muito bom.
Semana passada, inclusive, eu participei de uma aula de uma escola pública da zona
rural, de umas das cidades da Chapada, que eu não me lembro agora o nome do
município. [...] Faz esse trabalho, da gente realmente tentar nos aproximar daquela
região ali. Tanto, claro, que a Extensão é um trabalho de colaboração. Não é a gente
indo para lá levar conhecimento. É uma troca e eu acho que ela tem buscado fazer
isso bem. [...] Eu acho importante, sim, para a gente manter esse contato com a
comunidade, porque, de qualquer forma, a gente trabalha com a região do
Semiárido, muita com a região Sisaleira, mas tem muita coisa com a região da
Chapada Diamantina, né? [AD1, grifo nosso].
[...] E o CACD, que é o Campus Avançado da Chapada Diamantina, é um campus,
que nós temos uma gestão, [...], que coordena lá. Nós já tivemos algumas turmas de
oferta do ensino para professores em exercício. Temos lá funcionando,
recentemente, uma parceria com o Mestrado (PROFISSIAMB), da área de Ciências
Biológicas, algumas aulas acontecem lá na Chapada Diamantina, tem aulas aqui na
UEFS e uma parte lá na Chapada. Existem algumas pesquisas, principalmente de
professores, que pesquisam a região da Chapada Diamantina, desenvolvendo
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algumas pesquisas lá e tem o CACD, o campus avançado de lá, como lugar
também de dar visibilidade a essas pesquisas e algumas ações de extensão
também que são desenvolvidas por alguns professores, pela própria coordenadora.
[AS1, grifo nosso].
[...] Atuação da UEFS na Chapada Diamantina, porque um pouco mais distante eu
vou falar dela mais localmente. Esse deslocar do conhecimento, porque o que eu
ouvi dos estudantes quando eu estive é que seria impossível fazer o curso, sem
que a UEFS estivesse lá. Não existiria essa possibilidade de vir para Feira de
Santana. Então, essa interiorização, no caso do Campus Avançado da Chapada
Diamantina, lá de Lençóis, é de fundamental importância para aquela região,
dada a distância física de Feira de Santana para lá. Isso acontece e eu creio que seja
natural, em todos os processos de interiorização, e o objetivo é realmente esse,
chegar mais perto. Então, nesse chegar mais perto, como a gente não tem nada lá no
entorno, a UEFS, ela é e eu já ouvi, inclusive, de um estudante que foi Secretário de
Educação do Município, que foi aluno meu no PARFOR, que é um alento. Não
como um alento no sentido de: ah! Não tem outra coisa, serve isso! Mas, foi uma
coisa grande que aconteceu, de extremo valor para o Município e para a região,
que veio trazer uma espécie de conforto para essas pessoas. A possibilidade, na
verdade, a existência da possibilidade. Foi muito importante. [AS2, grifo nosso].
[...] A Chapada, assim, eu trabalhei na Chapada, seis meses, no concurso do
PARFOR, para formação de professores do Estado, já dão aula e precisavam de uma
formação adequada para se adequarem a legislação, a nova LDB, e aí de seis em seis
meses. Lá tem uma presença importante para a região. Eu trabalhava com o
curso de Matemática, mas lá tinha Biologia e Geografia, se não estou enganado, a
menos de engano, Biologia, com certeza, e se não me engano. Geografia está tendo
ainda, PARFOR. Parece que lá tem uma especialização também, não tenho certeza.
Mas, para a região lá é de extrema importância. É muito bom, agrega, a
Universidade demorou muito a ir, deveria ter ido antes [AD5, grifo nosso].

Por outro lado, alguns entrevistados também ressaltaram oportunidades de melhoria
nessa atuação no CACD, que dizem respeito à necessidade de ampliar a oferta de cursos
especiais de Graduação e, até mesmo, da possibilidade da oferta regular, inclusive alertando
sobre a necessidade de otimização da infraestrutura local para esse atendimento.
Além disso, fatores restritivos puderam ser destacados nessa atuação, que se referem à
própria dimensão especial, ou seja, à distância da sede em Feira de Santana para o Campus
Avançado, em Lençóis (aproximadamente 270 km); e as restrições orçamentárias enfrentadas
pela Instituição, limitando os recursos financeiros necessários à expansão e manutenção das
atividades universitárias.
[...] Claro que, alguns momentos, faltam recursos, mas com apoio da UNEB,
inclusive, também, que a UNEB tem alguns campi lá na Chapada, Seabra e outros.
Eu acho que a gente tem feito e pode fazer mais, dependendo também de
recursos e de colegas que estejam dispostos. Tem cursos, em alguns cursos foram
dados da formação de professores, tem cursos de Pós sendo dados. É mais
complicado dar um curso presencial, [...], porque formação de professor é
modular. O pessoal ia lá, na sexta e sábado. [...] dava as aulas de forma modular e
foi o que aconteceu na formação de professores lá da Chapada. E Santo Amaro era
perto. Então, é difícil dar o curso regular mais longe. Então, é mais tipo modular.
Está se pensando no sistema EaD, para pensar em termos de ensino, mas o trabalho
de Extensão lá tem muita coisa e pesquisa, principalmente. [AD1, grifo nosso].
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[...] ainda não temos uma oferta de curso regular oferecido pelo CACD, porque a
gente tem alguns impedimentos legais. Então, o que a gente faz, muitas vezes, são
de cursos de formação de professores que já tem um curso na UEFS. Então, pode ser
replicado para lá. Nós já tivemos na área de Biologia, tem algumas demandas, mas,
no momento, o que a gente tem é mais o curso de Mestrado, com algumas aulas
acontecendo na região. Mas, é um lugar também com potencialidade da UEFS
colaborar, cada vez mais. [...]. O deslocamento de Feira para Lençóis, isso causa
para gente, uma certa dificuldade de manutenção de um calendário muito, eu
diria, muito contínuo. [AS1, grifo nosso].
[...] Se você pensar que nós estamos em Feira de Santana, no Portal do Sertão,
quase, na verdade, Sisal e a gente tem um desafio de administrar um campus na
Chapada Diamantina, isso demonstra ousadia e desejo dessa Universidade, não é?
Desejo da UEFS, que não é multicampi, como a UNEB que é multicampi. [...] Então,
assim, é um desafio muito grande [...]. [AS4, grifo nosso].
[...] a gente precisava de um campus melhor lá, de uma estrutura melhor. A
gente acabou ocupando uma casa lá, é antiga. Assim, é legal, porque é uma casa
antiga, mas a gente precisava de uma estrutura um pouco melhor. Aí, é como eu
disse novamente, a gente esbarra lá na questão de recursos do governo. Dava
para a gente manter um curso lá permanente, mas sempre esbarra nas
dificuldades financeiras. [AD2, grifo nosso].

Além dos aspectos já mencionados, outro de relevante inserção local e regional, tratase da participação de representantes da UEFS em ações e políticas públicas de órgãos
municipais, estaduais e nacionais, visando à busca de soluções para diversas questões sociais
importantes, como pode ser destacado por meio do Quadro 35.
Quadro 35 – Participação de representantes da UEFS em órgãos municipais, estaduais e nacionais
Instituição Solicitante
Órgão da Representação
Ministério de Ciência, Tecnologia,
Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa
Inovações e Comunicações
Secretaria Estadual de Saúde
Rede Interagencial de Informação para a Saúde
Secretaria Estadual de Saúde
Comissão de Integração Ensino e Serviço
Secretaria Estadual de Meio Ambiente
Conselho Estadual do Meio Ambiente
Secretaria Estadual de Meio Ambiente
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental
Secretaria Estadual de Educação
Comitê de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação
Secretaria Estadual do Trabalho,
Conselho Gestor de Jogos Universitários 2019
Emprego, Renda e Esporte
Secretaria Estadual de Cultura
Grupo de Trabalho para o Programa Estadual de Formação Cultural
UESC
Conselho Deliberativo da BROTTO – Incubadora de Biotecnologia
FAPESB
Conselho Curador da FAPESB
INEMA
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu
Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio
Prefeitura Municipal de Feira de Santana
Ambiente
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
Social
Comissão de Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de
Secretaria Municipal de Educação
Educação de Feira de Santana
Conselho Regional de Engenharia e
Conselho do CREA-BA
Arquitetura (CREA-BA)
Instituto Chico Mendes de Conservação
Conselho Consultivo do Parque Nacional da Chapada Diamantina
da Biodiversidade (ICMBio)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Colegiado Territorial de Desenvolvimento Sustentável Portal do
Feira de Santana
Sertão
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de informações disponibilizadas pelo Gabinete da Reitoria.
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Esse aspecto de inserção local e regional, inclusive, também foi enfatizado por um dos
entrevistados:
[...] Nós temos profissionais da UEFS, a Universidade está inserida em vários
setores locais, como regionais, nos Conselhos Municipais de Saúde, nos
Conselhos Estaduais. Nós temos ação dos professores da Universidade, levando
nas lutas e nas conquistas das comunidades. A gente está vendo aí, conquistas de
comunidades quilombolas, uma série de conquistas que estão sendo feitas, uma séria
de lutas que estão sendo feitas para manutenção de direitos. [AD5, grifo nosso].

Além disso, em função dos efeitos da Pandemia de Covid-19, pesquisadores de
diversas universidades de todo o mundo esforçam-se no combate a essa doença. Com isso,
variados estudos, trabalhos voluntários e produção de insumos são desenvolvidos, visando
diminuir, principalmente, os danos aos profissionais de saúde que trabalham na linha de
frente. Nesse enfrentamento, podemos destacar o mapeamento de dados como uma dessas
frentes de produção acadêmica, em um período no qual a informação é de vital importância.
Diante desse contexto pandêmico, as UEBA se mobilizaram para contabilizar a
quantidade de pessoas infectadas e mortas pelo novo coronavírus nas suas regiões, auxiliando
na resolução de medidas e criação de políticas para a diminuição dos índices de contágio.
Assim, na UEFS, enfatizamos a atuação e participação do Programa de Pós-Graduação em
Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente (PPGM) no desenvolvimento de uma
plataforma, denominada Portal Geocovid-19129, um dos principais portais brasileiros para
monitoramento e projeção de cenários sobre a propagação dessa doença (PORTAL..., 2020).
Essa Plataforma foi desenvolvida numa iniciativa interinstitucional, que envolve
organizações universitárias (UEFS, UFBA, UESC, UNEB, IFBA, Universidade Federal de
Goiás – UFG130 e Centro Universitário SENAI-CIMATEC131), empresas emergentes de base
tecnológica (Geodatin132 e Solved133) e organizações do terceiro setor (MapBiomas134,
Fundação Skoll135 e Arapyaú136) (PORTAL..., 2020; UEFS/GEOCOVID, 2021).
O Portal online foi lançado em março de 2020, inicialmente com dados da doença no
Estado da Bahia, quando o Ministério da Saúde reconheceu a transmissão comunitária do
novo coronavírus no Brasil. No entanto, esse Portal acompanha a distribuição espacial da
Pandemia em todo o território brasileiro (PORTAL..., 2020; UEFS/GEOCOVID, 2021).
129
130
131
132
133
134
135
136

https://portalcovid19.uefs.br/
https://www.ufg.br/
http://www.senaicimatec.com.br/
https://geodatin.com/
https://solved.eco.br/
https://mapbiomas.org/
https://skoll.org/
https://arapyau.org.br/
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Outra ação relevante nesse cenário de Pandemia diz respeito à participação da UEFS
no Projeto CIDEM (Congresso Internacional de Desastres em Massa), que desenvolve ações
no combate ao Covid-19, com o objetivo de controlar a disseminação e proteger grupos de
risco, como os profissionais de saúde na linha de frente e da área de segurança (forças
armadas e auxiliares). A partir desse Projeto foram criados dois laboratórios de Impressão 3D
para construção de protetores faciais, para doação em diversos hospitais e órgãos da região de
Feira de Santana, e a confecção e distribuição de máscaras de tecido para pessoas
colaboradoras nesse combate e para indivíduos de baixa renda (UEFS/ASCOM, 2020b).
Nesse sentido, a UEFS também participa no apoio aos Planos de Vacinação contra a
Covid-19 dos municípios do Consórcio Público Portal do Sertão (formado por 16 municípios),
visando disponibilizar a experiência de docentes e discentes da área de Saúde, por meio do
Núcleo de Pesquisa e Extensão em Vigilância da Saúde (NUPEVS/UEFS) (UEFS/ASCOM,
2021d, 2021f).
Cabe-nos destacar, ainda, que esse Núcleo de Pesquisa coordena o Programa de
Extensão, intitulado “Programa de Prevenção às Hepatites Virais e outras Doenças
Imunopreveníveis”, iniciado em 1995, congregando ações de prevenção e tendo como
atividade fundamental a campanha de vacinação contra o vírus da Hepatite B para estudantes
e docentes da área da Saúde (UEFS/ASCOM, 2021d).
Desse modo, a partir da evolução desse Programa para além dos muros da Instituição,
com a inclusão nas campanhas de vacinação de outros grupos da sociedade, como policiais
militares, profissionais do sexo e trabalhadores da limpeza pública e de salões de beleza (e
similares), visto que estes grupos são vulneráveis à infecção do vírus da Hepatite B
(UEFS/ASCOM, 2021d).
Assim, o NUPEVS/UEFS contribui com as Secretarias Municipais de Saúde,
oferecendo desde assessoria, planejamento e logística até a capacitação, coordenação das
equipes e execução das campanhas de vacinação, além da avaliação desse processo e da
cobertura vacinal, entre outras atividades (UEFS/ASCOM, 2021d, 2021f).
Outrossim, o campus universitário da UEFS passou a ser utilizado como local de
vacinação contra a Covid-19, em acordo firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de
Feira de Santana, para disponibilização, além do espaço físico, de equipamentos, suporte em
tecnologia da informação e pessoal para triagem do público (UEFS/ASCOM, 2021e).
Mais recentemente, a Instituição também inaugurou o Ambulatório de Saúde da UEFS
e Centro de Reabilitação Pós-Covid. Esse Centro tem como objetivo, e principal missão da
equipe multiprofissional, promover a reabilitação e melhoria da qualidade de vida de
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pacientes acometidos pela Covid-19. O Ambulatório funciona em um espaço, situado no
Centro Social Urbano, em parceria com a Prefeitura de Feira de Santana. Nesse local, a UEFS
pretende ter um espaço de formação para os cursos de graduação em saúde e de prestação de
serviços de atendimento à comunidade, com a presença de equipes de Enfermagem,
Fisioterapia, Medicina, Farmácia, Educação Física e Psicologia (UEFS/ASCOM, 2021a).
Além dessas ações, nesse período de Pandemia de Covid-19, o Museu Antares de
Ciência e Tecnologia da UEFS passou a promover o projeto online de popularização
científica, disponibilizando aulas síncronas gratuitas para qualquer escola interessada, a partir
de agendamentos. Os temas disponibilizados são sobre: a cor das estrelas; a transformação
física e química; pré-história e a evolução dos hominídeos; bioma caatinga em Feira de
Santana; biodiversidade e conservação; a compreensão do tectonismo a partir das experiências
dos alunos; origem e evolução dos primeiros seres vivos; o funcionamento do Sistema Solar;
o ciclo das rochas; a física do empuxo; a Filosofia da ciência; e o tempo geológico
(UEFS/ASCOM, 2021b).
Como é possível perceber, esse contexto de crise sanitária trazido pela Pandemia de
Covid-19 foi gerador de efeitos relativos, que, direta ou indiretamente, restringiram e
restringem e, até mesmo, a partir dessa crise, alavancaram oportunidades de melhoria nesse
processo de atuação e inserção institucional, inclusive com características multidimensionais,
ou seja, não somente para a relevância social, mas também para os outros desafios
contemporâneos enfrentados pela Universidade.
Nesse sentido, ressaltamos que os depoimentos de 100% dos entrevistados abordaram,
em algum momento, os efeitos da Pandemia de Covid-19 na UEFS, que podemos considerar
como um grande desafio contemporâneo, que apresentamos no Quadro 36, de forma
resumida, destacando a característica multidimensional dessa crise sanitária global. Logo,
toda essa atuação corrobora a efetividade da interação, inserção e impacto dessa Instituição
com a sociedade e sua relevância social, principalmente nesse contexto atual de crise
sanitária, em que a ciência e a produção de conhecimento estão à frente do processo de
resolução dessas demandas, auxiliando na tomada de decisões.
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Quadro 36 – Efeitos da Pandemia de Covid-19 na UEFS relacionados aos desafios da Contemporaneidade
Desafio da
Trechos dos Depoimentos
Contemporaneidade
“[...] a gente tem a nova Resolução de reserva de vagas que foi instituída, que será instituída agora no segundo semestre. Por conta da Pandemia,
deveria ter sido no ano passado, mas como nós não tivemos semestre regular ano passado, será agora. [...] Tem a residência tradicional, que foi
ampliada em 2014, passou por uma reforma agora. Aproveitou-se o momento da Pandemia para fazer a reforma. [...] A gente faz muito debate,
muito seminário. Com a Pandemia, a gente, inclusive, fez. Nesse outro formato, menos, mas fez”. [AD1, grifo nosso].
“A gente percebe, agora na Pandemia, que isso se escancarou de forma muito avassaladora, as desigualdades elas já existiam. Mas, com a
Pandemia, a gente percebeu como essa desigualdade ela tem cor, ela tem raça, ela tem um lugar. [...] Então, hoje, a gente precisa, por
exemplo, e aí não foi só a Pandemia que revelou, a Pandemia aumentou”. [AS1, grifo nosso].
“[...] nós temos as residências, que estão fechadas por conta da Pandemia. [...] No final de 2019, nós iniciamos, [...] nem iniciou a discussão,
Democratização do chamou os Colegiados para, a partir de 2020, iniciar a discussão para construir uma política pedagógica de permanência, porque o atendimento
Acesso e
pedagógico precisa de apoio diferenciado de acordo com cada área de conhecimento. Isso não foi possível, exatamente, porque chegou a
Permanência
Pandemia e a gente foi dar conta de sobreviver na Pandemia e estamos esperando que, a partir de junho, a gente retome essa discussão com os
Colegiados”. [AS4, grifo nosso].
“[...] no último ano, a gente tem uma dificuldade a mais, que é questão da Pandemia. Então, trouxe um agravamento maior, porque os
estudantes estão em casa, precisam de equipamentos. A dificuldade de comprar esse equipamento, a Universidade foi em busca de um
suplemento, de um auxílio para que esses estudantes pudessem ter acesso. Mas, mesmo assim, a gente sabe que nem todos conseguiram.
Enfim, então, a gente está numa situação muito atípica, muito difícil de ser administrada”. [AD4, grifo nosso].
“Agora mesmo, nós estamos em plena Pandemia, [...] e, baseado nisso, a Universidade buscou, está trazendo alguns tipos de políticas
voltadas para facilitar o acesso desses alunos, através de pacotes com internet, para que eles possam estar se conectando com as atividades
promovidas pela Universidade”. [AD5, grifo nosso].
“A ideia do Orçamento Participativo, [...] agora nós estamos no processo de retomada, ainda a passos lentos, eu diria, primeiro, que o ano da
Pandemia também tem sido muito difícil para a retomada de algumas questões”. [AS1, grifo nosso].
“Depois que entrei na gestão, nós tivemos um evento sobre o Orçamento Participativo e, aí, quando tudo estava se organizando veio a
Pandemia”. [AS4, grifo nosso].
Decisão Colegiada
“Por conta da Pandemia, a dificuldade mesmo da gente se vê, tudo tem que ser por e-mail. Então, tem havido um pouco mais de reclamação,
nesse sentido”. [AD2, grifo nosso].
“Essa questão do Orçamento Participativo, eu sei que existe hoje uma comissão, [...] ela foi criada, não faz tanto tempo, eu acho que, assim, tem
uns dois anos, é que, com a questão da Pandemia, o ano de 2020 parece que não existiu”. [AD3, grifo nosso].
“A gente, agora durante a Pandemia, a gente conseguiu a ampliação das bolsas de extensão. [...] durante a Pandemia, nós tivemos o Portal
Covid, que foi um empreendimento da UEFS com grupos do PPGM, ligado com a produção do conhecimento. Hoje, você acessando esse Portal,
você tem número de mortos, número de pessoas acometidas pela Covid-19, ou seja, a Universidade, ela vai potencializando o seu conhecimento e
colocando isso para sociedade. [...] Sobre a curricularização da extensão, [...] nós estamos numa fase que, a Pandemia, também nos atrapalhou,
mas a gente está em processo, que é implementar em todos os cursos”. [AS1, grifo nosso].
Relevância Social
“Então, o papel é fundamental. Nós não conseguiríamos pensar, hoje, no cenário de vacinas e fármacos para essa situação tão difícil que a
gente tem atravessado, se a gente não tivesse. Veja que, assim, nós temos Institutos que têm essa vinculação com o SUS, mas os pesquisadores
desses Institutos, normalmente, estão vinculados às universidades ou existe participação de alguma universidade, algum convênio dentro desses
Institutos”. [AS2, grifo nosso].
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 36 – Efeitos da Pandemia de Covid-19 na UEFS relacionados aos desafios da Contemporaneidade (Continuação)
Desafio da
Trechos dos Depoimentos
Contemporaneidade
“Esse ainda é um desafio muito grande da instituição de ensino superior, mas a gente está vendo aí com a Pandemia de Covid-19, como os
especialistas são chamados e, na UEFS, isso é muito característico, quando alguém quer alguma informação sobre o tema, vai procurar a
UEFS”. [AS3, grifo nosso]
“[...] esse lugar da Universidade como produtora de conhecimento, não falo só da UEFS, das universidades todas, a Pandemia tem demonstrado
o papel dessas instituições no enfrentamento a esta Pandemia”. [AS4, grifo nosso].
“Até no próprio nosso Departamento, a gente, no ano passado, a gente ofertou um curso de formação de professores da rede básica de ensino,
com o apoio da SEC e muito voltado para essa questão da Pandemia, do SARSCOV-2, da Covid-19”. [AD3, grifo nosso].
“Atualmente, nós temos várias ações. Mesmo com a Pandemia, muitas ações, elas não pararam, elas continuam com as ações
extensionistas”. [AD5, grifo nosso].
“[...] hoje, eu participo do Comitê de enfrentamento da crise da Covid, eu sou uma das integrantes desse Comitê e nós estamos discutindo
muito essa participação da Universidade, nesse momento da Pandemia. Então, a Universidade [...] já se colocou a disposição para auxiliar os
Relevância Social
municípios nos seus processos de organização da vacinação da Covid, para elaborar seus planos ou ajudar na reelaboração dos seus
planos de vacinação, na participação das capacitações, na participação de orientações e, até mesmo, da vacinação. Então, a Universidade
colocou, inclusive, à disposição do Município de Feira de Santana, a sua estrutura lá no próprio campus da UEFS, que nós temos a Alameda dos
Oitis, que já tem aquela estrutura bem organizada, já temos todos ali para fazer toda uma estrutura de drive thru, já temos professores que se
colocaram a disposição. Os professores, principalmente do curso de Enfermagem, para fazer a vacinação. Então, a Prefeitura de Feira, a
Secretaria Municipal de Saúde coloca que, nesse momento, eles não têm uma vacina suficiente para que eles ainda precisem da participação da
UEFS, mas assim que tiver um número maior, que tiver um contingente maior de vacinas, para vacinar, que vai solicitar nossa participação.
Então, isso é só para mostrar, assim, como a gente vem se inserindo. Para além disso, eu vou também me reportar a Covid, porque é um
contexto que está chamando muito a nossa atenção. Estamos desenvolvendo pesquisas voltadas para a Covid. Nós temos, hoje, projetos que
foram aprovados pelo SUS para desenvolvimento de pesquisas à Covid. Nós temos parceria com a Fiocruz-Biomanguinhos para
desenvolver projetos relacionados à Covid”. [AS5, grifo nosso].
“Então, assim, o Estado, ele vem cada vez mais apertando. Essa gestão, a gestão anterior, foi muito ruim do governador. Essa está sendo pior
ainda. [...] esse ano, com a Pandemia, ele sentiu mais respaldada e então é que a coisa não está tão pior, porque a gente, nesse semestre, agora
está fazendo remoto. No remoto, você consegue colocar 30 alunos, maior, até mais. Apesar dos professores sofrerem muito com isso. Muitas
disciplinas não foram oferecidas, as práticas. Acabou tendo uma relativa folga, porque as práticas não estão sendo oferecidas. Você pega os
professores e aloca para outras disciplinas”. [AD2, grifo nosso].
Sustentabilidade
Financeira
“A gente passou [...] momentos muitos difíceis de manutenção da Universidade, que faltava tudo, faltava salário para os terceirizados, faltava
equipamentos, depois, em 2019, a gente conseguiu um pouquinho, algumas coisinhas. O ano passado que, foi com essa questão da Pandemia,
mudou totalmente nossas atividades. A gente trabalha em casa agora. Então, aquelas necessidades que nós tínhamos para atividade presencial
minorou um pouquinho, porque a gente não estava na Universidade. Mas, por outro lado, vieram novas demandas, novas necessidades. Então,
isso tem sido um problema que não depende de nós”. [AD4, grifo nosso].
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Assim, na perspectiva cultural referente à relevância social, destacamos a atuação da
UEFS no âmbito do Ensino, da Pesquisa, da Extensão e no incentivo à Cultura, bem como sua
importância como uma universidade pública inserida no interior do território baiano,
impactando as realidades local e regional, contribuindo para a formação de profissionais nas
diversas áreas do conhecimento, em especial de professores para as redes de ensino, bem
como espaço de produção e difusão de saberes e construção crítica da sociedade.
Por outro lado, revelamos alguns processos que restringem essa relevância, que se
referem: à desvalorização da educação, da ciência e da universidade pública e certa
incompreensão do seu papel pela sociedade; às restrições orçamentário-financeiras
vivenciadas; e à falta de apoio governamental, em função de interesses outros de cunho
econômico e político-ideológico.
Por fim, a análise dessa perspectiva cultural indica a necessidade de melhoria da
transparência e da comunicação das ações institucionais com a sociedade, principalmente
sobre o aspecto da inserção e impacto nas realidades local e regional, além do aumento das
parcerias com outros órgãos e instituições e de uma maior abertura da Universidade para a
comunidade.
A seguir, passaremos a discutir o desafio contemporâneo da sustentabilidade
financeira, referente à perspectiva dimensional econômica, que, a partir deste ponto,
enfatizamos sua característica transversal nesse processo de enfrentamento, principalmente
por essa dimensão impactar diretamente nos outros desafios, afetando a organização políticoinstitucional da UEFS com fatores, aspectos e elementos restritivos já revelados.

6.4 Perspectiva Econômica: Sustentabilidade Financeira
Esta subseção trata do desafio contemporâneo da sustentabilidade financeira,
considerando essa perspectiva econômica como uma dimensão transversal. Neste sentido,
abordaremos o cenário vivenciado de dificuldades orçamentário-financeiras, que afeta a
manutenção e, mais fortemente, a expansão das atividades universitárias na UEFS.

6.4.1 Financiamento para manutenção e expansão
A UEFS vivencia o mesmo processo de desinvestimento, precarização da
infraestrutura e de sucateamento das universidades públicas. Esse cenário desfavorável foi,
inclusive, enfatizado por alguns dos entrevistados, destacando os cortes de recursos, as
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dificuldades de manutenção das atividades universitárias e a impossibilidade de expansão
dessas atividades. Como pode ser evidenciado nos seguintes trechos:
[...] assim, os cursos novos que a gente tem de Música, Química, que não são tão
novos assim, mas são os mais recentes. Eles tiveram grandes dificuldades para se
firmar. O curso de Música, [...] só, de dois anos para cá, é que começou a comprar
os instrumentos. [...] Então, de dois anos para cá, 2018 e 2019, começou-se a
comprar alguma coisa. Mas, os anos de 2015 e 2016, foram de comprar praticamente
nada, você sabe disso. Então, isso é muito ruim para consolidação de alguns
cursos, como o curso de Química, que exigem laboratórios especializados. O curso
de Química sofreu, e sofreu menos, porque a gente já tinha laboratórios de Farmácia,
que são usadas por Química. Laboratórios de Biologia, que são usados por Química,
mas existem as questões específicas. [...] A gente tem colegiados na UEFS que não
tem secretário. [...] Então, o coordenador vira, é coordenador e vira secretário. [...] A
UEFS tem essa relação de menos de dois técnicos por professor, acho que é bem
menos, ou menos de um, enquanto que o MEC diz que tem que ser, no mínimo, dois
técnicos. Então, tudo isso é por falta de recurso. A gente levou anos sem ter
concurso para técnico, anos sem ter concurso para professor. Fizemos em 2018, mas
as chamadas estão bem lentas. [AD1, grifo nosso].
[...] o orçamento da gente é um orçamento, que a gente diria que, ele hoje,
atende em parte, porque a gente tem um problema, por exemplo, se for olhar de
obras. Obras, hoje, é um problema grande dentro da Universidade. Nós temos obras
que foram começadas a mais de oito anos e que não foram concluídas. [...]
assim, o orçamento da Universidade, hoje, para além do que a gente sabe que uma
parte grande dele vai para pessoal, então o que sobra desse orçamento para gente
dividir para as ações de extensão, para ação de pesquisa, para o ensino, mas para
manutenção também da universidade, é sempre um gasto muito que tem que ser
feito na ponta do lápis. [AS1, grifo nosso].
Precárias, a gente trabalha com muita dificuldade. Assim, vou dar exemplos: [...]
a gente solicitou a instalação de ar condicionado para os módulos dos laboratórios
[...]. A gente tem um almoxarifado [...] cheio de reagentes, não pode aquecer. Ele
tem que estar sempre em uma temperatura amena, fria de preferência, e não tem um
ar condicionado lá. Então, aquilo lá fica naquela quentura o tempo todo. Então,
assim, é perigoso porque os reagentes, eles evaporam. Então, você tem dificuldades
para manter aquilo ali. É perigoso, há um perigo de incêndio, há um perigo de
contaminação, há um perigo de intoxicação. Então, assim, esse pedido vem desde
2013, nós estamos em 2021, são 8 anos, agora foi que veio e veio porque, no ano
passado, 2020, a então diretora solicitou, reforçou [...]. Então, o almoxarifado não
tem ar condicionado nenhum, de jeito nenhum, os laboratórios todos, com aqueles ar
condicionados antiguíssimos, que hora funciona, hora só ventilam. Então, é
extremamente perigoso, você manter uma relação assim. Enfim, a gente tem esses
problemas sérios. A gente tem deficiências de professores. A gente está com mais
de 15 professores no Departamento, poderia dizer que se aposentaram e não foram
repostos, não foram colocados outros professores no lugar. [...] o Estado, ele vem,
cada vez mais, apertando [...] A situação da Universidade é muito preocupante,
tanto em termos de material, infraestrutura. Então, é assim, a gente não tem
dinheiro para estrutura, a gente não tem dinheiro para comprar o material de uso
diário, a gente não tem reposto as vagas de pessoal que foram perdidas. A situação
não é boa não, a gente tem andado no limite da situação [AD2, grifo nosso].
[...] tem sido momentos muito difíceis que fazem parte de um contexto mais
amplo, que eu ouço falar desde que eu entrei na universidade em 1990, que é aquela
história do sucateamento das universidades públicas. Isso não é mentira, isso é
algo real, isso existe de fato. [...] Então, há um processo, realmente, de
estrangulamento dos recursos para as universidades e a gente tem passado por
momentos muito difíceis. Mas, a Universidade tem resistido bravamente, tem
resistido bravamente a essa sobrevivência. [...] por exemplo, é um Departamento que
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funciona três turnos e nós só temos três servidores, dois de 30 horas e uma de 40.
Então, a gente funciona de uma forma precária, muita precária. [...] setores
importantes da Universidade, inclusive da Administração Central, [...] já fomos
informados da escassez de profissionais nessa área. [AD4, grifo nosso].
[...] cada ano que passa, cada momento que passa, a gente percebe que esse
recurso para a universidade, ele vai sendo reduzido e as nossas universidades
elas estão ficando cada vez mais sucateadas. Em relação a isso e a gente precisa,
no determinado momento, tomar algumas providências, se a gente não quiser que, a
Universidade, ela deixe de existir, que a universidade pública, ela deixe de existir.
[AD5, grifo nosso].

A compreensão desse cenário econômico da UEFS é importante para entendermos
algumas dessas dificuldades e limitações enfrentadas pelas UEBA. Uma delas refere-se à
pressão das despesas de pessoal e encargos sobre o custeio da Instituição e,
consequentemente, o estrangulamento dos investimentos. O Gráfico 11 demonstra
graficamente essa relação, apresentando a evolução percentual das despesas correntes
(despesas de pessoal e outras correntes – custeio) e das despesas de capital (investimentos)
executadas (empenhadas), no período 2010-2019, com recursos do Tesouro Estadual.
A partir do Gráfico 11, observamos que os anos de 2015, 2016, 2017 e 2018 foram os
exercícios com menores investimentos percentuais em relação ao orçamento total no período
pesquisado, ou seja, com os menores percentuais de execução orçamentário-financeira para as
despesas de capital. Em 2016, o percentual de investimentos foi de 0,18%, o menor desse
período, enquanto nos anos de 2015, 2017 e 2018, os percentuais foram de 0,86%, 0,46% e
0,66%, respectivamente. Nos outros anos, o maior percentual apresentado aconteceu no ano
de 2011, com 4,40%, porém a média percentual do período foi de, apenas, 1,94%, o que
representa um severo estrangulamento dos investimentos em detrimento do custeio (média de
20,04%) e, principalmente para cobrir as despesas de pessoal e encargos (média de 78,02%).
Gráfico 11 – Evolução percentual das despesas correntes e de capital empenhadas da UEFS, com recursos do
Tesouro – Período 2010-2019
3,10% 4,40% 2,26% 3,61% 2,19% 0,86% 0,18% 0,46% 0,66% 1,65%
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Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do Sistema FGWEB (BAHIA/SEFAZ, 2021).
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No que diz respeito ao custeio, o ano de 2016 também foi o que apresentou o menor
percentual para essas despesas (17,66%), seguido dos anos dos 2015 (18,41%), 2018
(19,05%), 2019 (19,63%) e 2017 (19,65%), respectivamente. Já no que se refere às despesas
de pessoal e encargos, o maior percentual (82,16%) foi apresentado, justamente, no ano de
2016, sendo que, nos anos de 2015 e 2018, esse percentual também ultrapassou os 80%
(80,74% e 80,29%, respectivamente).
Desse modo, com um percentual tão elevado para as despesas de pessoal e encargos,
limita-se a capacidade de atuação da gestão universitária para manter as atividades
administrativas e acadêmicas, consequentemente restringindo os investimentos, ou seja, a
produção de bens de capital, principalmente no que se refere ao planejamento e execução de
obras e à aquisição de equipamentos e materiais permanentes.
O Gráfico 12 apresenta a evolução percentual das despesas de capital (investimentos)
empenhadas da UEFS, com recursos do Tesouro, no período 2010-2019, demonstrando
graficamente a redução ocorrida nos investimentos (desinvestimento), a partir do ano de 2013
(R$7.765.975,41, maior valor nominal), principalmente na execução do ano de 2016, de
apenas 0,18% (R$462.779,42). No entanto, esse Gráfico também apresenta uma tímida
recuperação crescente dos investimentos, a partir do ano de 2017 (R$1.181.104,62), porém
ainda em percentuais muito inferiores ao período anterior ao ano de 2014.
Gráfico 12 – Evolução percentual das despesas de capital (investimentos) empenhadas da UEFS, com recursos
do Tesouro – Período 2010-2019
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Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do Sistema FGWEB (BAHIA/SEFAZ, 2021).

Esse cenário desafiador de estrangulamento dos investimentos é causado não somente
pelo grande nível de concentração das despesas de pessoal e encargos, mas também em
função, especialmente, das reduções orçamentárias ocorridas nas cotas iniciais para custeio e
investimentos em relação aos exercícios anteriores.
Nesse sentido, o Gráfico 13 aponta a evolução dos valores nominais das cotas iniciais
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para o custeio e os investimentos da UEFS, no período 2010-2019, com recursos do Tesouro.
Gráfico 13 – Evolução dos valores nominais das cotas iniciais alocadas para o custeio e os investimentos da
UEFS, com recursos do Tesouro – Período 2010-2019
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Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do Sistema FGWEB (BAHIA/SEFAZ, 2021).

Já o Gráfico 14, apresenta a evolução percentual dessas cotas iniciais alocadas para
custeio e investimentos da UEFS, no mesmo período, com recursos do Tesouro. Conforme
esses Gráficos, houve reduções em relação ao exercício anterior nos anos de 2012 (redução
em 11,68 pontos percentuais), 2014 (redução em 4,21), 2015 (redução em 2,93) e 2016
(apesar do aumento em valores nominais, houve redução em 0,87). Logo, a partir do ano de
2017, há uma recuperação nos valores nominais e nos percentuais (em relação ao total do
orçamento), que voltaram a crescer, sem outras reduções. No entanto, esses percentuais de
alocação de recursos para custeio e investimentos encontram-se abaixo do que foi alocado no
ano de 2012 (27,29%), apesar do acréscimo em valores nominais em patamar superior ao
alocado em 2013 (R$ 55.751.600,00).
Essas reduções afetam diretamente a administração da Universidade, não somente com
o estrangulamento dos investimentos, mas porque afetam o funcionamento da Instituição,
podendo inviabilizar o pagamento de compromissos contratuais assumidos (anualmente
reajustados). Como exemplo de alguns desses contratos, citamos a locação de mão-de-obra
(terceirização de pessoal para a prestação de serviços de segurança, limpeza e conservação,
copa e cozinha, dentre outros), em que, inclusive, o contrato pode ser aditivado com
reequilíbrios econômico-financeiros, ou seja, com a revisão ou recomposição de valores para
manutenção da relação de equivalência, em caso de reajuste das remunerações dos
trabalhadores por acordos ou dissídios coletivos.
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Gráfico 14 – Evolução percentual das cotas iniciais para custeio e investimentos da UEFS, com recursos do
Tesouro – Período 2010-2019.
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Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do Sistema FGWEB (BAHIA/SEFAZ, 2021).

Ainda no que trata do cenário econômico da UEFS, destacamos os valores (nominais)
orçamentários empenhados, com recursos do Tesouro, com as Atividades de Manutenção
(Gráfico 15), ou seja, despesas de caráter continuado voltadas à manutenção e ao
funcionamento, como a prestação de serviços essenciais, concessionárias de serviços públicos
(energia, abastecimento de água, correios) e outras despesas de cunho administrativo.
Gráfico 15 – Evolução das despesas empenhadas (valores nominais) nas Atividades de Manutenção da UEFS,
com recurso do Tesouro – Período 2010-2019.
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Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do Sistema FGWEB (BAHIA/SEFAZ, 2021).

O Gráfico 15 também destaca as despesas com locação de mão-de-obra, com a
administração de bolsa complementar de estagiários (Programa Mais Futuro), ou seja,
despesas com pessoal colaborador da Universidade, como também as despesas com os
auxílios transporte e alimentação para servidores, que são executadas nas Atividades de
Manutenção. Desta forma, chamamos atenção para os gastos totais de pessoal da UEFS, que
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irão englobar, além das despesas de pessoal e encargos, outras despesas presentes nas
Atividades de Manutenção vinculadas à folha de pagamento dos servidores (Auxílios
Transporte e Alimentação) e dos colaboradores (Terceirizados e Estagiários) da Instituição.
Já no Gráfico 16, apresentamos a evolução percentual dos gastos totais de pessoal da
UEFS, no período 2010-2019. Essa evolução apresenta uma média percentual de 86,72%,
enquanto a média percentual para as despesas de pessoal e encargos da Instituição, no mesmo
período, foi de 78,02%. Consequentemente, esse cenário apresentado evidencia, ainda mais, a
redução proporcional no volume de recursos públicos para o custeio e os investimentos da
UEFS, notadamente, em função do crescimento da representatividade dos gastos com pessoal
sobre o montante total do orçamento.
Gráfico 16 – Evolução percentual dos gastos totais de pessoal da UEFS – Período 2010-2019
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Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do Sistema FGWEB (BAHIA/SEFAZ, 2021).

Por outro lado, um dos desafios contemporâneos da universidade pública, que se
relaciona diretamente à sustentabilidade financeira, diz respeito às políticas de assistência e
permanência estudantil. No caso da UEFS, a implementação dessas políticas vem utilizando
recursos orçamentário-financeiros do próprio orçamento da Instituição, reduzindo àqueles
destinados ao Custeio e Investimentos, apesar das suplementações orçamentárias recebidas de
recursos ordinários e do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FUNCEP) 137,
para atender a Bolsa Alimentação dos estudantes, conforme Gráficos 17 e 18.
O Gráfico 17 destaca as despesas empenhadas (valores nominais) com o Programa de
Assistência Estudantil da UEFS, com recursos do Tesouro, no período 2010-2019,
englobando os auxílios financeiros aos estudantes e as bolsas acadêmicas institucionais, além
das despesas com as Residências Universitárias e com a Bolsa Alimentação.
137

Instituído pela Lei nº 7.988 de 21 de dezembro de 2001 (BAHIA, 2001, art. 4º, caput).
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Gráfico 17 – Evolução das despesas empenhadas do Programa de Assistência Estudantil da UEFS, com recursos
do Tesouro – Período 2010-2019
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Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do Sistema FGWEB (BAHIA/SEFAZ, 2021).

Conforme o Gráfico 17, evidenciamos um acréscimo de 75,97% nas despesas de
Promoção de Assistência ao Estudante Universitário, entre os anos de 2013 e 2014, saindo de
R$ R$ 1.937.643,58, em 2013, para R$3.409.722,05, em 2014. Esse acréscimo de despesas é
refletido, principalmente, pelo aumento dos gastos com a Bolsa Alimentação, tendo atingido o
seu maior patamar, no ano de 2017, com o valor total de R$ 4.012.509,20. Nesse Gráfico,
também encontramos destacado a Bolsa Complementar de Estagiários, que se refere aos
auxílios financeiros e de transporte concedidos aos estudantes da UEFS, pertencentes ao
Programa Mais Futuro do governo do Estado, a partir do ano de 2017.
Já o Gráfico 18, apresenta a evolução das despesas empenhadas das ações
orçamentárias de Promoção de Assistência do Estudante Universitário (6910) e da Bolsa
Complementar de Estagiários (2003), por fontes de recursos do Tesouro Estadual: Recursos
Ordinários (Fonte 100); Recursos vinculados à Educação (Fonte 114); e Recursos do
FUNCEP (Fonte 128).
No caso dos recursos do FUNCEP, somente nos anos de 2018 (R$ 186.000,00) e 2019
(R$ 633.000,00), foram direcionados à Bolsa Complementar de Estagiários, recursos
orçamentários no orçamento inicial da UEFS. Nos outros anos do período pesquisado, os
recursos da Fonte 128 foram suplementados ao orçamento.
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Gráfico 18 – Evolução das despesas empenhadas na Promoção de Assistência ao Estudante Universitário e do
Programa Mais Futuro na UEFS, por Fontes de Recursos do Tesouro Estadual – Período 2010-2019
R$4.500.000,00
R$4.000.000,00
R$3.500.000,00

R$3.000.000,00
R$2.500.000,00
R$2.000.000,00
R$1.500.000,00
R$1.000.000,00
R$500.000,00
R$2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Promoção de Assistência ao Estudante Universitário - Recursos Vinculados à Educação
Promoção de Assistência ao Estudante Universitário - Recursos Ordinários
Promoção de Assistência ao Estudante Universitário - Recursos FUNCEP
Bolsa Complementar de Estagiários (Mais Futuro) - Recursos Vinculados
Bolsa Complementar de Estagiários (Mais Futuro) - Recursos FUNCEP
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do Sistema FGWEB (BAHIA/SEFAZ, 2021).

Dessa forma, a evolução no Programa de Assistência Estudantil da UEFS tem
pressionado bastante a demanda por mais recursos públicos, pois visam atender as ações dessa
política de assistência e permanência, principalmente para os estudantes residentes. Nesse
sentido, cabe-nos refletir sobre a pertinência de quem deve manter essa política, o governo do
Estado (com recursos específicos e não vinculados à Educação) ou a Universidade (com seu
orçamento, já reduzido, para custeio e investimentos).
Caso essa pertinência seja direcionada ao governo do Estado, este deve repensar essa
política de financiamento, alocando recursos orçamentário-financeiros para as quatro
Universidades, a partir de uma política de Estado voltada à permanência e assistência
estudantil, particularmente para àqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Contudo, esse repasse necessita ser de recursos não vinculados para que não sejam reduzidos,
ainda mais, aqueles destinados à educação pública superior.
Cabe-nos, ainda, discutir sobre a captação de recursos externos ao orçamento
repassado pelo Estado às UEBA. Neste caso, trata-se da arrecadação de recursos financeiros,
por meio da celebração de contratos, convênios ou termos de cooperação com órgãos,
instituições, entidades ou fundos públicos (federais, estaduais ou municipais), internacionais e
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privados nacionais, bem como da arrecadação direta de recursos da própria Universidade,
mediante a prestação de serviços ou recebimento de taxas.
Nesse sentido, muito se fala dessa captação de recursos, principalmente como um
mecanismo que pode auxiliar nessa sustentabilidade financeira. Deste modo, cabe-nos
destacar que esse é um assunto bastante controverso, principalmente por causa da polarização
entre opiniões contrárias e a favor.
Os discursos favoráveis à ampliação da captação de recursos salientam que a
Universidade pode se beneficiar economicamente, especialmente com a prestação de serviços
e cobrança de taxas, pois os recursos arrecadados facilitariam a aquisição de materiais de
consumo e insumos, que, muitas vezes, a Instituição não tem capacidade financeira suficiente
e adequada para adquirir em momento oportuno.
Já os contrários alertam sobre o processo de mercantilização da educação superior e da
necessidade do Estado, como mantenedor, assumir a sua responsabilidade normativa de
garantir (inclusive integralmente, como diz o texto da Constituição Estadual) a manutenção
dessas Instituições, assegurando seu padrão de qualidade. Além disso, por ser uma
universidade pública, ou seja, mantida com recursos provenientes da arrecadação de impostos
recolhidos pela própria sociedade, essas Instituições devem evitar, ao máximo, qualquer tipo
de cobrança de taxas, mantendo-se pública e também gratuita.
Por sinal, esse último parece ser o entendimento dos Conselhos Superiores da UEFS,
tomando-se por base o que se estabelece nas normas gerais de Pós-Graduação lato sensu,
aprovadas pela Resolução CONSEPE nº 123 de 11 de novembro de 2020, em seu artigo 7°,
em que os projetos desses cursos (nível de especialização) só podem adotar os seguintes
modelos de financiamento, ambos sem cobrança de mensalidades para os discentes:
integralmente financiados internamente pela Universidade; e parcialmente financiados
externamente, por meio de editais, convênios ou contratos com outras instituições, sempre
respeitando os interesses da Instituição e em consonância com as demandas da sociedade
(UEFS/CONSELHOS, 2020d, art. 7º).
Ademais, a partir das análises das entrevistas foi possível identificar essa polarização e
como essa é uma questão extremamente delicada no meio universitário. Nos trechos
seguintes, podemos destacar depoimentos favoráveis e contrários a essa questão:
[...] existe a possibilidade de captação de recurso de outras fontes. Só que é um
assunto que é extremamente complexo, é um assunto que, na Universidade, a
gente tem que “pisar em ovos”, porque pelo que, assim, que eu entendo, como
fazendo parte da Administração Adstrita, então, ou seja, tudo depende das gestões
que estão à frente da Universidade e no meu entendimento, que a gestão que
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atualmente aí está, ela é contrária a essa captação de recursos de fontes externas.
Tudo bem! Pode ser que seja por uma questão idealista, muitas vezes, porque: Ah, se
a gente ficar recebendo recursos externos é um princípio de privatização, não sei das
contas. Eu vou dar minha opinião: eu sou daquela pessoa que sou a favor desse
tipo de captação. Se a gente for pensar em termos, por exemplo, da Unicamp. A
Unicamp, primeiro, é uma universidade nova. Então, vamos pensar: lá em São Paulo
tem três universidades, a USP, que é mais antiga, vem a UNESP, que aquela
multicampi parecida com a UNEB, e a Unicamp. E a Unicamp, ela é nova, é uma
universidade, que ela se tornou o que ela se tornou hoje, por conta, muito de
investimento de recursos vindo de empresas privadas. E por quê? Porque a
Universidade é aonde vai agregar a massa pensante e para empresa que investir em
pesquisa, ou seja, eu vou contratar aquela massa pensante para desenvolver um
produto para minha empresa. E, muitas vezes, para a empresa é mais barato. Então,
ou seja, a Unicamp tem essa filosofia. O que eu percebo que a UEFS, que eu falo de
gestão, a gestão que está aí hoje e, eu acredito, pelo menos, em termos de percepção,
que ela não é muito a favor dessa linha. Então, assim, como eu falo, seria no meu
entender, é ficar um pouquinho independente [...]. O meu laboratório tem condições
de atender uma prestação de serviço, que seja! E aí, eu vou prestar serviço, de
repente, para algumas empresas e eu vou captar recursos, mas para quê? Para
comprar material de consumo. Lógico, é complicado, porque, assim, é preciso
entender como vai administrar. Muitas vezes, as universidades, elas têm fundações,
que vão administrar esses recursos vindos de captação de fontes externas. Então, ou
seja, ele seria gerenciado por uma fundação, mas ele iria reverter para bens de
consumo do meu laboratório. Porque, muitas vezes, meu laboratório tem um
equipamento que quebrou, não tenho dinheiro para consertar, ele vai ficar parado.
Eu tenho equipamento, eu tenho procedimento, que ele vai ficar parado porque eu
preciso de material de consumo e eu não tenho dinheiro, porque não tem edital de
pesquisa, porque está tudo assim fechando as torneiras. Então, se eu tenho condições
de prestar esse serviço para uma empresa e essa empresa vai me pagar para eu
comprar material de consumo e fazer com que o meu laboratório continue
funcionando, prestando serviço e fazendo com que meus alunos continuem fazendo
pesquisa. Eu sigo nessa linha, mas, volto a dizer, não é algo, não é um tipo de
procedimento, que acontece. Então, eu vejo muito desse ponto aí, mas, enfim,
eu acredito que, eu não sei, que seja uma questão, pode ser filosófica, idealista,
enfim, mas, o meu ponto de vista é esse. [AD3, grifo nosso].
[...] vamos supor, nós temos clínicas que são clínicas odontológicas. Aí se discute:
será que a gente não poderia estar atrelando esse atendimento ao atendimento do
Sistema Único de Saúde, para que a gente pudesse estar recebendo esse recurso?
Esse recurso está sendo utilizado para reinvestir nas próprias clínicas. Essas são
discussões que precisam ser amadurecidas ainda. Já se tentou no passado e não se
conseguiu. Será que se pudesse cobrar uma taxa simbólica nesses atendimentos que
pudessem ser revestidas? Tudo isso envolve questões políticas, questões não
somente econômicas, mas questões políticas, inclusive, são questões voltadas
pela própria visão que a Universidade tem dentro do local onde ela está
inserida. Nós tivemos uma discussão sobre isso tem uns dois anos, mais ou menos,
e a gente esbarrou no contexto do momento atual. Nós estávamos no momento de
próximo as eleições e se, de repente, a Universidade resolve, porque não tem,
precisa de recursos. Nós temos setores da Universidade onde o investimento é
altíssimo, um exemplo, eu coloquei o exemplo das clínicas odontológicas, o
investimento nas clínicas odontológicas é muito alto. A manutenção dessas clínicas,
ela é muita alta. Os equipamentos, os produtos que são comprados, eles são caros. E
aí a gente pensou: e se a gente cobrasse R$ 5,00, R$ 10,00, dessas pessoas? Daria
para gente, sei lá, comprar alguma coisa para dentro da clínica. [...] aí, a gente
pergunta se, de repente, a gente vem, começa a cobrar R$ 5,00, daqui a pouco, vão
dizer que a gente está, a gente vai está desmerecendo a política do estado. Vai estar
comprometendo candidatos por isso. É tudo uma questão que envolve uma
avalanche de coisas que vem por trás, de cada coisinha que você pensa. Então, essas
coisas têm que ser muito bem pensadas. Agora mesmo, nós tivemos uma reunião
do CONSEPE, semana passada, onde um professor fez uma proposta de um curso de
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especialização, onde ele estaria cobrando, somente a inscrição. Isso já é uma prática,
é aprovada pela Universidade, mas o valor da inscrição, que foi cobrado, gerou uma
discussão tão grande que o projeto não foi aprovado, e mesmo os autores, os
professores que estavam envolvidos, onde eles fizeram uma justificativa de para
onde iria esse dinheiro arrecadado, mesmo assim ele não foi provado. Foi julgado,
foi feita uma avaliação que o valor estava um pouco elevado, que deveria se reduzir.
Então, tudo aquilo que pode levar uma sustentabilidade fora daquele recurso, que a
gente já recebe do Estado, é uma questão que precisa ser muito bem discutida e
resolvida. E muito bem discutida dentro da comunidade, tanto interna, como
externamente, porque pode ser visto de uma maneira contrária à ideia que se tem no
início. A gente pode estar pensando até, sei lá, na privatização da Universidade,
uma série de questionamentos que são feitos, quando você pensa em criar
algum tipo de estratégia, que ajude na sustentabilidade da Universidade. Essa
questão, ela precisa ser muito bem amadurecida ainda. A gente ainda não tem
muito subsídios, muita segurança, para estar avançando nessas questões, mas elas,
em determinado momento, elas vão ter que vir à tona para serem discutidas mesmo.
[AD5, grifo nosso].
[...] na UEFS, nós temos o Centro Universitário de Cultura e Arte, onde a gente tem
uma cobrança da taxa simbólica, semestral e simbólica, não é muito impactante, não
é muito significativa, além disso existe as isenções e é uma fonte de captação que
viabiliza o próprio funcionamento no Centro Universitário de Cultura e Arte, de
alguma maneira de forma módica, não nos modos do mercado. A gente tem alguma
ou outra pesquisa que tem, por exemplo, inclusive essa que eu falei do soro
antiofídico, e tem a participação da Vitalab, não com apoio financeiro, mas com
apoio tecnológico. O financiamento da CAPES, o financiamento do CNPq, mas do
ponto de vista da ação do empresariado, se a gente for pegar o empresariado local,
quem é que investiria na UEFS mesmo? Ah, uma empresa multinacional que teria
interesse em alguma área do segmento muito particularizado. O engraçado é que a
gente pouco vê esse tipo de proposta dentro da Universidade, às vezes a gente
coloca a atribuição e a culpabilidade na Instituição. Ah, a Universidade é que não
faz, que não procura. Mas, como é mesmo que funciona isso também? Não é uma
via de mão dupla, aonde é que estão essas empresas, que se dizem viabilizadoras
do processo de captação de recurso? Além disso, tem todo um risco que a gente
sabe com relação ao direcionamento da pesquisa. Então, isso é um problema.
[...] Claro, quando a economia se desenvolve, quando a economia é pujante, quando
a economia é forte, que surgem empresas do setor privado interessadas em realizar
projetos, como a gente viveu na época de 2007, 2008, 2009, 2010, uma
relativamente época de pujança econômica, de desenvolvimento econômico,
algumas dessas parcerias se tornam mais viáveis, com editais que são publicados
nesse sentido. De incentivo à cultura, de incentivo à educação, de incentivo a
projetos de pesquisa, de incentivo à tecnologia, mas a gente está vivendo uma crise
muito séria nesse país, desde os anos 2013, 2014, e essa participação do setor
privado minguou bastante do ponto de vista dos editais, que era um caminho
retangular, tradicional, e um caminho até legítimo porque não significava a escolha
desse ou daquele projeto por parte da Universidade, que geraria, por exemplo,
questionamento com relação às intenções que estão por trás. [AS3, grifo nosso].
[...] a sustentabilidade financeira da UEFS depende da aprovação do nosso
orçamento pelo governo do Estado e nós temos repetidamente sofrido com cortes.
[...] Se você não tem independência econômica, como é que vai ter. [...] Então,
assim, também não vejo que isso seja um problema para que a Universidade
continue sendo pública, não, não é? Que ela agora vai produzir receita
cobrando por seus serviços. Isso não está em cogitação. O que é importante é a
gente entrar nessa disputa e no diálogo com o governo do Estado para essa
importância da Universidade e a prioridade da educação, que a educação é
prioridade. [AS4, grifo nosso].

De fato, a captação de recursos externos auxilia e apoia a Instituição em sua
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sustentabilidade financeira. No entanto, apesar dos valores significativos arrecadados e
captados por meio das Outras Fontes de Recursos (Quadro 37), ou seja, excluindo os recursos
do Tesouro, essa captação ainda é insuficiente, do ponto de vista de garantir a manutenção
necessária e adequada à Instituição.
Quadro 37 – Outras Fontes de Recursos arrecadados e captados pela UEFS – Período 2010-2019
Código da Fonte
Outras Fontes de Recursos
De Exercício Corrente
213
Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta
226
Recursos de Alienação de Bens – Administração Indireta
231
Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais – Administração Indireta
233
Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais – Administração Indireta
237
Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais – Administração Indireta
264
Transferências de Entidades Privadas Nacionais – Administração Indireta
De Exercícios Anteriores
613
Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta
631
Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais – Administração Indireta
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do Sistema FGWEB (BAHIA/SEFAZ, 2021).

No caso das receitas de recursos diretamente arrecadados (taxas, inscrições ou
prestação de serviços), apesar da utilização para atendimento de qualquer despesa, geralmente
esses recursos são utilizados para apoiar o funcionamento daquela atividade universitária
vinculada ao próprio órgão arrecadador, como foi sinalizado acima por um dos entrevistados
(AS3), a exemplo da taxa de inscrição das oficinais culturais promovidas pelo CUCA, no caso
da taxa de inscrição do antigo PROSEL (vestibular realizado até o ano de 2018), que era
destinada ao custeio do próprio processo seletivo, ou, até mesmo, para utilização na realização
de determinado evento acadêmico realizado por um Departamento ou Curso.
Já no caso das transferências voluntárias, ou seja, as receitas de captação de recursos
financeiros mediante convênios com órgãos e entidades federais, municipais, privados ou de
fundos internacionais. Esses recursos são direcionados à cooperação de alguma atividade
universitária específica, ou seja, com determinada finalidade, cronograma financeiro
específico de desembolso e, em alguns casos, com a necessidade de contrapartida
institucional, a exemplo dos convênios com órgãos e entidades federais de incentivo à
pesquisa, visando à realização de um projeto aprovado para atender um determinado plano de
trabalho, que pode prever: a aquisição de materiais de consumo, equipamentos e bens
permanentes (posteriormente incorporados ao patrimônio da Universidade); e a prestação de
serviços ou construção de instalações para laboratórios necessários à referida pesquisa.
Cabe-nos ainda salientar que, no âmbito da Administração Pública, a execução de
despesas com recursos externos de outras fontes segue a mesma operacionalização dos
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recursos disponibilizados pelo Tesouro Estadual, ou seja, seguem os mesmos trâmites de
execução da despesa pública, alterando-se somente a fonte e destinação desses recursos. Neste
sentido, essa execução também é refém do próprio processo burocrático de execução da
despesa pública e de interferências na autonomia universitária, a exemplo da necessidade de
liberação de ordem de serviços, por representantes da SAEB, no caso da aquisição de
materiais, bens e serviços, como também no caso de atrasos na liberação das concessões de
empenho, anteriormente mencionado.
De acordo com os dados das Tabelas 17 e 18, podemos destacar alguns valores da
receita realizada pela UEFS, como extremamente significativos, a exemplo dos anos de 2011
e 2013, com os maiores (nominalmente) no período pesquisado. Essas receitas significaram
percentuais de 21,00% e 21,72%, respectivamente, se fizermos um comparativo dessa
arrecadação com os valores totais das despesas executadas (empenhadas) nesses mesmos
anos, levando-se em consideração as categorias: Outras Despesas Correntes (sem Pessoal e
Encargos) e as Despesas de Capital.
Tabela 17 – Evolução da receita realizada de Outras Fontes de Recursos pela UEFS, por categoria econômica –
Período 2010-2019
Receitas
Receitas Intraorçamentárias
Receitas de
Total
Ano
Correntes138
Correntes139
Capital140
Arrecadado
2010
R$ 3.616.937,38
R$ 2.197.855,89
R$ 1.946.674,00
R$ 7.761.467,27
2011
R$ 5.581.046,79
R$ 3.425.861,00
R$ 200.000,00
R$ 9.206.907,79
2012
R$ 3.859.803,70
R$ 1.362.132,76
R$ 41.700,00
R$ 5.263.636,46
2013
R$ 3.634.789,83
R$ 3.013.800,33
R$ 4.367.064,81
R$ 11.015.654,97
2014
R$ 3.763.620,58
R$ 2.263.397,52
R$ 624.102,74
R$ 6.651.120,84
2015
R$ 4.961.036,09
R$ 1.525.649,50
R$ 6.486.685,59
2016
R$ 4.085.150,42
R$ 1.433.452,07
R$ 120.900,00
R$ 5.639.502,49
2017
R$ 5.251.606,50
R$ 760.813,60
R$ 135.500,00
R$ 6.147.920,10
2018
R$ 4.221.960,04
R$ 800.000,00
R$ 5.021.960,04
2019
R$ 1.528.375,38
R$ 743.750,00
R$ 2.272.125,38
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do Sistema FGWEB (BAHIA/SEFAZ, 2021).

Por outro lado, ainda conforme a Tabela 18, o ano de 2019 foi o de menor relação
percentual (4,08%), ressaltando-se que não houve receitas arrecadadas de capital e a execução
138

139

140

Receitas Correntes são aquelas arrecadadas que aumentam as disponibilidades financeiras do ente federativo,
provenientes de: tributos; contribuições; exploração do patrimônio estatal ou de atividades econômicas;
recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado para atender despesas classificáveis em
Despesas Correntes; e outras que não se enquadram em itens anteriores (BAHIA/SEPLAN, 2018).
Receitas Intraorçamentárias são aquelas arrecadadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública dos
orçamentos fiscal e da seguridade social do mesmo ente federativo, não representando novas entradas de
recursos nos cofres públicos, mas apenas remanejamento entre órgãos, sendo consideradas especificações das
categorias econômicas (Receitas Correntes e de Capital) (BAHIA/SEPLAN, 2018).
Receitas de Capital são aquelas que aumentam as disponibilidades financeiras do ente federativo,
provenientes de: constituição de dívidas; conversão, em espécie, de bens e direitos; outras pessoas de direito
público ou privado para atender Despesas de Capital; e superávit do orçamento (BAHIA/SEPLAN, 2018).
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da despesa foi a de maior valor nominal no período. Cabe-nos destacar que, nesse ano, a
receita corrente foi também a menor do período pesquisado, provavelmente influenciada pela
ausência da arrecadação dos recursos com a taxa de inscrição do PROSEL, extinto com a
adesão da UEFS ao Sistema SiSU, em 2019.
Tabela 18 – Comparativo da receita realizada de Outras Fontes de Recursos com a despesa executada
(empenhada) com Recursos do Tesouro pela UEFS – Período 2010-2019
Percentual
Receita Realizada
Despesa Executada
Receita/Despesa
Ano
Outras
Outras
De
Correntes
De Capital
De Capital
Total
Corrente Capital
Correntes
s
2010 R$ 5.814.793,27 R$ 1.946.674,00 R$ 3.596.0328,56 R$ 4.760.253,88
16,17%
40,89% 19,06%
2011 R$ 9.006.907,79 R$ 200.000,00 R$ 36.316.505,86 R$ 7.521.097,04
24,80%
2,66%
21,00%
2012 R$ 5.221.936,46
R$ 41.700,00
R$ 39.017.103,65 R$ 4.202.593,54
13,38%
0,99%
12,18%
2013 R$ 6.648.590,16 R$ 4.367.064,81 R$ 42.958.197,35 R$ 7.765.975,41
15,48%
56,23% 21,72%
2014 R$ 6.027.018,10 R$ 624.102,74 R$ 48.179.251,04 R$ 5.205.213,62
12,51%
11,99% 12,46%
2015 R$ 6.486.685,59
R$ 47.756.136,58 R$ 2.224.318,11
13,58%
12,98%
2016 R$ 5.518.602,49 R$ 120.900,00 R$ 44.835.156,29 R$ 462.779,42
12,31%
26,12% 12,45%
2017 R$ 6.012.420,10 R$ 135.500,00 R$ 50.20.8298,63 R$ 1.181.104,62
11,97%
11,47% 11,96%
2018 R$ 5.021.960,04
R$ 48.354.944,92 R$ 1.669.907,98
10,39%
10,04%
2019 R$ 2.272.125,38
R$ 51.406.037,93 R$ 4.309.258,12
4,42%
4,08%
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do Sistema FGWEB (BAHIA/SEFAZ, 2021).

Já a Tabela 19, apresenta a evolução da receita realizada por fonte de recursos
externos, ou seja, excetuando as fontes do Tesouro Estadual, no período 2010-2019.
Conforme esses dados, os recursos diretamente arrecadados pela UEFS são a maior fonte de
receita de recursos externos da UEFS, seguidos das transferências voluntárias de órgãos e
entidades federais (segundo lugar) e das municipais (em terceiro).
Tabela 19 – Evolução da receita realizada de Outras Fontes de Recursos pela UEFS, por tipo de fonte – Período
2010-2019
Ano Fonte 213/613
Fonte 226
Fonte 231/631
Fonte 233
Fonte 237
Fonte 264
2010 R$ 4.562.883,74 R$ 38.200,00 R$ 3.159.877,80
R$ 505,73
2011 R$ 6.570.277,28
R$ 2.629.130,51
R$ 7.500,00
2012 R$ 3.863.171,37 R$ 41.700,00 R$ 1.205.156,26
R$ 7.646,91
R$ 145.961,92
2013 R$ 5.372.386,29 R$ 15.000,00 R$ 5.370.306,69 R$ 100.512,34
R$ 157.449,65
2014 R$ 4.488.235,76
R$ 1.919.158,84 R$ 101.256,99
R$ 142.469,25
2015 R$ 4.104.644,84
R$ 2.282.040,75 R$ 100.000,00
2016 R$ 3.134.173,31 R$ 120.900,00 R$ 2.284.429,18 R$ 100.000,00
2017 R$ 3.426.676,51 R$ 135.500,00 R$ 2.485.233,66 R$ 100.509,93
2018 R$ 3.689.625,01
R$ 1.232.351,03 R$ 99.984,00
2019 R$ 1.521.985,34
R$ 650.140,04
R$ 100.000,00
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do Sistema FGWEB (BAHIA/SEFAZ, 2021).

Desse modo, a captação de recursos externos representa um fator impulsionador nesse
processo de enfrentamento ao desafio da sustentabilidade financeira. No entanto, ainda em um
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nível de atuação insuficiente para atender as reais necessidades da Instituição, principalmente
pela influência, no caso da arrecadação direta, de aspectos ideológicos (como frisado por
alguns entrevistados) e normativos (Resoluções que instituíram a gratuidade das atividades
acadêmicas) e de aspectos políticos e socioeconômicos, no caso das transferências
voluntárias, pois necessitam de acordos de cooperação e parceria com outros órgãos e
entidades ou da aprovação de projetos (pesquisa, extensão, cultura, inovação, etc.) em editais
de agências de fomento.
Cabe-nos ainda enfatizar, no período pesquisado, a atuação extremamente incipiente
na arrecadação de recursos referente às transferências de entidades privadas nacionais
(somente de R$ 7.500,00, no ano específico de 2011), e, de forma isolada, nos anos de 2012,
2013 e 2014, para as transferências de órgãos e fundos internacionais. Logo,
inequivocamente, isso confirma o que foi sinalizado por um dos entrevistados, ao destacar:
[...] do ponto de vista da ação do empresariado, se a gente for pegar o empresariado
local, quem é que investiria na UEFS mesmo? Ah, uma empresa multinacional, que
teria interesse em alguma área do segmento muito particularizado. O engraçado é
que a gente pouco vê esse tipo de proposta dentro da Universidade [...] [AS3].

Ainda sobre a captação externa, é relevante destacarmos qual o papel das fundações de
apoio às IES mencionadas por um dos entrevistados (AD3), como no trecho: “[...] muitas
vezes, as universidades, elas têm fundações, que vão administrar esses recursos vindos de
captação de fontes externas”.
Conforme o Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino
Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (CONFIES), as fundações de apoio são
entidades de natureza jurídica privada e sem fins lucrativos, com credenciamento prévio
submetido ao MEC e ao MCTI, de acordo com as determinações da Lei Federal nº
8.958/1994, regulamentado pelo Decreto Federal nº 7.423/2010 e pela Portaria
Interministerial MEC/MCTI nº 191/2012 (CONFIES, 2016).
A Lei nº 8.958/1994 é a norma vigente que regula as relações entre as IFES e as
fundações de apoio. Com base nessa lei – que sofreu ajustes das Leis nº 10.973/2004,
12.349/2010, 12.863/2013 e 13.243/2016 –, as IFES e as demais Instituições Científicas,
Tecnológicas e de Inovação (ICTs)141 podem celebrar convênios e contratos por prazo
determinado, com fundações de apoio instituídas com a finalidade de apoiar projetos de

141

Órgãos ou entidades da Administração Pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem
fins lucrativos, legalmente constituídas, que contenham, na missão institucional, ou no objetivo social ou
estatutário, a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos
produtos, serviços ou processos (BRASIL, 2004, art. 2º, Inciso V).
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ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de
estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira, nos termos das
legislações pertinentes das esferas federal, estadual, distrital e municipal (BRASIL, 1994,
2004, 2010, 2013, 2016).
Cabe-nos destacar que, com as alterações da Lei 12.349/2010 e, posteriormente, da
Lei nº 12.863/2013, a Lei nº 8.958/1994 passou a possibilitar, inclusive, o enquadramento da
relação das universidades estaduais (além das IFES) com as fundações de apoio, uma vez que
estas IES públicas se enquadram perfeitamente no conceito de ICTs, conforme art. 2º, Inciso
V, da Lei nº 10.973/2004 (TAVARES, 2017).
Conforme Tavares (2017, p. 224), as fundações de apoio contribuem para o processo
de articulação das universidades e demais institutos de pesquisa públicos, pois se constituem
“[...] em mecanismo imprescindível na gestão administrativa e financeira necessária à
execução de projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico
e tecnológico e de estímulo à inovação”.
No âmbito do Estado da Bahia, somente com a publicação da Lei nº 14.315 de 17 de
junho de 2021 – novo marco normativo referente a estímulos ao desenvolvimento científico, à
pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação no sistema produtivo do Estado –
ampliam-se as possibilidades na relação das UEBA (como ICTs) com fundações de apoio.
Antes disso, havia a Lei Complementar nº 29/2007, que tratava apenas das fundações estatais
no âmbito das áreas da saúde, cultura e previdência complementar do servidor público, e a Lei
nº 11.174/2008 (revogada), sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica,
porém limitando a ação dessas Instituições (BAHIA, 2007, 2008, 2021).
No contexto dessa Lei Estadual (nº 14.315/2021), inclusive, um dos entrevistados
sinalizou a necessidade de aprovação desse marco legal para o Estado da Bahia:
Agora, o que nós estamos também reivindicando muito, é que seja aprovado
também, ou seja, encaminhado para a Câmara de Deputados, o marco legal de
ciência, inovação e tecnologia do Estado da Bahia, porque tem um marco legal
nacional e precisamos ter o marco legal de inovação, ciência e tecnologia do
Estado da Bahia, que também vai possibilitar também o desenvolvimento de
outras ações, a partir desse marco legal. [...] A gente vem reivindicando com muita
frequência para que seja colocado o marco legal, como um ponto de pauta, que isso
é importante para o desenvolvimento da ciência, inovação e tecnologia no Estado da
Bahia. [AS5, grifo nosso].

Nesse sentido, essa norma estadual estabelece, nos mesmos moldes que a lei federal
(Lei nº 8.958/1994 e alterações) determina para as IFES, que:
Art. 37 - As ICTs de direito público, sediadas no Estado, poderão celebrar
convênios e contratos, nos termos do inciso XII do caput do art. 59 da Lei nº 9.433,
de 01 de março de 2005, por prazo determinado, com fundações instituídas com a
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finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão
administrativa e financeira necessária à execução desses projetos.
§ 1º - Para os fins do que dispõe esta Lei, entendem-se por desenvolvimento
institucional os programas, projetos, atividades e operações especiais, inclusive de
natureza infraestrutural, material e laboratorial, que levem à melhoria mensurável
das condições das ICTs, para cumprimento eficiente e eficaz de sua missão,
conforme descrita no plano de desenvolvimento institucional, vedada, em qualquer
caso, a contratação de objetos genéricos, desvinculados de projetos específicos.
§ 2º - A atuação da fundação de apoio em projetos de desenvolvimento institucional
para melhoria de infraestrutura será limitada às obras laboratoriais e à aquisição de
materiais, equipamentos e outros insumos diretamente relacionados às atividades de
inovação e pesquisa científica e tecnológica. (BAHIA, 2021, art. 37).

Por outro lado, a relação das universidades públicas com as fundações de apoio
sempre foi pauta de discussões e recomendações por parte dos Tribunais de Contas (da União,
no caso das IFES, e dos Estados, no caso das universidades estaduais), acerca de ajustes nas
condutas desse relacionamento e tendo como “divisor de águas” a publicação da Lei Federal
nº 8.958/1994, como contribuição fundamental a formalização e o embasamento legais à
existência dessas entidades de apoio (CAMPELO, 2003).
Desse modo, conforme Campelo (2003, 365-366), a publicação dessa norma
representa o atendimento de anseios de gestores de Universidades Federais pela “[...]
conquista de maior liberdade de ação administrativa de modo a dar flexibilidade às regras
clássicas vigentes sobre a administração pública”. Anteriormente, a relação com as fundações
de apoio caracterizava-se pela ausência de amparo legal da sua existência e de parcela
significativa das ações executadas. No entanto, outros dispositivos legais da Administração
Pública necessitam ainda a ser seguidos, a exemplo das normas gerais de direito financeiro
(Lei Federal nº 4.320/1964) e de licitação e contratos (Lei Federal nº 8.666/1993).
Assim, as principais ocorrências identificadas pelos Tribunais de Contas nessa relação
das universidades com as fundações de apoio, do ponto de vista da formalidade, referem-se:
às deficiências de controles gerenciais no modelo administrativo; às contratações de entidades
de apoio sem a devida licitação; ao pagamento de taxa de administração; às transferências de
atos de competência exclusiva das IES (compras, serviços de manutenção do campus e de
instalações); aos contratos firmados sem especificação do objeto, valor e condições de
pagamento; à cessão de imóveis e instalações gratuitamente, sem contrato e controle
gerencial; ausência de prestação de contas às IES; e repasse de recursos com prerrogativas
exclusivas das IES (CAMPELO, 2003).
Em caso específico do Estado da Bahia, o Ministério Público de Contas do Estado já
autuou reitores das quatro UEBA, conforme Parecer nº 000818/2016, com a desaprovação da
prestação de contas, inclusive com aplicação de multa de caráter sancionatório, do Convênio
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nº 241/2004 firmado com a Secretaria de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais e a
Secretaria da Educação do Estado, visando à implantação do Projeto “Universidade Para
Todos”, em que foram utilizadas entidades de direito privado para execução do contrato
(TCE-BA, 2016).
Nesse Parecer, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) desaprovou a
transferência de recursos públicos em benefício a entidades de direito privado (no caso
específico da UEFS, a Fundação de Administração e Pesquisa Econômica e Social – FAPES),
pela ausência de formalização da dispensa de licitação nessa contratação, sem demonstrar ou
justificar a adequada escolha do fornecedor e preço. Deste modo, o Tribunal apontou a
ocorrência de transferência da totalidade dos recursos públicos e o esvaziamento das
atividades previstas no referido Convênio, o que caracterizou violação da natureza do ajuste
celebrado entre as partes, com a incidência de mero trespasse de recursos, ao se atribuir a
responsabilidade da execução do objeto conveniado a terceiros (TCE-BA, 2016).
Cabe-nos ainda destacar que, em alguns casos, essas entidades de apoio de direito
privado utilizadas pelas IES – inclusive, criadas por docentes das próprias Universidades –,
sofreram apontamentos por parte dos Tribunais de Contas, justamente, pela remuneração de
membros do conselho diretor, o que pode indicar suposta malversação de recursos públicos.
Em função disso, o TCE-BA não recomenda esse tipo de repasse de recursos públicos
a entidades de direito privado, principalmente sem a adequada justificativa da dispensa de
licitação, até porque a normativa federal de base (Lei nº 8.958/1994) determina que as
fundações de apoio sejam entidades de direito privado, sem fins lucrativos. No entanto, as
UEBA encontram-se impedidas de criar essas entidades de apoio, pois a criação de fundações
e autarquias públicas somente é autorizada em conformidade com o artigo 17142 da
Constituição da Bahia, e a Lei Complementar nº 29/2007 limita às áreas da saúde, da cultura e
da previdência complementar do servidor público (BAHIA, 2007, 2020, art. 17).
De outro modo, esse cenário pode mudar com o advento da Lei Estadual nº
14.315/2021, pois esta norma estabelece que uma ICT deva dispor de um Núcleo de Inovação
Tecnológica (NIT) próprio ou em associação. Além disso, esse NIT pode ser constituído com
personalidade jurídica própria, como entidade privada sem fins lucrativos, e, neste caso, a ICT
estabelece as diretrizes de gestão e as formas de repasse de recursos, tendo a possibilidade de
fazer parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos já existentes, visando apoiar a

142

Art. 17. Lei complementar estabelecerá critérios a serem observados pelo Poder Executivo para a criação e
estruturação de secretarias, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista
(BAHIA, 2020, art. 17).
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gestão da política de inovação da Instituição (BAHIA, 2021, art. 24).
Logo, espera-se que com a publicação desse novo marco legal de ciência, tecnologia e
inovação do Estado da Bahia, seja providenciada pelas autoridades governamentais a devida
regulamentação e o amparo normativo necessário, inclusive em diálogo com o TCE-BA, para
a existência e atuação dessas entidades e fundações de apoio às UEBA, garantindo a
legalidade das ações executadas e a compreensão necessária do papel executado pelas
fundações e entidades de apoio nesse processo, visando ao desenvolvimento da educação
superior e da ciência, tecnologia e inovação desses setores produtivos baianos.
Ademais, voltando-se, mais uma vez, à análise das entrevistas realizadas,
apresentamos outras oportunidades de melhoria mencionadas, a exemplo da implementação
de instrumentos administrativos em ações internas da gestão, inclusive com normatização dos
Conselhos Superiores da Universidade, que têm ajudado nessa sobrevivência e na manutenção
das atividades universitárias. Além disso, destacamos a busca por parcerias e o fortalecimento
de diálogo com órgãos e entidades estaduais e federais, como frisado por alguns dos
entrevistados:
[...] a Pós-Graduação conseguiu fazer, na época, eu não sei, chegou a ser um edital
de concorrência ou se foi um aporte mesmo financeiro aos programas. O dinheiro
entrava na conta do coordenador do programa e isso, de alguma forma, facilitou e
diminuiu a burocracia para algumas rubricas, [...] foi via termo de outorga, porque
eles têm uma possibilidade, foi possível. No caso da Extensão, a gente ainda está
estudando essa viabilidade de ser termo de outorga para que o dinheiro vá para
mão do coordenador do programa e ele mesmo gaste e faça a prestação de contas.
[AS1, grifo nosso].
Existe uma resolução que cria o Programa de Auxílio Financeiro. [...] Então, tem
uma Resolução que ampara isso, que cria o Programa de Auxílio Financeiro. Tem a
instrução normativa, que orienta como gastar o recurso, então, e agora, nós estamos
na fase de finalizar um manual para, a partir das dúvidas que os Coordenadores
tiveram que foi a primeira experiência, nós estamos elaborando manual para também
ser disponibilizado para os Coordenadores, ainda esse ano. [...] Porque, através de
termo de outorga, não vai ter dificuldade de execução como antes, porque a
dificuldade anterior era comprar, porque, assim, um professor pedia um
equipamento de uma especificação, outro de outra e, aí, era para catalogar todos os
processos, [...] porque a forma de compra também não favorecia essa, não era
exequível. Então, eu acho que, agora, a gente pensar num financiamento também
dos projetos de pesquisa, através de termo de outorga, é a nossa saída. [...] Então,
essa sustentabilidade é garantida através dessas ações, que nós estamos
buscando. [...] Hoje, também, nós já temos Resolução, que cria as bolsas de PósGraduação, bolsas que podem ser, porque nós só temos, nós só tínhamos Resolução
só para bolsas de iniciação científica, com recursos próprios da UEFS, bolsa
PROBIC. E, hoje, nós já temos uma Resolução com bolsa de Pós-Graduação. Ainda
não tivemos recurso para pagar bolsas de Pós-Graduação, com recursos próprios da
UEFS, mas o Programa já foi criado e, agora, através de uma parceria, com a
Secretaria, com a SEAGRI, a gente pôde pagar essas bolsas, a partir da criação
desse Programa, porque também prevê, ou recurso próprio ou através de convênios.
Então, isso também, essas ações, então, o que vai garantir a sustentabilidade
nossa é buscar essas ações internas, o fortalecimento dessas ações internas,
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ampliar as ações internas, fazer articulações políticas também, internamente,
com o governo do Estado, com as Fundações de Amparo, que aqui no nosso caso
é a Fapesb, buscando o fortalecimento e hoje nós temos um diálogo muito bom com
a Fapesb. Os Pró-Reitores do Estado da Bahia vem, cada vez mais, fortalecendo
esse diálogo, também um diálogo com a SECTI, que a Secretaria de Inovação,
Ciência e Tecnologia, e buscar outros diálogos, com a Capes. Buscar diálogos
com essas agências de fomento. Então, eu vejo que essa sustentabilidade tem que
ser garantida internamente, precisa ser garantido internamente também buscar
através de agências de fomento e através de outras articulações, recursos para
que a gente possa garantir [...] também a sustentabilidade da pesquisa e dos
programas. Então, [...] a capacidade de gestão, da sustentabilidade, que está muito
vinculada à governabilidade, e da dimensão organizacional. [AS5, grifo nosso]

Desse modo, torna-se indispensável à busca por novos instrumentos administrativos
possíveis de serem implementados na Universidade, dentro da formalidade e da legalidade
devidas e necessárias, bem como o fortalecimento de parcerias e alianças com os governos e a
sociedade, a partir de ações multissetoriais de fundamental importância para garantir a
sustentabilidade financeira, especialmente em um cenário desafiador de restrições
orçamentárias e desvalorização da ciência e da educação superior pública.
Dentro dessa perspectiva, os entrevistados destacaram em seus depoimentos:
[...] você tem orçamento que, muitas vezes, se a Universidade não luta, se não
corre atrás, se não briga para realizar cada despesa necessária, para que haja
investimento e para que haja o funcionamento regular, você realmente
compromete a execução orçamentária do final do ano. Então, esse tem sido um
quadro muito difícil com relação aos governantes. [AS3, grifo nosso].
[...] há um processo, realmente, de estrangulamento dos recursos para as
Universidades e a gente tem passado por momentos muito difíceis. Mas, a
Universidade tem resistido bravamente, tem resistido bravamente a essa
sobrevivência. Nós temos a ADUFS, a Associação dos docentes, que tem
batalhado muito para aumentar os orçamentos das Universidades, a própria
administração central da universidade tem batalhado muito, junto com Fórum
de Reitores, para que aumente esses recursos. [...] E numa situação precária como
essa que nós estamos passando, eu penso que nós estamos unidos na resistência.
Só posso dizer isso. Professores, estudantes, os servidores técnicos e as
administrações, tanto a Central, como a Administração Adstrita, nós estamos
unidos nesse propósito de defender, manter e melhorar cada vez mais a
universidade pública. Nós acreditamos na universidade pública, a gente acredita na
carreira, na carreira docente, na carreira acadêmica e a gente tem defendido isso,
com unhas e dentes, tem sido muito difícil, é um grande embate, mas eu acho
que não vamos ser derrotados, porque quem é que consegue derrotar uma
coletividade. A gente tem uma coletividade, um grupo de pessoas com o mesmo
pensamento, a mesma vontade, não vamos ser destruídos. Não fomos até hoje e não
seremos. Então, eu acho que é isso aí. Eu tenho muito orgulho [...] e felicidade,
porque eu sou daqui de Feira de Santana. Eu sou feirense. Eu tenho muito. Eu
conheço essa Universidade, desde quando ela funcionava apenas com dois módulos.
Então, vê o que ela se transformou hoje, a referência que ela é. Então, para mim é
uma alegria muito grande fazer parte do corpo docente dessa Instituição e eu espero
estar contribuindo, ser mais uma dessas aí, tantas, tantas pessoas que estão aí, há
anos, batalhando para manter a universidade de pé. [AD4, grifo nosso].

Logo, diante desse cenário complexo e desafiador, que a análise das entrevistas
revelou para essa dimensão, na grande maioria dos depoimentos, alguns fatores, aspectos ou
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elementos restritivos nesse processo de enfrentamento ao desafio da sustentabilidade
financeira, que estão elencados no Quadro 38 em seus respectivos trechos destacados.
Esses fatores restritivos identificados referem-se: à dependência financeira estatal; às
interferências na autonomia universitária, apresentando aspectos de certa heteronomia;
excesso de burocracia estatal, principalmente para a aquisição de materiais e serviços; ao
processo de desvalorização da educação e de incompreensão do papel da universidade pelo
poder público; às próprias restrições orçamentárias impostas a essas Instituições; e a certo
entendimento distorcido sobre a captação de recursos, como um suposto elemento “salvador
da pátria”, ou seja, com um mecanismo para resolução dos problemas de sustentabilidade.
Com efeito, a partir dessa discussão relativa à perspectiva dimensional econômica,
referente ao enfrentamento da UEFS acerca do desafio da sustentabilidade financeira,
passaremos a apresentar, na seção seguinte, as considerações finais desta pesquisa.
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Quadro 38 – Fatores restritivos ao enfrentamento do desafio contemporâneo da sustentabilidade financeira
Fatores
Trechos dos Depoimentos
Restritivos
“[...] primeiro, a Universidade ela é pública, então, ou seja, nós recebemos um recurso do governo do Estado. E como esse recurso que é gerenciado,
Dependência como é que vai ser aplicado: pagamento de pessoal, de professores, servidores e terceirizados. [...] Então, a gente fica assim, que talvez, a Universidade,
ela fica um pouco ‘presa’, de depender totalmente do governo do Estado para poder ter gerenciamento de seus recursos”. [AD3, grifo nosso].
financeira
estatal
“A universidade, atualmente, ela sobrevive dos recursos estaduais. Dos recursos que vem do Estado. Existem várias discussões referentes a essa
sustentabilidade”. [AD5].
“Em termos do orçamento que já é pequeno, mas quando a gente vai para o financeiro tem a quebra de autonomia. De não autorizar mesmo que
no orçamento esteja colocado. De não autorizar determinadas compras. Então, complica mais ainda situação, porque fere a autonomia, a gente
deveria, já que existe um orçamento, já que existe que já é pequeno, mas quando a gente vai para gastar o orçamento há os empecilhos que fere a
autonomia e que no final das contas não há o repasse total. Porque você vai intervindo, intervindo e acaba que o repasse não é total, porque essa
interferência, essa quebra de autonomia é no administrativo, no financeiro. A gente ainda não tem, e eu espero que não tenhamos, pelo menos,
quebra de autonomia acadêmica, mas no administrativo e financeiro é constante”. [AD1, grifo nosso].
“Então, nós temos hoje, no que diz respeito ao orçamento, uma limitação, porque a gente tem uma autonomia, que ela é muito questionada. De
fato, a gente, toda ação da gente, como eu falei, se eu preciso pensar em bolsas, ampliação de bolsas, não é uma decisão que cabe a Universidade. A
universidade aprova internamente, mas ela só é implementada se a Resolução CONSAD for publicada. [...] Um grande exemplo que nós temos é o
próprio Auditório Central, que ele vem de mais de 20 anos que iniciou seu processo de construção, e que ele não terminou e que toda essa decisão, de
que onde vai alocar a verba, a gente não pode, a gente mesmo, contratar a empresa para finalizar. Então, assim, nós temos uma dependência
orçamentária e uma dependência também de poderes. Aí, como é que eu diria, de Secretaria, porque tem coisa que a gente não consegue fazer
sozinho. Então, [...] um orçamento que é amarrado, em que a gente não tem autonomia para gastar”. [AS1, grifo nosso].
“Nos governos, recentemente, aprenderam, no passado havia projetos de contingenciamento, então você publicava portarias, portarias saiam no
Interferências
diário oficial e a imprensa sabia, mas agora a coisa está um pouco mais modernizada. Então, esse corte tem sido por dentro, se corta dentro do
na autonomia
próprio processo. Se cria a lei para disputar a execução do gasto, com critérios para contratação de serviços, critérios rigorosos para a contratação de
universitária
bens, de permanente, de consumo, pedindo autorização de Secretário de Administração e Secretário da Fazenda para fazer contratação dentro da
Instituição, sobre a ideia e a tutela da falsa ideia de controle de qualidade de gasto. Então, se você perguntar a sociedade fora da universidade: você é
favor do controle da qualidade do gasto público? Todo mundo vai dizer que sim, talvez até dentro da própria Universidade, mas isso se transformou
num instrumento de controle, de cortes da execução”. [AS3, grifo nosso].
“Então, desde 2013, a gente vem pedindo e a Universidade, a SAEB, não tem como dar, mas a gente fez um acordo com a SUPAT, a SUPAT fez um
acordo com uma empresa para prestar a instalação desses ar condicionados, emergencialmente. Então, assim, a gente fica esbarrando nesse tipo de
coisa. Então, isso é muito ruim. [...] Por exemplo, desde 2009, que a gente solicitou a ampliação de um laboratório. O processo nem nunca foi avaliado
pela SUCAB, pela antiga SUCAB, eu nem sei qual é o órgão que está lá agora, mas nunca foi avaliado. Está lá parado, na SAEB, em algum
lugar lá”. [AD2].
“Nós temos uma autonomia muito relativa, porque você fala de autonomia universitária, e aí, eu me lembrando, eu faço analogia com as coisas que eu
ouvia na minha casa, meu pai dizia a meu irmão, assim: ‘ah, porque eu sou de maior, eu sou independente!’. E meu pai: ‘quem é que paga a sua conta
para você dizer que é independente! Se você não tem independência econômica, como é que vai ser, meu filho’. Eu estou contando uma história para
humilhar, mas isso é a história do Brasil, uma história da autonomia dos Estados, de todos os Estados, dos Estados brasileiros, de não ter autonomia
frente aos credores”. [AS4, grifo nosso].
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 38 – Fatores restritivos ao enfrentamento do desafio contemporâneo da sustentabilidade financeira (Continuação)
Fatores Restritivos
Trechos dos Depoimentos
“[...] tem uma outra questão também muito séria aí, que é questão da autonomia. Na Bahia, a Universidade tem perdido a sua autonomia, em vários
sentidos. A gente não tem autonomia para fazer um concurso. A gente não tem autonomia para comprar um computador, não temos autonomia. O
governo, ele criou um órgão específico em que a compra de equipamentos tem que passar por esse órgão específico e tem que ser junto com a compra
de outros equipamentos do Estado. [...] Então, assim, tem algumas dificuldades muito grandes que a gente não pode, por exemplo, ampliar o número de
vagas docentes. Hoje é outro problema. Tem muito docente que está se aposentando, tem docente que está falecendo e a universidade continua com o mesmo
Interferências na
número de vagas. Cursos novos estão aparecendo. Os cursos estão se modificando e continuam com o mesmo número de vagas. Não amplia o quadro de
autonomia
vagas, de docentes, como também não amplia o quadro de vagas de servidores técnicos, por exemplo, que a gente precisa muito”. [AD4, grifo nosso].
universitária
“Essa questão do orçamento da UEFS, eu fico na dúvida do que eu te falar, realmente, porque o orçamento é definido pelo governo do estado e a gente sabe
que o orçamento não significa ter o dinheiro. Eu fui aprendendo isso também. [...] a questão de orçamento não significa necessariamente ter o dinheiro.
Para mim é um complicador e, claro, que interfere no que você planeja. [...] Não sabe se esse orçamento vai se transformar em dinheiro de fato. Eu vejo
assim, como complicado e nem sempre ele é disponibilizado. E se ele não é disponibilizado, isso vai comprometer a execução do seu plano de ação e acaba
comprometendo as atividades. E acaba sendo em cadeia”. [AS5, grifo nosso].
“[...] toda a contratação da gente vai para fila da SAEB, com muita demora nessa tramitação. Então, assim, nós temos uma dificuldade de administrar a
questão orçamentária e, em relação a isso é que é o nosso orçamento, ele é um orçamento que ele é fechado nas rubricas, você sabe mais do que eu. Ele tem
determinada rubrica, que a gente pode gastar e muito e a forma como gasta, ela é cada vez mais burocratizada, burocratizada. E que, muitas vezes, a
gente até perde prazos por conta dessa burocratização, por conta dessa tramitação aí, dessas exigências, [...] não aprovação. Ela não se dá apenas no
âmbito da UEFS, ela precisa dessa aprovação externa. Por conta desse excesso de burocracia. [...] todas as demandas de programa e projetos, elas são feitas
pelos Departamentos ou pela Pró-Reitoria, e aí entra naquela lista geral de aquisições e que, muitas vezes, ela se torna frustrada, porque, às vezes, as licitações
Excesso de
elas não chegam até o final. Elas demoram muito, tem a parte da burocratização, que nem sempre ou, então, assim, algumas demandas que precisam ser
burocracia estatal
catalogadas, porque não estão no registro de preços, no cadastro do SIMPAS. Então, assim, a gente tem algumas amarras que nos impedem muitas vezes de
avançar em algumas ações, alguns projetos [...]”. [AS1, grifo nosso].
“[...] o Estado, ele não dá um retorno financeiro seguro. A gente sempre esbarrar numa burocracia, numa dificuldade financeira [...]” [AD2, grifo nosso].
“Você sabe, dentro da universidade pública, tudo, tudo que a gente precisa fazer, em termos de custo, envolve uma série de burocracias, uma burocracia
muito grande [...]”. [AD5].
“[...] infelizmente, nós ainda não temos educação como prioridade, a gente ainda vai passar com um curto orçamento”. [AS4, grifo nosso]
“A universidade pública brasileira, em particular, essa universidade [...] é do interior, mas não deixa de ser universal. É do interior, por conta da sua
localização geográfica, e é estadual. Boa parte das instituições de ensino superior interioranas, aqui no Brasil, é financiada pelo governo do Estado. Ela padece
de muita dificuldade de acessar recursos e muito pela falta de compreensão do poder público do papel da universidade. Como a universidade, ela não é
Desvalorização da
um órgão, uma estrutura, que viabiliza um projeto político de determinado governante, no sentido de indicação dos cargos, no sentido dos favores
educação e
específicos em relação a essa ou aquela demanda, que, particularmente, o governo venha ter. Ela tem vida própria, ela tem um relativo desejo de andar, de
incompreensão do
caminhar com as próprias pernas, apesar de isso não ser uma coisa muito fácil. Então, isso, de fato, não gera atratividade política. Então, os governos
papel da
bancam, financiam. Eu sei que não é barato na sociedade que a gente vive. Mas, a falta de educação é caríssima também e a gente tem que ter essa certeza e
universidade pelo
essa clareza. A gente está lidando com uma Instituição, no caso da UEFS, [...] uma estrutura de uma pequena cidade. Então, é claro que isso é custoso. Isso
poder público
envolve consume energia, isso envolve segurança, envolve manutenção, isso envolve toda uma lógica, o apoio administrativo, toda uma lógica de sustentação,
para que essa estrutura funcione e, às vezes, não há uma compreensão nesse sentido. [...] Aí vão culpabilizar a universidade, vão dizer que a culpa é da
universidade, porque não oferece um produto que interessa para o setor privado. Então, a gente está começando, a partir de uma abordagem muito
equivocada e é preciso também entender que nem todo o campo da educação superior vai desenvolver resultados aplicados, não é?”. [AS3, grifo nosso].
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 38 – Fatores restritivos ao enfrentamento do desafio contemporâneo da sustentabilidade financeira (Continuação)
Fatores Restritivos
Trechos dos Depoimentos
“[...] a criação de mais um curso é mais dinheiro, de mais extensão é mais dinheiro, de mais pesquisa é mais financiamento. Também não se faz política
Desvalorização da
afirmativa e de assistência estudantil sem dinheiro, tão pouco, e aí é importante compreender, que a razão de existir da Universidade é o aluno. [AS4,
educação e
grifo nosso].
incompreensão do
papel da
“[...] que é aquela história do sucateamento das universidades públicas. Isso não é mentira, isso é algo real, isso existe de fato. Os governos, principalmente,
universidade pelo
os governos neoliberais, eles não consideram que a universidade deve ser pública, acham que devem ser privatizadas e estudar quem pode”. [AD4,
poder público
grifo nosso].
“[...] não tem sido fácil para todas, não é só a UEFS. Dizem que tem sofrido mais do que as outras, mas é porque a gente sempre tem essa impressão de que a
gente sofre mais. Eu acho que todas, talvez em 2015, a gente tenha sofrido um pouquinho mais, com algumas alguns cortes, mas, infelizmente, a falta de
recursos financeiros impede, sim, a expansão. A gente já deixou de aprovar cursos de Graduação por falta de recursos, já deixou de aprovar cursos de
Graduação, porque sabe que não vai ter como fazer concurso para professor. [...] Então, é muito difícil expandir sem recursos. Não só o recurso de custeio,
mas também de salários, porque os cursos exigem contratação de professores e de técnicos. [...] Então, tudo isso realmente atrapalha a expansão” [AD1, grifo
nosso].
“[...] nós temos um orçamento, que é um orçamento anual, uma luta grande de quanto é que a universidade precisa e quanto é que o que na hora da
divisão do orçamento, que cabe a nós. E, mais do que isso, muitas vezes, não é só o orçamento que é aprovado, mas o orçamento que é disponibilizado
para gasto. [...] Hoje o nosso orçamento ele é extremamente enxuto em relação a isso. [...] Nós temos uma dificuldade de implementar algumas ações
porque a verba é muita curta. [...] Então, esse é uma dificuldade muito grande que a gente tem de um orçamento, porque ele é pensado sempre para
baixo”. [AS1, grifo nosso].
“A gente tem conseguido manter, eu acho que, algumas coisas, a gente perdeu por conta de cortes de recursos. A gente estava conseguindo manter,
principalmente relacionada às bolsas. E a gente teve alguns cortes, [...] não só a nível estadual, mas também nível federal. Mas, pensando em recursos, e aí
Restrições
pensando no Estado, a gente tem conseguido manter. Eu vejo que a gente tem que conseguir caminhar. [...] Então, nós temos conseguido manter. Foi o que
Orçamentárias
eu disse: ampliar é que nós não temos. Então, nós não temos conseguido ampliar nossos cursos. Existem já propostas de cursos, de novos cursos, já em
discussão, mas sem andamento, porque a gente avalia que o momento não é propício. Se nós estamos conseguindo manter, às vezes, manter de forma difícil
alguns cursos, por exemplo, Música, Química, cursos mais recentes. Nós não temos nem o corpo docente inicial, que nós planejamos. A gente tem uma
estrutura de laboratórios ainda bastante restrita. A gente precisa melhorar a segurança desses laboratórios. Então, como é que a gente vai pensar em ampliar
e abrir novos horizontes, se a gente ainda precisa consolidar o que a gente está fazendo. Então, a gente está mantendo o que se propôs, no que é essencial,
no que é satisfatório, mas a gente não tem conseguido melhorar e nem ampliar, em função desses cortes de recursos. [...] Então, essa ampliação de
recursos faria com que a gente, realmente, consolidasse o que a gente tem e pudesse pensar em novas oportunidades”. [AS2, grifo nosso].
“A sustentabilidade financeira da UEFS depende da aprovação do nosso orçamento pelo governo do Estado e nós temos, repetidamente, sofrido com cortes.
O orçamento não é 100%. O orçamento não é suficiente para atender às nossas demandas. [...]. Então, eu acho que é uma disputa de orçamento, como as
outras Secretarias, todas vão disputar. Como os outros órgãos, as outras autarquias, vão todas disputar esse orçamento”. [AS4, grifo nosso].
“É difícil, muito difícil, tem sido muito difícil. A gente passou aí, 2017, 2016, 2015 para cá, momentos muitos difíceis de manutenção da Universidade,
que faltava tudo, faltava salário para os terceirizados, faltava equipamentos. Depois, em 2019, a gente conseguiu um pouquinho, algumas coisinhas. [...]
porque, o que está acontecendo, é que a Universidade está mudando, o mundo está mudando, está crescendo, tudo está se transformando e a gente não está
recebendo os recursos necessários para essa ampliação acontecer” [AD4, grifo nosso].
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 38 – Fatores restritivos ao enfrentamento do desafio contemporâneo da sustentabilidade financeira (Continuação)
Fatores Restritivos
Trechos dos Depoimentos
“[...] existe uma noção muito puritana, um puritanismo, uma certa maldade também, eu não sei, ou uma coisa ou outra, de que a universidade tem de
captar recursos, captar recursos, captar recursos. Então, é o que se ouve, muitas vezes, nas reuniões de governo, é o que se ouve, muitas vezes, em
situações que você vai lá buscar informações em revistas populares. Muitas vezes, também nos canais de TV, programas de rádio, é uma visão muito do
senso comum, porque esse modelo funciona bem em sociedades bastante desenvolvidas, onde você tem uma estrutura empresarial muito pujante, muito forte,
que, por si só, já tem uma perspectiva de adaptação ao processo de produção do conhecimento e se interessa pela produção do conhecimento, porque vai
instrumentalizar essa produção do conhecimento. Às vezes, a gente fala em captação de recursos, quem é mesmo que vai doar para a universidade
pública brasileira? Qual é, realmente, a grande empresa que sinaliza, do ponto vista prático? A não ser aquelas que eram vinculadas, efetivamente, ao
Estado, como a Petrobras, que fazia isso bastante com a Unicamp, com a USP, com a Federal do Rio de Janeiro. Então, claro que isso não descarta a
Entendimento
expectativa da Universidade de desenvolver estratégias para que ela possa viabilizar parte da captação dos seus recursos, com outras situações efetivamente,
distorcido sobre a
aqui e acolá, com algum tipo de atividade que possa viabilizar. Aqui, por exemplo, na UEFS, nós temos o Centro Universitário de Cultura e Arte, onde a gente
captação de recursos tem uma cobrança da taxa simbólica, semestral e simbólica, não é muito impactante, não é muito significativa. Além disso, existem as isenções e é uma fonte
de captação, que viabiliza o próprio funcionamento no Centro Universitário de Cultura e Arte, de alguma maneira de forma módica, não nos modos do
mercado. A gente tem alguma ou outra pesquisa que tem, por exemplo, inclusive essa, que eu falei do soro antiofídico, e tem a participação da VITALAB, não
com apoio financeiro, mas com apoio tecnológico. O financiamento da CAPES, o financiamento do CNPq, mas do ponto de vista da ação do empresariado,
se a gente for pegar o empresarial local, quem é que investiria na UEFS mesmo? Ah! Uma empresa multinacional, que teria interesse em alguma área do
segmento muito particularizado. O engraçado é que a gente pouco vê esse tipo de proposta dentro da Universidade. Às vezes, a gente coloca a atribuição
e a culpabilidade na instituição: Ah! A Universidade é que não faz, que não procura. Mas, como é mesmo que funciona isso também? Não é uma via de
mão dupla. Aonde é que estão essas empresas, que se dizem viabilizadoras do processo de captação de recurso? Além disso, tem todo um risco que a
gente sabe com relação ao direcionamento da pesquisa. Então, isso é um problema”. [AS3, grifo nosso].
Fonte Elaboração própria.
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7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta pesquisa, tratamos do tema da administração universitária no âmbito da atuação

das Universidades Estaduais da Bahia (UEBA), tendo, como objeto de estudo e recorte, a
organização político-institucional da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) no
enfrentamento aos desafios da Contemporaneidade. Sendo assim, a organização políticoinstitucional, que reflete a compreensão e as intencionalidades dessa administração
universitária, diz respeito à forma como essa Instituição se encontra estruturada
organizacionalmente e como esses espaços estão apossados pela comunidade interna e na sua
interação com a sociedade contemporânea.
Dentro desse cenário, o panorama brasileiro das instituições públicas de ensino
superior – em especial, das IES públicas não federais presentes no interior do país e,
notadamente, das UEBA –, apresenta desafios contemporâneos complexos, onde são
vivenciados preocupantes processos de desvalorização e precarização da infraestrutura. Todo
esse panorama faz parte de um contexto global de desenvolvimento econômico neoliberal,
que intenciona uma perda geral de prioridade para as políticas sociais e um alarmante
desinvestimento, principalmente no campo educacional, em função de interesses capitalistas.
De certo modo, alguns desses desafios puderam ser identificados nesta pesquisa e
dizem respeito: à necessidade de democratização do acesso ao ensino superior e
disponibilização de políticas de inclusão e de assistência e permanência estudantil, em função
das imensas desigualdades sociais vivenciadas pela população brasileira; à necessidade de
ampliar a comunicação, transparência e participação da sociedade no processo decisório
colegiado; às pressões sobre a relevância social dessas Instituições, frente ao processo de
desvalorização e de interesses mercantilistas; e, de forma transversal, a busca pela
sobrevivência institucional e garantia da sustentabilidade financeira, mediante graves
restrições orçamentárias enfrentadas, consequentes da perda de prioridade e desinvestimento.
Além disso, a universidade pública – instituição social e organização orgânica,
sistêmica e complexa – vivencia um ambiente político conflituoso, em que as decisões são
tomadas de forma colegiada, porém com a presença de diversos grupos de interesse, a partir
de uma estrutura organizacional burocrática e apoiada em regulamentos e normas. Logo, toda
essa singularidade recai, mais fortemente, sobre a administração universitária, que acaba
buscando formas e esforços variados de enfrentamento a esses desafios.
Nesse sentido, é diante desse cenário multifacetado e instigado por nossa trajetória
pessoal e de experiência profissional na área da educação superior, que questionamos como a
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organização político-institucional da UEFS, que expressa aspectos da sua administração
universitária, responde aos desafios da Contemporaneidade? Para responder esse
questionamento, propomo-nos a investigar essa organização político-institucional da UEFS,
como expressão de aspectos de sua administração universitária, em função do enfrentamento
aos desafios identificados e propostos da atividade universitária na Contemporaneidade.
Como metodologia desta pesquisa social aplicada, utilizamos uma abordagem
qualitativa de natureza exploratório-descritiva e, como estratégia, o estudo de caso, a partir de
levantamento bibliográfico, análise documental e da análise temática de conteúdo de
entrevistas semiestruturadas, realizadas com gestores universitários da UEFS – atores e
participantes desse processo de enfrentamento aos desafios da Contemporaneidade –, visando
ao confronto com dados e informações coletados por meio de pesquisa documental.
Assim, exploramos o campo científico da Administração Universitária no Brasil,
destacando seu contexto histórico de formação, além de aspectos conceituais. Contudo, nesse
resgate, identificamos a inexistência de uma sistematização ou interpretação teórica própria,
contemplativa e evidente – não havendo um estudo teórico reconhecido como marco nessa
área –, representando um dos pontos críticos desse campo. Em consequência disso, ocorre
uma dispersão e multidisciplinaridade temática muito grande, relativa à própria complexidade
dessas organizações, que acabar por tratar de temas relacionados às universidades e à
educação superior como um todo; o que torna os desafios enfrentados ainda mais complexos.
Desse modo, evidenciamos o campo da Administração Universitária como um ramo
do saber ainda em construção. No entanto, esse campo vem apresentando certo esgotamento
ou estagnação teórica do seu arranjo conceitual, que se mostra vivenciado apenas por
interpretações subjetivas de experiências, cenários e contextos organizacionais isolados, que
não conseguem dar conta da sua completude complexa. Portanto, os trabalhos publicados
apresentam apenas algumas contribuições de aportes teóricos para a criação de uma teoria
para o campo científico, porém com base em concepções de outros campos do conhecimento.
Logo, isso explicita algumas lacunas e vazios encontrados na literatura disponibilizada e certa
dificuldade encontrada para o desenvolvimento desta pesquisa nesse contexto.
Diante disso, outro fator complicador diagnosticado nesse processo de estagnação
refere-se ao fato de que, no Brasil, as universidades públicas, em especial as UEBA, se
encontrarem encapsuladas numa estagnação burocrática organizacional ainda marcada por
elementos da Reforma Universitária de 1968 e ainda com ênfase do Ensino de Graduação
sobre as outras atividades universitárias. Logo, podemos enfatizar o caráter ainda moderno
dessa nossa concepção organizacional e de administração universitária, enquanto os desafios
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são contemporâneos e se tornam cada vez mais evidentes e preocupantes.
Ademais, envidamos esforços para responder a questão-problema desta pesquisa, a
partir da interpretação do enfrentamento dos desafios identificados da atividade universitária
na Contemporaneidade, identificando e analisando fatores impulsionadores, restritivos e de
melhoria de impacto na organização político-institucional e, consequentemente, na
administração universitária da UEFS, a partir do confronto de informações coletadas pela
pesquisa documental com a análise temática do conteúdo das entrevistas realizadas.
Os resultados foram apresentados em função de quatro perspectivas dimensionais
(política, organizacional, cultural e econômica), desdobradas a partir de uma dimensão
acadêmica, estruturante e finalística, e categorizadas (a priori), revelando os desafios
propostos na Contemporaneidade. Esses resultados apontaram a perspectiva econômica como
dimensão transversal, recorrentemente apontada pelos sujeitos entrevistados, afetando direta e
indiretamente as outras dimensões. Além disso, a presença de outra perspectiva dimensional
(não proposta) nesse processo de enfrentamento emergiu – perspectiva espacial –,
representada pela dispersão geográfica de sua inserção e implicações da distância da sede.
Dessa maneira, o Quadro 39 apresenta esses achados de forma resumida, enfatizando
sua categorização, a partir de fatores, aspectos e elementos impulsionadores, restritivos e de
melhoria no enfrentamento aos desafios da atividade universitária na Contemporaneidade da
UEFS, por perspectiva dimensional proposta nesta pesquisa. No entanto, a seguir, iremos
ressaltar alguns desses resultados que consideramos mais relevantes.
Na perspectiva dimensional política, referente à democratização do acesso e
permanência, destacamos: como impulsionadores, as políticas implantadas de assistência e
permanência estudantil, inclusive com criação da Pró-Reitoria e de resoluções normativas
específicas; como restritivos, as restrições orçamentário-financeiras, as interferências na
autonomia universitária e o modelo elitista e o encastelamento (“Torre de Marfim”) da
universidade brasileira; e como oportunidades de melhoria, a necessidade de ampliação das
políticas de inclusão (dimensão simbólica) e de suporte psicopedagógico, e do devido apoio
estatal em políticas voltadas à assistência e permanência estudantil no ensino superior.
Nesse contexto político, o enfrentamento ao desafio da democratização do acesso e
permanência na UEFS se inicia com a disponibilização de isenções da taxa de inscrição do
PROSEL, no processo de admissão de estudantes da Graduação, para candidatos oriundos de
escolas públicas, e se efetiva com publicação de resoluções específicas na Graduação e na
Pós-Graduação, instituindo o sistema de cotas com reservas vagas para grupos sociais
economicamente menos favorecidos e historicamente excluídos.
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Quadro 39 – Resumo da análise temática do conteúdo das entrevistas por perspectiva dimensional e fatores impulsionadores, restritivos e oportunidades de melhoria
Perspectiva
Fatores Impulsionadores
Fatores Restritivos
Oportunidades de Melhoria
Dimensional
Isenções da taxa de inscrição do PROSEL
Implantação do Sistema de Cotas
Melhoria das Políticas de Inclusão: pessoas com
Adesão ao SiSU
Restrições orçamentário-financeiras
deficiência (dimensão material) e pessoas
Democratização do
Políticas de Assistência e Permanência Estudantil
Interferências na autonomia universitária
transgêneros (dimensão simbólica)
Acesso e
Implantação da PROPAAE
Modelo elitista e o encastelamento da universidade
Infraestrutura adequada
Permanência
Comissão de Ações Afirmativas
brasileira
Melhoria do apoio Psicopedagógico (dimensão
Programa Mais Futuro
Efeitos da Pandemia de Covid-19
pedagógica)
Ações internas e esforços da gestão
Apoio Estatal e políticas mais adequadas
Resoluções específicas
Estrutura de decisão colegiada (Conselhos
Necessidade de equidade nas representações
Processo decisório complexo
Superiores, Departamental e de Colegiado) como
Ausência da representação dos servidores técnicos
Possibilidade de manobras políticas da gestão
espaços democráticos
nos Conselhos Departamentais
Divergências políticas
Participação da comunidade interna e externa
Estímulo à participação da representação estudantil
Modelo elitista e o encastelamento da universidade
Decisão Colegiada
Implantação do Orçamento Participativo
Participação mais efetiva da comunidade externa
brasileira
Implantação da Comissão de Ações Afirmativas
Melhoria da relação com a comunidade externa
Incompreensão do papel da universidade pública
Congresso Estatuinte
Melhoria da operacionalização, participação e
pela sociedade
Implantação da Ouvidoria e Fale Conosco
comunicação do Orçamento Participativo
Efeitos da Pandemia de Covid-19
Parcerias com outros órgãos, instituições e ONG
Implantação do novo Estatuto
Atuação no Ensino, Pesquisa, Extensão e incentivo à
Melhoria da transparência e da comunicação das
Desvalorização da educação, da ciência e da
Cultura
ações da Universidade
universidade, em especial da universidade pública
Papel e importância da universidade pública do
Avanço em áreas como a Saúde e Educação
e a incompreensão do seu papel pela sociedade
interior e, particularmente, da UEFS no impacto nas
Mais abertura da Universidade para a comunidade
Relevância Social
Restrições orçamentário-financeiras
realidades local e regional
Aumento das parcerias com órgãos e instituições
Falta de apoio governamental
Programa de Internacionalização
Implementação da curricularização da Extensão
Interesses econômicos e políticos
Participação da Universidade em Conselhos e Fóruns
Aumento da atuação do Antares e do CUCA
Efeitos da Pandemia de Covid-19
de Políticas Governamentais
Aumento da atuação na Chapada Diamantina
Desvalorização da educação, da ciência e
universidade, em especial da universidade pública
Implementação do marco legal de CTI do Estado
Ações internas e esforços da gestão
e incompreensão do seu papel pelo poder público
da Bahia
Trabalho e atuação dos profissionais e estudantes no
Dependência estatal
Ampliação das ações internas da gestão e
Sustentabilidade
processo de luta e resistência
Restrições orçamentário-financeiras
implementação de novos instrumentos
Financeira
Articulações políticas, inclusive o Fórum de
Interferências na autonomia universitária
administrativos, com os termos de outorga
Reitores, e parcerias com outros órgãos e instituições
Excesso de burocracia estatal
Ampliação das parcerias e do diálogo com órgãos
Captação de recursos externos
Entendimento distorcido sobre a captação de
dos governos municipal, estadual e federal
recursos
Efeitos da Pandemia de Covid-19
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Posteriormente, a adesão da UEFS ao Sistema SiSU – que, inicialmente, não
demonstra alteração significativa no perfil da regionalidade dos ingressantes – passa a ser um
fator democratizante, inclusive, porque permite que candidatos oriundos da rede pública,
concorram gratuitamente a uma vaga em diversas universidades do país acessando um único
processo seletivo, e mantendo-se o sistema de cotas e de reservas de vagas e sobrevagas
instituído pela Instituição.
Ainda nesse contexto da democratização do acesso e permanência, frisamos a
importância da implantação da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis e
da Câmara de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis do CONSEPE nesse processo, bem
como o estabelecimento de políticas afirmativas e de assistência e permanência estudantil na
UEFS, inclusive com a existência de programa próprio composto por residências estudantis
(tradicional e indígena), restaurante universitário, auxílios financeiros e do apoio psicossocial,
pedagógico, clínico, ambulatorial, cultural, desportivo e recreativo aos estudantes.
Na perspectiva dimensional organizacional, referente ao desafio decisão colegiada,
destacamos: como impulsionadores, a própria estrutura de decisão colegiada da Instituição,
como espaços democráticos, e a implantação do Orçamento Participativo. Como restritivos, o
próprio processo decisório complexo, além das restrições orçamentário-financeiras,
dificuldades na participação efetiva da comunidade externa nesse processo e certa
incompreensão do papel da universidade pública pela sociedade, com questões políticas
envolvidas. Já como oportunidades de melhoria, a necessidade de equidade nas representações
e de estímulo à participação mais efetiva da representação estudantil e da comunidade
externa.
Logo, no âmbito organizacional, enfatizamos o enfrentamento da UEFS ao desafio
decisão colegiada, a partir da própria composição e das representações de membros da
comunidade universitária nos diversos Conselhos Superiores e demais instâncias decisórias.
Esses espaços são ambientes de diálogo, discussão e tomada de decisão colegiada e de
participação democrática da Instituição, inclusive, em alguns casos, com a participação de
representantes da sociedade nesse processo, como é o caso do Conselho de Orçamento
Participativo.
Na perspectiva cultural, que diz respeito ao desafio da relevância social, destacamos:
como impulsionadores, a atuação relevante no Ensino, na Pesquisa, na Extensão e no
incentivo à Cultura e importância como universidade pública do interior baiano, com impacto
nas realidades local e regional; como restritivos, os processos de desvalorização da educação,
da ciência e da universidade, em especial da universidade pública, e a incompreensão do seu
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papel pela sociedade, além das restrições orçamentário-financeiras e falta de apoio
governamental, que revelam interesses econômicos e políticos não condizentes; e, como
oportunidades de melhoria, a necessidade de melhorar a transparência e a comunicação das
ações institucionais e de aumentar as parcerias com outros órgãos e instituições.
Assim, no cenário cultural, apesar de certa perda na centralidade do domínio do
conhecimento, salientamos o enfrentamento ao desafio da relevância social, em função da
atuação significativa da UEFS no Ensino, na Pesquisa, na Extensão e no incentivo e difusão
cultural, o que efetiva essa Instituição como uma universidade pública relevante, inserida no
interior do território baiano e com impacto nas realidades local e regional. Logo, essa
universidade se destaca por sua contribuição como formadora de profissionais nos diversos
campos do saber humano, especialmente para a formação de professores das redes de ensino.
Além disso, a UEFS é um espaço valoroso de produção do conhecimento e de
construção crítica da sociedade, bem como espaço de discussão crítica desse conhecimento
produzido e difundido, visando ao desenvolvimento de uma sociedade mais justa e
equilibrada, a partir de diversos atores, que produzem, modificam e distribuem saberes
implicados e socialmente referenciados.
Já na perspectiva econômica sobre o desafio da sustentabilidade financeira,
destacamos: como impulsionadores, o trabalho dos profissionais da Educação e a atuação
destes e dos estudantes no processo de luta e resistência e as articulações políticas e parcerias
realizadas, inclusive com atuação do Fórum de Reitores; como restritivos, desvalorização da
educação, da ciência e da universidade, em especial da universidade pública, e a
incompreensão do seu papel pelo poder público, além das restrições orçamentário-financeiras
e interferências na autonomia universitária, revelando aspectos de certa heteronomia; e, como
oportunidade de melhoria, as ações internas da gestão com a implementação de novos
instrumentos administrativos, a ampliação das parcerias e do diálogo com órgãos
governamentais (municipal, estadual e federal), além da necessidade de institucionalização do
Fórum de Reitores e da participação mais efetiva (menos regulatória) do Conselho Estadual
de Educação, no campo da educação superior.
Desse modo, no âmbito econômico, no enfrentamento ao desafio da sustentabilidade
financeira, evidenciamos o processo de desinvestimento, precarização da infraestrutura e de
sucateamento vivenciado pela UEFS, extensível as outras UEBA e as universidades públicas
de forma geral, em um cenário desfavorável de cortes de recursos, dificuldades na
manutenção e impossibilidade de expansão das atividades universitárias.
Nesse cenário, a captação de recursos externos aparece como um mecanismo que pode
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auxiliar nessa sustentabilidade financeira. No entanto, essa captação é insuficiente, do ponto
de vista de garantir a manutenção necessária e adequada à Instituição. Logo, como
mecanismos de enfrentamento a esse desafio econômico na UEFS, apresentamos a atuação
interinstitucional do Fórum de Reitores, a implementação de instrumentos administrativos em
ações internas de gestão, a busca por parcerias, alianças e do diálogo com órgãos e entidades
municipais, estaduais e até federais, em ações multissetoriais, visando ao fortalecimento e
garantia da sustentabilidade financeira.
Nesse ponto, sugerimos a necessidade de as UEBA dialogarem com instâncias
parlamentares e governamentais sobre o debate e inclusão de agenda política sobre a
regulamentação do sistema nacional de educação, com participação plena das universidades
estaduais e municipais, e da implantação do FUNDES, que pode efetivar a função
redistributiva e supletiva da União e o regime de colaboração, previsto no art. 211 da
Constituição Federal. Consequentemente, esse novo arranjo do pacto federativo brasileiro
poderá garantir recursos financeiros necessários à sustentabilidade financeira das diversas IES
públicas, como destacam Mota Júnior (2015, 2017) e Mota Júnior e Conceição (2016, 2021).
Ainda sob esse aspecto econômico, o governo baiano também necessita
institucionalizar seu sistema estadual de educação superior, regulamentando-o e definindo
diretrizes e parâmetros para o seu efetivo estabelecimento, inclusive garantindo a
normatização de uma política de financiamento sustentável. Essas ações favorecerão as
condições indispensáveis à manutenção adequada e à necessária expansão das UEBA, em
consonância com aspectos estratégicos do desenvolvimento socioeconômico do Estado, de
melhoria da educação básica, fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação e do
desenvolvimento regional sustentável (MOTA JÚNIOR, 2015, 2017; MOTA JÚNIOR;
CONCEIÇÃO, 2016).
Sendo assim, essas perspectivas dimensionais e seus respectivos desafios da atividade
universitária na Contemporaneidade, apresentam características endógenas e exógenas. Os
desafios da democratização do acesso e permanência, da decisão colegiada e da relevância
social (dimensões política, organizacional e cultural) trazem aspectos e elementos,
predominantemente, endógenos, ou seja, ligados às próprias características complexas da
Universidade e a sua multiplicidade de funções disponibilizadas à sociedade, inseridas nas
realidades local e regional. Já, o desafio da sustentabilidade financeira (dimensão econômica),
em sua transversalidade como fator restritivo das demais dimensões, apresenta características,
predominantemente, exógenas, que se referem ao enfrentamento às transformações e
contextos socioeconômicos vivenciados pela sociedade contemporânea, impactando e
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interferindo na atuação e inserção da instituição universitária.
De outro modo, a partir da carência de estudos nessa área da Administração
Universitária, especialmente relativa ao enfrentamento de desafios da atividade universitária
no âmbito da atuação das UEBA, como também no âmbito de IES públicas não federais,
deixamos aqui nossa contribuição ao campo científico, sugerindo uma sistematização teóricometodológica possível para explicar a atuação institucional nesse cenário pesquisado, a partir
do paradigma multidimensional de caráter multirreferencial, abordado por Sander (1995,
2007). Deste modo, essa sistematização abrange a compreensão da literatura do campo
científico da Administração Universitária, a partir do contexto de educação superior pública
das Universidades Estaduais da Bahia, tendo como recorte empírico a UEFS.
Para tanto, o Quadro 40 e a Figura 11 apresentam a associação de dimensões possíveis
da Administração Universitária, num enfoque multidimensional do contexto pesquisado neste
estudo. Cabe-nos destacar que essa associação não exaure outras abordagens e nem tem a
pretensão de atingir a sua completude, descartando outras possíveis análises. Logo, essa
sistematização teórica compreende um esforço subjetivo, crítico e lógico/racional nosso, com
base no referencial teórico trabalhado e os resultados desta pesquisa em função dos desafios
da atividade universitária na Contemporaneidade.
Quadro 40 – Sistematização teórico-metodológica da Administração Universitária no âmbito das Universidades
Estaduais da Bahia
Dimensões Relevantes da Administração Universitária
(RIBEIRO, N., 1977; FIALHO, 2005; RIBEIRO, R., 2017a)
Acadêmica (Estruturante) – Oferta de Atividades Universitárias (Ensino, Pesquisa e Extensão)
Política – Democratização do Acesso e Permanência Estudantil
Econômica (Transversal) –
Política de Financiamento/
Sustentabilidade Financeira

Organizacional – Decisão Colegiada e Participação da Sociedade
Cultural – Relevância Social/Atuação e Inserção Local e Regional
Espacial – Dispersão Geográfica/Distância Sede-Campi

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nessa sistematização, a dimensão acadêmica é representada pela oferta de atividades
universitárias (ensino, pesquisa e extensão), como perspectiva estruturante, por serem
atividades finalísticas. Essa dimensão refere-se ao alcance dos objetivos institucionais,
levando-se em consideração a necessidade de ampliação e a manutenção da oferta de
educação superior pública no Estado da Bahia.
A dimensão política é representada pela democratização do acesso ao ensino superior
público e necessidade de garantir assistência e permanência estudantil, envolvendo políticas
institucionais e governamentais. Já a dimensão organizacional, refere-se ao processo decisório
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colegiado, a partir da estrutura organizacional e normativa dessas Universidades, e seu
funcionamento na busca pela efetividade nesse processo, devendo proporcionar espaços
democráticos de participação da comunidade interna e de representação da sociedade nas
principais decisões institucionais.
Figura 11 – Representação gráfica da sistematização teórico-metodológica da Administração Universitária no
âmbito das Universidades Estaduais da Bahia

Fonte: Elaborado pelo autor.

No caso da dimensão cultural, esta se refere à relevância social dessas universidades
públicas, representada pela atuação e inserção institucional e seu impacto nas realidades local
e regional. Além dessa perspectiva, revelamos uma dimensão espacial, que é representada
pela dispersão e distribuição geográfica dos campi e suas implicações em sua distância para a
sede. No que trata da dimensão econômica, como perspectiva transversal, que impacta
diretamente nas outras dimensões, esta é representada pela política de financiamento aplicada
a essas Universidades e pela busca da necessária sustentabilidade financeira dessas
Instituições públicas não federais de ensino superior.
Outrossim, informamos também, como limitações da pesquisa, por conta do prazo de
integralização dos estudos e de dificuldades encontradas em função dos efeitos da Pandemia
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de Covid-19, que não foi possível entrevistar outras categorias importantes nesse processo de
enfrentamento aos desafios da atividade universitária na Contemporaneidade, que dizem
respeito aos docentes (não participantes da gestão), técnico-administrativos, estudantes e/ou
representantes da comunidade externa (participantes dos processos decisórios institucionais).
Logo, o tema abordado não se extingue com a finalização desta pesquisa e, dessa
maneira, como sugestão de futuros trabalhos, indicamos que o modelo utilizado nesta
pesquisa pode ser aplicado em vários contextos. Um desses contextos refere-se à investigação
do enfrentamento aos desafios da atividade universitária na Contemporaneidade, a partir da
inclusão da percepção de outras categorias representativas da comunidade universitária
interna e externa.
Outrossim, novos estudos também poderão propor outros desafios distintos e/ou
acrescentados a essa análise, a exemplo das relações de poder e das interferências na
autonomia universitária (perspectiva política), de novos arranjos estruturais e da valorização
de

pessoal

dessas

Universidades

(perspectiva

organizacional),

do

processo

de

internacionalização e de avaliação institucional (perspectiva cultural), da competitividade, do
fortalecimento da pesquisa e da pós-graduação stricto sensu e do incentivo à política de
inovação tecnológica (perspectiva econômica), dentre outros desafios e perspectivas
pertinentes.
Assim, essa metodologia utilizada pode ser replicada às outras IES públicas, como
campo empírico, bem como no âmbito de outras universidades estaduais e das outras UEBA,
ou, até mesmo, adaptado ao contexto das universidades federais. Logo, como estudo
comparativo, este modelo também pode ser aplicado, comparando-se a atuação universitária
no enfrentamento aos desafios da Contemporaneidade das quatro UEBA ou entre a UEFS e
outra (ou outras) IES públicas de categorias administrativas diferentes.
Além disso, nesta pesquisa, priorizamos a dimensão acadêmica como estruturante, ou
seja, como perspectiva finalística. Desse modo, sugerimos que outras pesquisas possam se
debruçar sobre as atividades-meio da Universidade, investigando como esses desafios da
Contemporaneidade impactam a organização político-institucional, no que se relacionada às
atividades administrativas da Instituição a ser pesquisada.
Por fim, reforçamos o nosso desejo de que este estudo possa contribuir com a
produção de novos conhecimentos, como também auxiliar gestores universitários a reorientar
processos e dinâmicas, contribuindo para fundamentar o processo decisório colegiado e
mobilizar ações de enfrentamento aos desafios contemporâneos vivenciados pela
administração universitária, especialmente das UEBA.
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