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 Esta pesquisa parte da constatação empírica de que as universidades brasileiras, 

especialmente as que apresentam tradição em pesquisa, possuem uma ou várias fundações 

privadas ditas ―de apoio‖ que, conforme estudos e dossiês, intermediam o financiamento de 

parte dos seus projetos e programas e, mesmo, a criação de novos cursos e campi. A presente 

tese examina a hipótese de que, em virtude deste financiamento, intermediado pelas 

fundações, as pesquisas podem contemplar fins particularistas e não necessariamente aqueles 

de interesse da sociedade, ou seja, tais investigações podem ser induzidas pelos eventuais 

financiadores, o que configuraria um desvirtuamento da função social da universidade. 

 Essas fundações, por sua natureza privada, exatamente por permitir atender a fins 

particularistas, produzem contradições no que diz respeito à autonomia universitária em todas 

as suas esferas (acadêmica, administrativa e de gestão financeira), provocam conflitos que 

assumem a forma de disputas entre o público e o privado. O fato de muitas dessas fundações 

poderem movimentar somas consideráveis de recursos nas universidades, com escasso ou 

nenhum controle social por parte de seus órgãos colegiados pertinentes, permitem alterar 

prioridades de pesquisa, perfis de cursos, em especial privilegiando os chamados Mestre em 

Administração de Negócios (Master in Business Administration – MBA), em detrimento da 

pós-graduação stricto sensu, interferindo desse modo, inclusive, nas relações de poder 

internas, chegando eventualmente a criar nichos de poder nessas instituições, o que nos parece 

indevido.  

 A autonomia é um aspecto essencial para a organização e o funcionamento da 

instituição universitária e tem sido um grande tema político-acadêmico nos debates sobre a 

educação superior no país. Diante da afirmação corrente, por parte de dirigentes universitários 

e de setores sociais que lhes dão sustentação, de que ―não é possível prescindir das 

fundações‖ (Adusp, 2004, p.7), cumpre investigar as implicações da existência das fundações 

―de apoio‖ para a instituição universitária. Uma questão central é verificar se, de fato, tais 

fundações são imprescindíveis
1
 para o custeio e o desenvolvimento das atividades-fim da 
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 Para o aprofundamento do debate sobre a prescindibilidade ou não das fundações privadas nas universidades 
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universidade ou, como alegam seus defensores, permitem a ―captação de recursos‖, 

viabilizando atividades tidas como complementares e que não comprometeriam a função 

social da instituição. 

 Sob o ponto de vista jurídico, as discussões abrangem a legalidade de iniciativas deste 

tipo e, mais amplamente, se as mesmas interferem no gozo constitucional da autonomia, 

debate este indissociável das políticas adotadas para a educação superior. O problema de 

fundo é examinar se as referidas fundações provocam conflitos com as atividades-fim da 

universidade, como por exemplo: 1) contratações de funcionários pelo regime privado,  

2) fragilização do controle social (pois, não raro, desconsideram os colegiados acadêmicos) e, 

não menos importante, 3) possibilitam a quebra do princípio constitucional da gratuidade, 

conforme o Artigo 206, inciso IV e o Art. 208, inciso V, do acesso ao ensino superior.  

A presente tese busca investigar se as fundações possibilitam a cobrança de cursos de 

especialização e de pós-graduação, comprometendo o princípio da igualdade de acesso ao 

curso superior (por exemplo, nos casos de ensino à distância); remuneração/bolsa e carga 

horária dos professores.  

 O debate sobre a autonomia universitária tem sido objeto de grande disputa teórico-

conceitual, explicitando visões polarizadas. Por um lado, há os defensores da perspectiva de 

que a universidade se organize e funcione de forma eminentemente pública, financiada com 

recursos públicos; por outro lado, há os que defendam uma perspectiva de redução do Estado, 

segundo a qual não seria incompatível que as atividades-fim da universidade pública também 

contemplem interesses do mercado.  

 Apesar de termos ciência de que há um espectro variado de visões entre estes dois 

polos, julgamos conveniente destacar o polo que sustenta a possibilidade de conjugar as 

funções sociais da universidade pública com os interesses do mercado. E, supostamente, em 

nome da possibilidade de angariar recursos que o poder público não poderia mais assegurar, 

em especial, para financiar áreas de ponta do conhecimento. Quer parecer-nos que o 

questionamento dessa perspectiva precisa ser incisivo, pois, em última instância, a adoção 

desta visão converteria a universidade de instituição pública – portanto, voltada para a 

produção e a socialização do conhecimento teórico e afeita aos problemas sociais − para uma 

                                                                                                                                                                                     
recomendamos a publicação da Adusp-S.Sind, ―Universidade pública e fundações privadas: aspectos conceituais, 

éticos e jurídicos‖, disponível em http://www.adusp.org.br/files/cadernos/fundacao.pdf .    Acesso em 1510/2011 

http://www.adusp.org.br/files/cadernos/fundacao.pdf
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organização vocacionada para serviços de ―inovação tecnológica‖. De acordo com esta visão 

extremada, o mercado é o locus em que a autonomia, de fato, se concretiza: para os que 

pensam desta forma, mercado e liberdade caminham pari passu. Segunda tal concepção, o 

papel do Estado seria um obstáculo à livre iniciativa, na medida em que ele cercearia a 

―interação da universidade com a sociedade‖, pois quando atua diretamente na instituição 

pública acaba fomentando atividades ―ineficazes‖, que, com o tempo, resultam hipertrofiadas, 

provocando gastos excessivos, gerando crises fiscais e, mais adiante, a necessidade dos cortes 

de gastos. Para fazer frente a tal círculo vicioso, o ―corretivo clássico‖, propugnado por visões 

de teor liberal, é possibilitar a presença de mais mercado na vida cotidiana da universidade e, 

nesse sentido, as fundações ditas ―de apoio‖ seriam cruciais para este objetivo. 

 No artigo intitulado ―Alguns pressupostos da autonomia universitária‖, publicado pela 

Revista ADUNICAMP, Roberto Romano critica a proposição de que a autonomia 

universitária é compatível com a determinação da instituição pelo mercado: 

Dentre as formas democráticas presentes na Constituição de 1988, impõem-se as 

ideias e preceitos ligados à autonomia. A autonomia universitária não está isolada no 

documento maior de nosso direito público e privado. Pelo contrário. Os campi são 

proclamados autônomos, na mesma ordem semântica e doutrinária em que são 

abertos os caminhos para a autonomia de outros setores do Estado. (...) A ideia de 

contratos de gestão no plano de financiamento é um escárnio ao compromisso 

definido pela Carta Magna. Qualquer organismo da administração pública pode 

encetar semelhantes contratos de gestão. Isso passa ao largo da letra e do espírito da 

Constituição, a qual visava, como enunciei acima, sobretudo, preservar a 

universidade de toda e qualquer definição sobre seus destinos que viessem de seu 

exterior. O que se faz agora é indicar que o próprio Estado seja alheio à 

universidade, ou seja, estas seriam na prática, entidades não estatais (...) é a 

privatização (...) jogar a universidade na vala comum das institucionais não 

essenciais ao Estado. (ROMANO, 1999, p. 23-26). 

 

 Conforme salienta Romano (1999), o debate sobre a autonomia, nos anos 1990, passa 

a ser disputado também pelos neoliberais que encontram nesta expressão esteio para o seu 

propósito de ampliar a esfera do mercado no cotidiano das universidades. A autonomia é 

relexicalizada a partir da analogia pretendida pelo pensamento neoliberal da ―soberania do 

indivíduo no mercado‖ (LEHER, 1999). No mercado autorregulável, qualquer interferência 

externa é tida como indesejável (principalmente a interferência do Estado) e causa 

instabilidade nos processos econômicos em curso.  

 Esta pesquisa permitiu evidenciar também que existe outra linha de defesa das 

fundações ditas ―de apoio‖ que, embora afim à neoliberal, busca ocultar a preferência pelas 

influências do mercado em nome do pragmatismo da solução de problemas. Este tipo de 
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alegação possui nexos com a realidade objetiva das universidades públicas, especialmente as 

federais, pois o disposto no Art. 207 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) efetivamente 

não se tornou realidade no país. Os defensores das fundações sustentam que, em virtude dos 

entraves burocráticos, não é possível fazer ciência sem a agilidade de gestão financeira que 

essas fundações permitem. Desse modo, buscam ‗desideologicizar‘ o debate em nome da 

busca de ―soluções práticas para problemas de ordem prática‖. 

A presente tese busca argumentar em outro sentido: de fato, as normas que regem os 

procedimentos administrativos das universidades, como a Lei das licitações (1993), embora 

sejam justificadas como requisitos para a manutenção dos princípios do bom uso das verbas 

públicas (isonomia, impessoalidade, publicidade), frequentemente colidem com prerrogativas 

explicitamente garantidas pela Carta Magna (autonomia administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial). Está claro que os obstáculos à autonomia são reais e precisam ser discutidos, mas 

o fulcro da questão é que existe outra dimensão mais profunda que, em geral, não é discutida 

pelos defensores das referidas fundações, tema que tem sido objeto de estudos jurídicos.  

Considera-se neste trabalho que o problema não reside no caráter público e autárquico 

das instituições, conforme discutido adiante, mas, justamente, na inobservância da autonomia 

constitucional. Nada impede que as universidades estabeleçam contratos, realizem compras 

com procedimentos internos às instituições. As fundações não seriam necessárias se as 

universidades não estivessem submetidas a procedimentos heterônomos. A questão crucial e 

que muitos defensores das fundações ditas ―de apoio‖ não reconhecem publicamente é que 

determinados contratos e convênios realizados por meio dessas fundações afrontam os 

princípios do direito público previstos na Constituição e, principalmente, afrontam a função 

pública da universidade, convertendo-a no limite em mera ―prestadora de serviços‖. 

É preciso, por conseguinte, analisar criticamente se a imagem de um mercado 

autônomo, incompatível com a existência do Estado ou simplesmente da ocorrência de algum 

controle deste, condiz com o processo histórico de constituição dos mercados. Como salienta 

Polanyi (2012), o mercado existe e se consolida a partir do Estado, isto é, o mercado é uma 

criação do Estado burguês que se consolidou após as revoluções burguesas e, de modo mais 

agudo, no período dos monopólios, conforme evidenciou Lênin em Imperialismo: a fase 

superior do capitalismo (1916). Com base nesses fundamentos, é preciso compreender os 

nexos existentes entre o comportamento desse Estado e os imperativos capitalistas para a 

educação e, nos tempos atuais, a influência de seu ―intelectual coletivo‖, o Banco Mundial, 
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especialmente em suas publicações que equiparam autonomia e mercado, como La enseñanza 

superior: Las lecciones derivadas de la experiência (1995). 

Retomando a problemática da autonomia universitária, esta tese tenta mostrar, 

diversamente, que a autonomia da universidade exige sua garantia e manutenção pelo Estado, 

sem esquecer a particularidade de que autonomia não se confunde com soberania. 

 Conforme FERRAZ (1988, p. 2), 

Consiste a autonomia na capacidade de autodeterminação e de autonormação dentro 

dos limites fixados pelo poder que a institui. ―O poder que dita, o poder supremo, 

aquele acima do qual não haja outro, é a soberania. Só esta determina a si mesma os 

limites de sua competência. A autonomia não. A autonomia atua dentro de limites 

que a soberania lhe tenha prescrito‖. 

 

 Portanto, a plena compreensão do limite da autonomia não pode ser alcançada apenas 

pela leitura do Art. 207 da CF/1988, ainda que este seja o seu fundamento maior. Como 

destaca Ferraz, é necessário examinar a doutrina geral da Carta Magna e o poder que a 

institui, no caso, o Estado. Assim, a CF/1988 define a autonomia universitária, considerando 

suas atividades-fim e atividades-meio conforme se lê: ―Art. 207 - As universidades gozam de 

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

obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão‖ e, ao mesmo 

tempo, os demais preceitos direta ou indiretamente a ela afeitos, como o dever do Estado na 

garantia do direito à educação, a gratuidade, a gestão democrática, a publicidade, a 

impessoalidade, a liberdade de pensamento etc. (BRASIL, 1988). 

 O presente trabalho busca mostrar que a paulatina regulamentação das fundações ditas 

―de apoio‖ por sucessivos governos, a pretexto de agilizar o uso dos recursos públicos, parece 

justamente objetivar a consolidação de esferas internas à universidade que poderiam pactuar 

relações com o mercado, a despeito do seu caráter público. Este é o sentido da vasta 

regulamentação das fundações ―de apoio‖. Adiante, as principais medidas, direta ou 

indiretamente relacionadas com as fundações são indicadas: leis, decretos e portarias que 

compõem parte significativa da base empírica da tese.  
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Quadro 1: Medidas de regulamentação das fundações 

 

Legislação Resumo 
Decreto 8.241  

de 21/05/2014 

Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, para dispor sobre a 

aquisição de bens e a contratação de obras e serviços pelas fundações de apoio. 
Decreto 8.240  

de 21/05/2014 

Regulamenta os convênios e os critérios de habilitação de empresas referidos no art. 1o-B da 

Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994. 
Decreto 8.247  

de 23/05/2014 

Altera o Decreto nº 6.233, de 11 de outubro de 2007, que estabelece critérios para efeito de 

habilitação ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de 

Semicondutores - PADIS. 
Lei nº 12.863  

de 24/09/2013 

Altera a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a estruturação do Plano 

de Carreiras e Cargos de Magistério Federal; altera as Leis n
os

 11.526, de 4 de outubro de 

2007, 8.958, de 20 de dezembro de 1994, 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 12.513, de 26 

de outubro de 2011, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 91, de 28 de agosto de 1935, e 

12.101, de 27 de novembro de 2009; revoga dispositivo da Lei nº 12.550, de 15 de dezembro 

de 2011; e dá outras providências. 
Lei nº 12.813  

de 16/05/2013 

Dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo 

federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego; e revoga dispositivos 

da Lei no 9.986, de 18 de julho de 2000, e das Medidas Provisórias nos 2.216-37, de 31 de 

agosto de 2001, e 2.225-45, de 4 de setembro de 2001. 
Decreto 7.546  

de 02/08/2011 

Regulamenta o disposto nos §§ 5ºa 12 do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

institui a Comissão Interministerial de Compras Públicas. 
Decreto 7.544  

de 02/08/2011 

Altera o Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei nº 8.958, de 20 de 

dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e 

de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio. 
Decreto 7.540  

de 02/08/2011 

Institui o Plano Brasil Maior – PBM e cria o seu Sistema de Gestão. 

Decreto 7.539  

de 02/08/2011 

Altera o art. 21 do Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005, que regulamenta a Lei nº 

10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo. 
Lei nº 12.349  

de 15/12/2010 

Lei de conversão da MP 495/2010. Altera as Leis 8.666 (Lei das Licitações) de 21/06/1993, 

8.958 (Relações entre as Instituições Federais de Ensino Superior e as Fundações de Apoio) 

de 20/12/1994, 10.973 (Inovação Tecnológica) de 02/12/2004 e 11.273 (Concessão de Bolsas 

pelo FNDE) de 06/02/2006. 
Medida Provisória 

495, de 23/11/2010 

Altera as Leis 8.666 (Lei das Licitações) de 21/06/1993, 8.958 (Relações entre as Instituições 

Federais de Ensino Superior e as Fundações de Apoio) de 20/12/1994, 10.973 (Inovação 

Tecnológica) de 02/12/2004 e revoga o §1º do art. 2º da Lei nº11.273 (Concessão de Bolsas 

pelo FNDE) de 06/02/2006. 
Decreto 7.423 

de 31/10/2010 

Regulamenta a Lei nº 8.958 (Relações entre as Instituições Federais de Ensino Superior e as 

Fundações de Apoio) de 20/12/1994 e revoga o Decreto 5.205 (parcerias entre Relações entre 

as Instituições Federais de Ensino Superior e as Fundações de Apoio) de 14/09/2004. 
Decreto 7.232  

de 19/07/2010 

Sobre os quantitativos de lotação dos cargos dos níveis  de classificação ―C‖, ―D‖ e ―E‖ 

integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, de que 

trata a Lei nº 11.091, de 12/1/2005, das universidades federais vinculadas ao Ministério da 

Educação. 
Decreto 7.233  

de 19/07/2010 

Sobre procedimentos orçamentários e financeiros relacionados à autonomia universitária. 

Decreto 7.234  

de 19/07/2010 

Sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil. 

Acórdão 2.731  

de 26/11/2008 

Tribunal de Contas da União: avaliação, no plano nacional, do relacionamento das 

Instituições Federais de Ensino Superior com suas fundações de apoio. 

Projeto de Lei do 

Senado Nº 310,  

de 2006 

Sobre a finalidade das fundações. 
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Lei nº 11.079  

de 30/12/2004 

Normas gerais para a licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da 

administração pública.  

Lei nº 10.973  

de 02/12/2004 

Incentivos à inovação e pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. 

Lei nº 8.958 

de 20/12/1994 

Relações entre as Instituições Federais de Ensino Superior e as Fundações de Apoio. 

Lei nº 9.394  

de 24/12/1996 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 

 A referida ofensiva em prol das fundações, contudo, tem sido questionada dentro e 

fora das universidades. A Lei nº 8958/1994 regulamentada pelo Decreto 5.205/2004 

(revogado pelo Decreto nº 7.423/2010), durante os governos Lula (2003-2006 e 2007-2010) 

tem sido crescentemente criticada pelos movimentos docente, estudantil e também pelos 

órgãos de controle, particularmente, o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria 

Geral da União (CGU), considerando-se, especialmente, a possibilidade de conflito entre 

interesses públicos e privados.  

 A relevância da problemática aqui tratada se justifica também pelo fato de que os 

órgãos de controle (CGU, TCU) têm explicitado conflitos de natureza legal entre o público e 

o privado, situações que chegaram aos jornais, em casos como os da Fundação de 

Empreendimentos Científicos e Tecnológicos da Universidade de Brasília (UnB), Fundação 

de apoio à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) que, inclusive, levaram ao 

afastamento de dirigentes. Frente a tais conflitos, o governo federal tem sido questionado por 

se utilizar, também, das fundações para repassar recursos do Ministério da Educação (MEC) e 

do Ministério da Ciência e Tecnologia (atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – 

MCTI) para as universidades federais. Resultaram desses questionamentos Acórdãos do TCU 

(como o Acórdão 2.731/2008, o Acórdão 1.255/2009) que forçaram o governo federal a editar 

novos documentos legais objetivando conferir legalidade às fundações.  

Diante da evidência de que o governo federal optou, de fato, pela existência das 

referidas fundações, os órgãos de controle têm editado normas que afrontam a própria 

autonomia universitária. Desse modo, conforme pretende sustentar a presente tese, é possível 

identificar um duplo risco à autonomia universitária. Por vias distintas, de um lado, o esforço 

do governo de conferir legalidade às fundações privadas, e, de outro lado, os Acórdãos do 

TCU exarados para coibir a afronta aos princípios administrativos do direito público, 

convergem para o mesmo alvo: a autonomia universitária, ambos sustentando a sua 

irrelevância administrativa e de gestão financeira.  
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Para uma melhor compreensão dos termos desses conflitos, é necessário examinar as 

novas regulamentações relativas às fundações que, a despeito de seus objetivos de conferir 

legalidade e legitimidade aos atos de movimentação de recursos por meio das fundações, 

sustentam o caráter desejável e mesmo imprescindível das fundações ditas ―de apoio‖.  

 Num contexto anterior, por ocasião do Acórdão nº 2.731/2008, o TCU, após definir 

um prazo para cumprimento do subitem 9.4.1, que determinava a proibição de repasse de 

verbas federais ―com objetivos de fomento à pesquisa científica ou tecnológica, diretamente 

para fundações de apoio a Instituições Federais de Ensino Superior (IFES)‖, poucos meses 

depois revogou por 365 dias o mesmo subitem, determinando ao Ministério da Educação 

(MEC), ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e ao Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT):  

todas as agências financiadoras, fundos e órgãos subordinados para que não efetuem 

contratos ou convênios de repasse de recursos financeiros, com objetivos de fomento 

à pesquisa científica ou tecnológica, diretamente para fundações de apoio a Ifes, se 

destinados a projetos abrangidos pela Lei nº 8.958/1994, hipótese em que tais 

avenças devem ser feitas diretamente com as Ifes. (TCU, 2008). 

 

 Essa revogação ganhou forma em um contexto de críticas e pressões de setores 

universitários que possuem grandes contratos mediados por fundações ―de apoio‖, justamente 

denunciando que estas foram criadas para solucionar os entraves causados pelos 

procedimentos burocráticos no que se refere à ciência e tecnologia. O Acórdão surgiu a partir 

de denúncias de desvios de recursos pela Fundação de Empreendimentos Científicos e 

Tecnológicos (Finatec), a fundação de apoio da Universidade de Brasília
2
. A auditoria 

realizada em várias Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT), conforme publicações 

amplamente divulgadas em dossiês pelo Sindicato Nacional dos Docentes de Ensino Superior 

(ANDES-SN: Dossiê Nacional 1 – 2006 e Dossiê Nacional 2 – 2008) e suas seções sindicais, 

concluíram que as fundações extrapolaram os limites de sua atuação e que se valem do uso de 

recursos públicos, administrados, desse modo, de forma não pública.  

Diante do Acórdão, o TCU passou a ser questionado por reitores e parlamentares, que 

consideraram tal ―posicionamento equivocado‖, além de debates cuja visão prevalecente é a 

de que configura ―violação da autonomia universitária‖. Em prol da existência das fundações 

no interior das universidades, os defensores destas entidades acusam o TCU de estar 

                                                           
2 “Ex-Presidente da Finatec é condenado a 10 anos de prisão e perde bens‖, Revista Adusp nº 49, p.53-56. 
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obstruindo burocraticamente o desenvolvimento e o crescimento ágil da pesquisa no país e, 

ainda, de estar invadindo a esfera da autonomia universitária definida pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996 – LDB). Vários reitores alegaram que os 

termos do Acórdão atrasariam obras, particularmente aquelas destinadas à recepção de 

estudantes considerando-se o Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI).  

 Em 25 de março de 2009, as restrições do Acórdão nº 2.731/2008 foram ampliadas 

pelo Acórdão nº 1.255/2010, alcançando as Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT) 

públicas estaduais e municipais e projetos de cooperação com empresas. Diante disso, o MCT 

buscou formas de articulação com o TCU de modo a modificar a Lei nº 8.958/2004, 

principalmente no que se refere à possibilidade de repasses do Fundo Nacional para o 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para as fundações das ICTs. Assim, o 

TCU entendeu que deveria conceder novo prazo de mais um ano (até 26 de março de 2010) a 

fim de que as entidades se adequassem aos termos dispostos no Acórdão nº 2.731/2008. A 

partir das auditorias realizadas pelo TCU, foi determinado ao MCT que o item 9.7 do Acórdão 

nº 1.255/2010 fosse cumprido, isto é,  

(...) que oriente suas agências de fomento a não efetuarem repasses de recursos 

financeiros, com objetivos de desenvolvimento de projetos de cooperação que visem 

à geração de produtos e processos inovadores diretamente às fundações de apoio das 

Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT), se destinados a projetos abrangidos 

pela Lei nº 10.973/2004, hipótese em que tais recursos devem ser repassados 

diretamente às ICTs. (TCU, 2010) 

 

 Tal determinação, ao citar a Lei de Inovação Tecnológica (LIT), originalmente 

discutida no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) sob o Projeto de Lei nº 

7282/2002 e aprovada no governo Lula da Silva, amplia o escopo da restrição não 

contemplada no Acórdão nº 2.731/2008. Este não tratava dos projetos executados em parceria 

com o setor privado. Das articulações do MCT e parlamentares
3
 surgem novas emendas à MP 

nº 483/10 com vistas à alteração do texto da Lei nº 8.958/2004, de tal forma que os repasses 

de recursos públicos pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) possam ser feitos às 

fundações das universidades federais e estaduais e sejam autorizadas as contratações sob 

                                                           
3 A Frente Plurissetorial em Defesa da Ciência, Tecnologia e Inovação foi criada em 24 de março de 2010. Formada por 

parlamentares, buscou reverter junto ao TCU a questão que impede o repasse de recursos de agências de fomento do MCT 

para as fundações de apoio constante do Acórdão 2.731/2008. 
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dispensa de licitação sob prazos determinados. A justificativa para a alteração deve-se ao fato 

de que a Finep (secretaria executiva do FNDCT) realiza repasses na modalidade convênios às 

ICT e fundações. Esses repasses ocorrem diretamente ou por meio do CNPq. Nesse caso, as 

IFES poderiam contratar fundações ―de apoio‖ por prazo determinado e estariam autorizadas 

a fazer a gestão administrativa e financeira dos projetos. Apesar da pressão coletiva, 

representada por seis pedidos de emendas pelos parlamentares − membros da Frente 

Plurissetorial em Defesa da Ciência, Tecnologia e Inovação − pela alteração do texto da Lei 

nº 8.958/1994, a MP nº 483/10 foi convertida na Lei nº 12.314 em 19 de agosto de 2010, 

somente trazendo as alterações às Leis nº 10.683/2003 e nº 8.745/1993
4
. 

 No bojo desse debate, outras instituições saíram em defesa da imprescindibilidade das 

fundações ―de apoio‖. Os pareceres emitidos pelo Ministério Público e TCU foram 

concebidos por seus representantes como um grande obstáculo a ser superado sob a alegação 

de emperramento da pesquisa científica pelos órgãos de fiscalização e controle. A Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) defendeu a necessidade de se repensar a Lei nº 

8.666/1993
5
, a Lei das Licitações. Para seus membros, essa legislação não seria adequada, 

pois contraria os procedimentos advindos das parcerias público-privadas, nas quais os prazos 

são importantes e a estrutura das universidades ‗engessa‘ a administração dos projetos. 

Propõem, nesse caso, a necessidade de uma legislação afinada com as especificidades de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), ou então, que seja reconhecida a competência das 

fundações para tratar das questões administrativas e financeiras dos projetos, por serem estas 

capazes de conferir maior agilidade aos contratos entre órgãos de fomento e empresas. 

Juntamente com a SBPC, a Academia Brasileira de Ciências (ABC) também levantou duras 

críticas ao Acórdão sob a alegação da falta de flexibilidade para a gestão dos recursos 

públicos, gerando impasses ao progresso das pesquisas em P&D em curso no país. O Instituto 

Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ), fundado em 1963, também manifestou reiteradas vezes a 

sua reprovação ao Acórdão, pois, nas palavras do Diretor Luiz Pinguelli Rosa, ―o que está 

                                                           
4 A Medida Provisória nº 483, de 2010, altera as Leis nº 10.683/2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da 

República e dos Ministérios, e 8.745/1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público; transforma em cargos de Ministro de Estado os cargos de natureza especial de 

Secretário Especial dos Direitos Humanos, de Secretário Especial de Políticas para as Mulheres e de Secretário Especial de 

Portos; transforma os cargos de Subchefe-Executivo da Secretaria de Comunicação Social e da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República; transforma cargos comissionados e funções comissionadas técnicas em cargos de 

natureza especial e outros cargos comissionados; cria cargos comissionados; e dá outras providências. 

5 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm> Acesso em: 27/11/2013. 
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sendo feito no Brasil é uma ditadura jurídica. Uma perseguição contra os pesquisadores‖, 

afinal, ―para fazer ciência, é preciso respeitar a Constituição, que prevê um regime especial e 

flexível‖
6
. Cumpre informarmos que, ligada estatutária e regimentalmente aos ―objetivos 

maiores‖ da COPPE/UFRJ, está a Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos 

Tecnológicos-COPPETEC
7
, criada em 1963 e apresentada no seu sítio como 

é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, destinada a apoiar a 

realização de projetos de desenvolvimento tecnológico, de pesquisa, de ensino e de 

extensão, da COPPE e demais unidades da UFRJ. Seu público é composto por 

órgãos governamentais, privados, entidades multilaterais e empresas privadas 

nacionais e estrangeiras. 

 

Diante dos problemas apontados pelos órgãos de controle, o governo logrou aprovar a 

Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 (Lei de Conflitos de Interesses). Segundo o seu art. 3º, 

inciso I, ―conflito de interesses: [é] a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos 

e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, 

o desempenho da função pública‖, a lei dispõe sobre o modo de agir dos ocupantes de cargos 

ou empregos no âmbito do Poder Federal que tenham acesso a informações privilegiadas 

durante o seu exercício e os impedimentos posteriores a ele. Dessa forma, busca disciplinar a 

relação entre os servidores das IFES, especialmente os professores, e as fundações ―de apoio‖. 

 As contradições ocasionadas pela existência dessas fundações e como o governo 

pretende legalizá-las tornaram-se mais evidentes. Em maio de 2013, com a elaboração 

conjunta – MEC e CGU – de uma cartilha
9
 intitulada ―Coletânea de Entendimentos‖, no 

formato de 122 (cento e vinte e duas) perguntas e respostas e dirigidas aos ‗gestores‘ de Ifes, 

o governo buscou difundir normas para que as fundações ditas ―de apoio‖ possam seguir 

mediando os seus contratos, sem incorrer em infrações que possam ser passíveis de 

questionamentos dos órgãos de controle. A cartilha propõe na sua apresentação a 

―padronização e consolidação de entendimentos, a fim de minimizar a ocorrência de 

impropriedades e irregularidades no processo de gestão das IFES‖. Por exemplo, o item nº 89 

informa que as verbas de repasses públicos deveriam ser primeiramente depositadas numa 

conta geral das universidades e somente depois repassadas às fundações.  

                                                           
6 Disponível em: <http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4057: cientistas-pedem-

mudancas-na-forma-de-controle-das-pesquisas&catid=1:latest-news>. Acesso em: 12/11/2013. 
7
 Disponível em <http://www.coppetec.coppe.ufrj.br/site/afundacao.php> . Acesso em 12/11/2013 

9 Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/publicacoes/cartilhaentendimentosife/cartilhaife.pdf>. Acesso em: 12/11/2013. 

http://www.coppetec.coppe.ufrj.br/site/afundacao.php
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Esta cartilha causou uma intensa movimentação nas IFES, no aparato de ciência e 

tecnologia e nas fundações
10

. A principal crítica dos usuários das fundações é de que tal 

procedimento atrasaria a execução de muitos projetos em função das ―prescrições 

contraditórias e arbitrárias‖, comprometendo a eficácia da própria instituição científica. A 

cartilha foi considerada pelos operadores das fundações uma ―violação da autonomia das 

universidades federais‖, nas palavras do Diretor da Coppe/UFRJ.  

Em 24 de setembro de 2013, numa articulação entre o CGU, o MCT e o MEC foi 

promulgada a Lei nº 12.863, originada da Medida Provisória nº 614, que regulamentou os 

―convênios entre a IFES ou demais ICTs apoiadas, fundação de apoio, entidades privadas, 

empresas públicas ou sociedades de economia mista, suas subsidiárias ou controladas, e 

organizações sociais‖, ampliando o leque de possibilidades para a atuação das fundações ―de 

apoio‖ e, consequentemente, diminuindo progressiva e rapidamente o controle social a partir 

dos colegiados universitários. Tal articulação deriva das restrições impostas pelo TCU via 

Acórdão nº 2.731, de 26 de novembro de 2008
11

, para o repasse de recursos de agências do 

MCT às fundações ―de apoio‖ de universidades e institutos de ciência e tecnologia federais.  

                                                           
10 Trecho do discurso proferido por Rudinei Dos Santos Marques (Presidente do Sindicato Nacional dos Analistas e Técnicos de 

Finanças e Controle – Unacon Sindical), na Câmara dos Deputados, em 28/05/2013, no debate ―Dez anos da Controladoria Geral 

da União CGU‖: ―É um momento mais do que oportuno, não só porque hoje se comemora o aniversário de 10 anos da 

Controladoria, com esse nome. É bem verdade que o órgão é mais antigo, mas, com esse nome, surgiu com a Lei nº 10.683, em 

28 de maio de 2003. (...) nas últimas semanas, nos últimos meses, os órgãos de controle têm sofrido uma investida pesada de 

todos aqueles setores que não admitem o controle do patrimônio público e dos interesses da sociedade. Só na semana passada, 

nós assinamos duas notas. Uma foi em conjunto com a ANTC, em relação a investidas do Ministro dos Transportes e algumas 

outras figuras da República, que diziam simplesmente que o Tribunal estava impedindo os investimentos públicos no País. E 

depois, na sexta-feira, nosso próprio sindicato, sozinho, assinou uma nota em resposta às investidas do Diretor da Coppe-UFRJ, 

que disse simplesmente que a CGU queria inviabilizar os investimentos em pesquisa científica e produção nessa área no País. 

(...). Lembrem-se da própria PEC nº 37, que quer tolher as atividades do Ministério Público. Então, é TCU, é CGU, Ministério 

Público, e nós precisamos nos organizar. Ontem, quando eu saí do Congresso à tarde, vinha chegando um caminhão de livretos 

com as ações que o Ministério Público havia feito na última década, que resultaram em punições exemplares e tudo o mais. 

Nessa nota, nós dizemos, basicamente − não vou ler toda ela −, o seguinte: Ao vociferar contra a CGU, o Diretor da Coppe ataca, 

em verdade, toda a sociedade brasileira. Iniciativas como o Portal da Transparência, Lei de Acesso à Informação, as ações 

correcionais que já resultaram, desde 2013, em punições possíveis aplicadas a 4.293 agentes públicos, as centenas de operações 

especiais realizadas isoladamente ou em parceria com o Ministério Público e a Polícia Federal, a Lei nº 12.813, de 2013 − agora, 

da semana retrasada − que pune conflitos de interesse no Poder Executivo Federal, formulada pela CGU e publicada na última 

sexta-feira, são conquistas irrevogáveis da sociedade, entre as quais não se admite retrocesso. A corrupção é um fenômeno 

humano ao qual, em hipótese alguma, estão imunes aqueles que detêm o título de Doutor. Não é porque Einstein esteve na 

Coppe, em 1925, e almoçou com os seus dirigentes, que a CGU vai deixar de fiscalizar uma entidade desse porte, que recebe 

recursos privados − é bem verdade − para financiar atividades do Estado. O controle precisa estar atento. Por fim: Até que 

tenhamos uma sociedade desenvolvida o bastante a ponto de colocar o interesse público acima dos desejos pessoais, o Estado 

não pode prescindir de instrumentos eficazes de controle que garantam a correta aplicação de cada centavo arrecadado dos 

cidadãos. Nesse sentido, os auditores da CGU, por nós representados, com a competência que lhes é característica, continuarão 

prestando serviços de excelência como a sociedade exige e merece. [grifos do autor] Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/documentos/notas-

taquigraficas/NT28.05.1310AnosdaControladoriaGeraldaRepublicaCGU.pdf>. Acesso em: 12/09/2013. 

11―Instrumentos que tenham como partícipes Instituições Federais de Ensino Superior‖. 
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 Objetivando regulamentar o art. 3º da Lei nº 8.958/1994, o governo Rousseff (2011-

2014 e 2015-...) publicou o Decreto nº 8.241, de 21 de maio de 2014, que dispõe sobre a 

aquisição de bens e a contratação de obras e serviços pelas fundações de apoio aplicável a 

contratações cuja origem seja de recursos públicos ou não. É importante destacar que somente 

no Capítulo V, que trata da contratação direta, é feita a menção a processos licitatórios, no 

artigo 26 inciso VI, ―em todas as hipóteses legais de contratação direta por dispensa ou 

inexigibilidade de licitação aplicáveis à administração pública federal‖. 

 Através de outra publicação, o Decreto nº 8.240, de 21 de maio de 2014, é 

regulamentado o Art. 1º-B da Lei nº 8.958/1994, que versa sobre os convênios e os critérios 

de habilitação de empresas. São instituídos os ECTI, os convênios de educação, ciência, 

tecnologia e inovação
12

, abrindo a possibilidade de múltiplos participantes, inclusive na sua 

gestão, execução e financiamento. Todas as atividades estarão sujeitas a ―controle finalístico‖ 

(Art. 1º, § 2º, inciso V), ou seja, com base na análise final dos resultados, conforme sugeriram 

os debates entre pesquisadores em junho/2013. Cumpre destacar que ―§ 1º Aos convênios 

referidos no caput não se aplica o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, os Capítulos III, 

IV e V do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010, e a legislação federal que institui 

normas para licitações e contratos da administração pública‖. Desse modo, a regulamentação 

das fundações ditas ―de apoio‖ foi ampliada para os próprios processos licitatórios. 

Entretanto, tal flexibilização das normas não se deu no sentido de fortalecer o gozo da 

autonomia definida constitucionalmente.  

A problemática das fundações não está restrita, no entanto, ao modus operandi do 

MEC e do MCTI e ao modo como determinados programas desenvolvidos nas universidades 

se valem dessas fundações para operacionalizá-los. Existe uma indução vinda da esfera 

econômica para que as universidades modifiquem as suas prioridades, contemplando as 

necessidades das empresas. Na busca por nexos entre economia e universidade subjacentes à 

problemática das fundações ―de apoio‖, a pesquisa nos conduziu ao exame das profundas 

transformações engendradas pela Lei de Inovação Tecnológica (LIT) que, nos próprios termos 

                                                           
12 ―I - convênios de educação, ciência, tecnologia e inovação – ECTI – instrumentos que tenham como partícipes Instituição 

Federal de Ensino Superior – IFES ou demais Instituição Científica e Tecnológica –ICT, fundações de apoio, e empresas 

públicas ou sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, visando às finalidades de pesquisa científica, 

desenvolvimento tecnológico, estímulo e fomento à inovação, e apoio a projetos de ensino, pesquisa, extensão e 

desenvolvimento institucional, com transferência de recursos financeiros ou não financeiros, em parceria com entidades 

privadas, com ou sem fins lucrativos, envolvendo a execução de projetos de interesse recíproco, podendo contar ainda com a 

participação de organizações sociais, que tenham contrato de gestão firmado com a União, na forma da Lei no 8.958, de 1994. 
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da Lei nº 10.973/2004, pretendem converter a universidade pública em organização aberta às 

demandas do mercado, tal como sugerido no debate sobre a autonomia universitária, 

mencionado anteriormente.  

Argumentamos que, em virtude da abertura das universidades aos interesses privados, 

por meio das fundações ―de apoio‖ e da LIT, é possível verificar tensões na própria função 

social das universidades. De instituição dedicada à produção (e socialização) do 

conhecimento novo, relacionado às questões epistemológicas e lógicas do conhecimento 

científico, filosófico, cultural, artístico e aos problemas nacionais, a universidade tem sido 

tensionada a assumir um projeto de conhecimento pragmático e utilitário, ressignificado como 

Pesquisa e Desenvolvimento (Inovação) voltado para fins particularistas, que aprofundam a 

heteronomia cultural e científico-tecnológica. Sob a perspectiva do capitalismo dependente, a 

heteronomia ―se impõe‖ (na verdade, é imposta), na medida em que a universidade se adapta 

às demandas da expansão do capitalismo, ao mesmo tempo em que não debate efetivamente a 

problemática do que é desenvolvido e produzido no seu interior, distanciando-se, dessa forma, 

dos problemas nacionais. (LEHER, 2013). 

 A função social da universidade, construída na modernidade nas concepções 

napoleônica e humboldtiana, não se consolidou por aqui. Desse modo, a universidade foi uma 

instituição tardia, consolidada apenas no Século XX, e não chegou a se constituir como um 

dos pilares da revolução burguesa sui generis, que caracteriza a formação econômico-social 

brasileira. Mais do que descaso dos setores dominantes com o futuro da universidade, as 

frações burguesas dominantes se contentaram com o uso instrumental, tópico, da 

universidade, cerceando a sua autonomia e restringindo seu alcance a fins imediatistas. Por 

isso, o modelo da universidade napoleônica, organicamente vinculada ao projeto burguês 

francês de queimar etapas para alcançar a revolução industrial não se verificou no Brasil de 

modo pleno. Apenas resquícios desse projeto podem ser verificados nos anos 1950 com a 

constituição do aparato de C&T, de fortalecimento da pesquisa em instituições como o 

Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e a Universidade de São Paulo (USP), por 

exemplo. Tampouco o modelo foi humboldtiano, pois em nenhum momento a universidade 

foi fortalecida em sua autonomia e em sua liberdade acadêmica, voltada para a produção de 

conhecimento novo.  

 O caso brasileiro, nesse sentido, é um processo complexo – mesclado e irregular –, no 

qual diversas influências foram conformando a universidade até o período da última ditadura 

militar (1964-1985) ou, nos termos de Dreyfuss (1986), da ditadura militar-empresarial, 
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quando a influência do modelo estadunidense assumiu grandes proporções, no contexto da 

reforma universitária (Lei nº 5.540/1968). 

Ponderamos que as formas atuais de heteronomia não foram inauguradas pelos governos 

dos anos 1990. Por isso, o objeto desta tese requer uma breve análise da história da universidade 

a partir da ditadura militar-empresarial. Com efeito, a universidade tem sido alvo de projetos 

reformistas, de forma mais intensa desde o último período ditatorial. A pesquisa básica, a 

pesquisa tecnológica e a pesquisa e desenvolvimento são alvos de medidas de controle 

governamental nesse período. A pós-graduação passa a contar com aparatos institucionais que 

visam sistematizar a pesquisa no país e com isso também sofre mudanças substanciais.  

Considerando as questões que orientam a presente tese, é importante registrar que o 

CNPq, criado em 1951, num contexto nacional-desenvolvimentista, buscou, em sua origem, 

cumprir desafios geopolíticos, como o domínio da tecnologia nuclear, intento semelhante a 

este pode ser verificado na constituição do ITA, igualmente inserido nos desafios geopolíticos 

do período. Como muitos cientistas apregoavam a relevância da ciência básica, em especial 

nas biociências, paulatinamente esses laboratórios e grupos passaram a ser apoiados. Vale 

lembrar que muitos desses grupos de pesquisa vinham sendo apoiados por fundações 

estrangeiras vinculadas ao grande capital, em especial dos Estados Unidos, e por isso já 

possuíam uma certa capacidade instalada e pessoal qualificado para pesquisa.  

Com a ditadura, sobretudo a partir de 1965, tornam-se evidentes os esforços do 

governo brasileiro e das agências de ‗cooperação‘ estadunidenses (USAID, Aliança para o 

Progresso) de promover reformas na universidade de modo que as mesmas estivessem 

associadas ao desenvolvimento que, no contexto, significava um aprofundamento do 

capitalismo monopolista no país. A consequência central para as políticas de educação 

superior no país, como ficaria evidente no II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), era 

que a universidade deveria se abrir aos interesses e às prioridades econômicas. Daí, a 

centralização do aparato de Ciência e Tecnologia na área do Planejamento, e a definição, cada 

vez mais precisa, de linhas e programas de pesquisa prioritários, que poderiam ‗direcionar‘ os 

projetos de pesquisa para os desafios do desenvolvimento. A ciência interessada, isto é, a 

ciência aplicada a fins pragmáticos do capital, exigiria uma feroz repressão para apagar os 

últimos traços nacional-desenvolvimentistas no país (como no desmonte da UnB), afastar os 

professores críticos à ditadura e ao seu modelo econômico (AI-5/68 e Decreto 477/69) e 

ampliar os convênios com as universidades estadunidenses, notadamente em programas de 

pós-graduação sob forte influência da Guerra Fria. Justamente nesse contexto, foram erigidas 
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as bases para a expansão da pesquisa e da pós-graduação, viabilizando a formação de 

docentes e a pesquisa sistemática na universidade e nos centros públicos de pesquisa. 

 A chamada reforma universitária de 1968 esboça o modelo estadunidense para a 

universidade brasileira. Num contexto de corte de verbas, pautada na racionalização dos 

meios em relação aos fins, a universidade é instada a (re)organizar-se em departamentos e a 

adotar o sistema de créditos, num movimento que traz desdobramentos como a indução à 

pesquisa, afinal, sem recursos próprios para a pesquisa, seus professores e estudantes 

deveriam aderir a programas de objetivos pragmáticos, utilitaristas. O fortalecimento de 

perspectivas teóricas afins ao modelo da modernização conservadora se deu por meio da 

oferta de bolsas, convênios internacionais, recursos das agências de C&T, resultando em 

editais de pesquisas congruentes com a chamada modernização conservadora e tecnocrática 

do Estado. Isso passaria a demandar uma maior presença da universidade pública. 

 Por isso, a expansão da pós-graduação veio acompanhada da despolitização desses 

espaços de pesquisa. A ditadura fortaleceu a pesquisa nas universidades com tradição, 

reforçando os vínculos com as agências de fomento (Finep e FNDCT) e, também, em algumas 

universidades do Nordeste, objetivando consolidar os seus apoios regionais (casos da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), da Universidade Federal da Paraíba (UFPb) e 

da Universidade Federal do Ceará (UFC), por exemplo). A massificação da graduação, uma 

necessidade advinda da pressão por vagas e também para a formação do exército industrial de 

reserva, entretanto, dar-se-ia pela expansão das instituições privadas isoladas, voltadas à 

massificação do ensino, distantes, portanto, da pesquisa sistemática.  

 A ditadura militar-empresarial calibrou a pesquisa universitária às demandas do 

capitalismo monopolista, impondo censura, perseguições, afastamentos, cassações, prisões e 

mesmo assassinatos de professores e estudantes. Mas, ao mesmo tempo, erigiu as bases da 

pós-graduação brasileira. A inter-relação entre a universidade e as ações de viés econômico 

do governo e com o mercado de trabalho, materializou-se no estabelecimento de programas 

ligados à área de planejamento de governo, com vistas à expansão de matrículas notadamente 

para dar conta das demandas de força de trabalho exigidas pelo mercado. Sob essa lógica, a 

universidade foi vista também como um caminho para a ascensão social e, por isso, tornou-se 

uma pretensão social de vastos setores sociais, a despeito do fato de que estava sendo 

conduzida para os trilhos da modernização conservadora. 
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 Sob o ponto de vista do trabalho acadêmico, os segmentos que apoiaram a ditadura na 

universidade se ajustaram aos requisitos de uma ciência voltada para as necessidades do 

modelo econômico, difundindo um ethos pragmático e utilitarista que, após a chamada 

abertura política, pode ser encontrado, analogamente, na alegação da necessidade de 

existência das fundações ditas ―de apoio‖. De fato, as bases da heteronomia da pesquisa e do 

fomento à C&T possuem raízes nesse áspero período ditatorial.  

A criação da Finep e o modo como foram estabelecidas as prioridades do FNDCT 

durante o governo ditatorial, foram instrumentos para a indução à pesquisa aplicada, voltada 

para as demandas do modelo econômico, imediatista, processo que acarretou no 

esfacelamento da autonomia universitária e na ressignificação da função social da 

universidade. O financiamento é fundamental e se constituiu em mecanismo que contribuiu 

forçosamente para a dominação consentida da universidade, campo fértil para a heteronomia.  

 A presença das fundações privadas ditas ―de apoio‖ nas instituições públicas trouxe 

muita polêmica entre segmentos da sociedade civil, particularmente na parcela social mais 

organizada. Docentes e estudantes se apropriaram de argumentos criteriosos em debates que 

se efetivavam dentro e fora do ambiente universitário, diante do estreitamento imposto aos 

princípios dessa instituição pública. Parte considerável de contratos de parcerias público-

privadas firmadas pelas IES é mediada pelas fundações ditas ―de apoio‖. Objetivando 

consolidá-las, o governo federal publicou leis e decretos que regulamentavam e legitimavam 

as mesmas no interior da universidade. As legislações, nesse caso, assumem caráter 

importante na análise das relações estabelecidas entre o público e o privado. Esta análise pode 

identificar a congruência entre a desresponsabilização do Estado frente ao financiamento da 

educação superior e, ainda, a diminuição da pressão interna, considerada a complementação 

salarial muitas vezes resultante dos projetos intermediados pelas fundações. 

A identificação do arco de correlação de forças na proposição e elaboração da 

legislação pertinente é essencial, em particular, para identificar os setores econômicos que se 

valem da intermediação dessas fundações para obter, nas universidades, serviços que as 

próprias corporações não estão dispostas a custear. Afinal, com a LIT (2004) e Lei de 

incentivos fiscais ou a Lei do Bem (2005), a Lei das PPP‘s (2004) e com os programas dos 

órgãos de fomento, como a Finep, é possível externalizar serviços e custos, obtendo, a baixo 

ou nulo custo, os serviços nas universidades, em nome da integração dessas instituições com 

as empresas, uma relação considerada virtuosa, congruente com a chamada ―sociedade do 

conhecimento‖. Consideramos que essa expressão, cunhada de forma duvidosa, sugere uma 
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formação dos estudantes para a lógica capitalista. Em linhas gerais,  o setor empresarial não 

está disposto a investir em Pesquisa e Desenvolvimento e em laboratórios. Assim, as 

competências, particularmente competências específicas, entram em cena compondo de 

maneira pragmática a oferta de cursos compactos e aligeirados para a formação de mão-de-

obra par ocupar postos de trabalho ao tempo que se busca a garantia da governabilidade. Ou 

seja, a formação de uma força de trabalha afeita ao ethos capitalista e facilitador da 

mobilização do capital. 

 

Hipótese 

 Trabalha-se neste estudo com a hipótese de que as fundações privadas ditas ―de 

apoio‖, ao intermediarem o financiamento de parte dos projetos e programas e, mesmo, a 

criação de novos cursos  e novos campi, operacionalizam transformações na função social da 

universidade, nos termos declarados por Marilena Chauí (2003), de instituição pública para 

organização, conforme o seu trabalho intitulado A universidade pública sob nova 

perspectiva
13

 O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o Ministério da 

Educação e a Corregedoria-Geral da União  e as instituições universitárias alegam que as 

fundações facilitam o desenvolvimento de ações com vistas à ―inovação tecnológica‖
14

. Esta, 

por sua vez, é aclamada pelo chamado ―setor produtivo‖ por conta de supostamente aumentar 

a competitividade, além de um maior domínio de áreas socialmente desejáveis, 

medicamentos, tecnologias ambientais, energia etc. O paradoxo colocado é que nos países 

capitalistas hegemônicos a inovação não é realizada nas universidades, mas 

predominantemente nas empresas. Por que, então, no Brasil, a inovação é pensada e induzida 

pelo MCTI para ser realizada nas universidades públicas? Afinal, as universidades nos países 

capitalistas centrais, embora desenvolvam projetos em parceria com grandes empresas, não 

substituem seus departamentos de pesquisa e desenvolvimento (P&D).  

A polêmica sobre a questão da inovação também se materializou no debate realizado 

durante o Simpósio Internacional ―Esquerda na América Latina: História, Presente, 

                                                           
13

 Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n24/n24a02.pdf . Acesso em 14/12/2013 

14
 Disponível em http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/ministro/artigos/artigos-de-outros-dirigentes/nova-

lei-das-fundacoes-de-apoio-articulacao-da-cgu-do-mcti-e-do-mec-promove-a-mudanca  .  Acesso em 14/12/2013 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n24/n24a02.pdf
http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/ministro/artigos/artigos-de-outros-dirigentes/nova-lei-das-fundacoes-de-apoio-articulacao-da-cgu-do-mcti-e-do-mec-promove-a-mudanca
http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/ministro/artigos/artigos-de-outros-dirigentes/nova-lei-das-fundacoes-de-apoio-articulacao-da-cgu-do-mcti-e-do-mec-promove-a-mudanca
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Perspectivas‖, realizado em setembro de 2012 na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH).  Nesse evento, o professor Marcos 

Barbosa Oliveira, da Faculdade de Educação da USP, expõe que existe um movimento 

―inovacionista‖, questionável e que tem reflexos na universidade
15

. Para o professor, trata-se 

de uma ―busca desenfreada‖ pela inovação nas políticas de C&T, considerando-se que o 

mercado passa a assumir o papel de definidor do que deve ser produzido e que de fato, seja 

rentável. Nesse contexto, as relações entre as universidades e institutos públicos e as empresas 

assumiriam formas mais estreitas tendo o mercado como o organizador das relações 

econômicas e sociais. Ele considera uma aposta inviável a grande adesão pelo país ao 

―inovacionismo‖ pela ―sua estrutura concentrada em setores pouco dinâmicos tecnicamente; 

baixa escala de produção das empresas, especialmente em setores mais intensivos de 

conhecimento e a elevada internacionalização da estrutura produtiva brasileira‖, um elemento 

que ―desloca o núcleo de geração de conhecimento para fora do país‖.  Para o professor, salvo 

uma mudança na economia brasileira e na forma de inserção do Brasil na economia mundial, 

a diminuição da dependência a produtos primários (soja, minério de ferro e commodities). 

Ademais, diante da política de C&T vigente ―encolheram as produções científicas que não 

têm potencial de gerar inovações: ciências básicas, humanas, além da ciência do interesse 

público, que busca atender aos problemas de proveito geral da humanidade, o que não pode 

ser feito por meio do mercado‖, acompanhadas do incentivo à criação de agências de 

inovação e ao aumento do número de patentes. (Revista Adusp, nº 54, Maio/2013)  

 A particularidade do caso brasileiro está relacionada à forma histórica do padrão de 

acumulação capitalista que, após a experiência da substituição das importações, no pós  

II Guerra, até meados dos anos 1950, passou a se caracterizar pela integração aos circuitos 

mundiais do capitalismo na conformação capitalista dependente, conforme a teorização de 

Florestan Fernandes em Sociedade de classes e subdesenvolvimento, publicado em 1968 e, 

mais tarde, em A revolução burguesa no Brasil, concluído em 1975.  

 A partir do conceito de capitalismo dependente em Florestan Fernandes, é possível 

estabelecer os nexos entre os processos de dominação interna e externa, isto é, na forma como 

interagem as frações burguesas locais e a burguesia internacionalizada. Como dito, as 

empresas não consideram estratégico a criação de um setor de P&D. O Brasil, na sua 

                                                           
15

 Para um maior aprofundamento recomendamos ―O inovacionismo em questão‖ disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/ss/v9n3/v9n3a11.pdf . Acesso em 15/03/2015. 

http://www.scielo.br/pdf/ss/v9n3/v9n3a11.pdf
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condição capitalista dependente, está inserido na economia mundial em circuitos produtivos 

detentores de tecnologia de ponta, portanto, não é necessário que essa tecnologia seja 

produzida por ele. Diante da possibilidade de lucros vultosos, em associação com o 

imperialismo, passa a ser estratégico, nesse caso, a utilização da mão-de-obra qualificada e 

dos espaços de formação dessa força de trabalho, configurando no país um quadro de menor 

sofisticação tecnológica, considerada a regressão da sua base produtiva. Logo, uma mão-de- 

obra de formação universitária simplificada não se constitui em impedimento à ofensiva do 

capital imperialista. 

  Após o período da ditadura, em que a industrialização contou com empresas estatais 

que criaram uma plataforma ao capitalismo monopolista, processo este estancado pela crise 

mundial dos anos 1970, a economia brasileira passou por profundas mudanças a partir da 

―crise da dívida‖, de 1982. De fato, desde então, o Programa de Ajuste Estrutural do Fundo 

Monetário Internacional (FMI) forçou a subordinação da economia ao padrão das vantagens 

comparativas, o que, claramente, colocou uma pá de cal sobre qualquer intento de 

industrialização com cadeias produtivas internas ao país. As privatizações e a abertura 

econômica, sobretudo no início dos anos 1990, redesenharam em profundidade o parque 

produtivo, situação que, repercutiu de modo avassalador nas políticas para a educação em 

geral.  

Desse modo, com a segmentação das cadeias produtivas e as privatizações das 

empresas estatais, os poucos departamentos de pesquisa e desenvolvimento foram fechados, 

excluindo alguns setores, como o da indústria petrolífera, da agricultura e da pecuária. Com a 

abertura da economia, a maioria das empresas nacionais e multinacionais abandonou o intento 

de estruturar departamentos de P&D próprios. Por isso, a inovação (mais propriamente, a 

pesquisa e desenvolvimento) cumpre um papel distinto daquele dos países do capitalismo 

central. Ao absorverem tecnologia externa, o que as empresas demandam é, essencialmente, 

serviços de adequação das tecnologias, certificações, padronização de protocolos, ajustes nos 

serviços de energia, telecomunicações, mas não o desenvolvimento local de inovações como 

verificamos nos contratos analisados.  

Assim, a universidade, via fundações ―de apoio‖, passa a receber demandas de 

serviços, livrando as empresas do fardo de imobilizar capital fixo (laboratórios, equipamentos 

etc.) e força de trabalho qualificada e mais custosa. Em suma, a universidade preenche essa 

lacuna. É importante salientar que esse processo não fragiliza os setores econômicos que se 

lançaram no capitalismo monopolista. Desse modo, a heteronomia cultural subjacente ao 
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capitalismo dependente expressa uma forma muito específica de aliança entre as frações 

hegemônicas locais e a hegemonia internacionalizada. 

Sob o capitalismo dependente, um projeto de universidade autônoma tangencia o 

―impossível‖, em face às relações com o capital imperialista, a exemplo do desenvolvimento 

do agronegócio e na produção de bens e serviços para o mercado. O Brasil busca adaptar seus 

processos de formação da universidade para a prestação de adequação tecnológica e da 

certificação às tecnologias importadas pelas corporações internacionais e locais. 

Consequentemente, muitos setores universitários se afastam da investigação dos problemas 

nacionais. No lugar de investigar formas de potencializar a agricultura voltada para a 

produção de alimentos saudáveis, o Brasil rapidamente se converte no maior consumidor 

mundial de agrotóxicos, como vem denunciando o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

(MST)
16

. Problemáticas científicas como o modelo de desenvolvimento, a relação da 

economia com a promoção de boas condições de vida, a urgência do saneamento básico, os 

determinantes das desigualdades sociais, deixam de ser tratadas de forma privilegiada por 

muitos grupos de pesquisa, esvaziando a crítica e, no limite, a função social da universidade.  

 

Objetivo geral 

 A presente tese objetiva investigar a Fundação Euclides da Cunha (FEC), que atua 

como agenciadora de recursos, convênios e contratos nas instituições de financiamento e de 

fomento, capta recursos de outras fontes nacionais e internacionais, executa o gerenciamento 

administrativo e financeiro dos recursos dos projetos e programas da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). Diante do aprofundamento das relações entre as fundações privadas 

registradas no MEC e as universidades públicas, particularmente, nas IFES, a FEC pode ser 

considerada a expressão do desenvolvimento desigual e a análise da sua atuação possibilitará a 

compreensão do modo como o Brasil está inserido na economia mundial em conformidade 

com a divisão internacional do trabalho e integra a distribuição mundial da produção a partir 

da adaptação das políticas científico-tecnológicas. 

 

 

                                                           
16Maurício Thuswohl. Após transgênicos, Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxicos. Agência Brasil, acesso em 

13/11/2013. Disponível em: <http://www.mst.org.br/node/15443> 
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Objetivos específicos 

a) Realizar o levantamento dos financiamentos e projetos contratualizados entre a FEC e a UFF. 

b) Examinar a forma de interação da FEC com a institucionalidade da UFF.  

c) Investigar as operações realizadas pela FEC e a sua relação com as novas prioridades na função 

social da universidade, considerando a sua autonomia didático-científica, administrativa e de 

gestão financeira e patrimonial.  

 

Procedimentos metodológicos 

 Trata-se de um estudo de caso, focalizando a FEC. Inicialmente, a pesquisa se 

constituiu a partir de estudos bibliográficos e análise documental impressa e eletrônica, o que 

permitiu que determinássemos o foco da questão a ser pesquisada O material empírico 

analisado consiste em documentos produzidos pela FEC como escrituras públicas da 

organização, o estatuto, o regimento, as portarias, os relatórios de atividades, os boletins e 

informativos, as listas de projetos e os pareceres do Conselho Fiscal.  

No Estudo de Caso, consideramos importantes todos os elementos da realidade. Se 

face a sua inesgotabilidade ―o real é um todo estruturado que se desenvolve e que se cria, o 

conhecimento de fatos ou conjunto de fatos da realidade vem a ser conhecimento do lugar que 

eles ocupam na totalidade do próprio real (KOSIK,1976, p.41). Diante disso, ―a totalidade 

significa: realidade como um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer 

(classes de fatos, conjunto de fatos) pode vir a ser racionalmente compreendido‖ (KOSIK, 

1976, p.35).  Isso posto, o Estudo de Caso enfatiza a ―interpretação em contexto‖, ou seja, 

para uma apreensão mais completa do objeto, é preciso levar em conta o contexto em que ele 

se situa.‖ ( Ludke e André, 1996, p.18).   

 Numa pesquisa, a investigação deve ser uma atividade que produza conhecimento 

novo a respeito de uma área ou um fenômeno. Deve permitir a sistematização do que se sabe 

a respeito dela(e) e não deixa-la(o) circunscrita(o) àquela realidade investigada, como uma 

―prestação de serviços‖ (Luna,1991).  Um pesquisador deve ―definir o seu compromisso 

político e repensar a adequação de seu conhecimento a uma ação transformadora‖ uma vez 

que ―a capacidade do saber implica admitir que todo conhecimento está comprometido com 

um ponto de vista determinado, não pela subjetividade do investigador, mas pela própria  
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totalidade (de uma formação social determinada)‖, afinal, quem investiga, ―ocupa uma 

posição social e política‖ (Franco, 1988. P.79) 

Diante de uma realidade fragmentada e em constante articulação com o senso comum, 

capaz mesmo de ressemantizar  conceitos teóricos caros aos defensores da sociedade civil, na 

acepção de Antonio Gramsci entendemos que nosso olhar deve ser coerente com a 

metodologia adotada. Dessa forma, nos apoiamos no Materialismo Histórico, sob a 

abordagem  Qualitativa,  para melhor compreendermos no télos
17

 contemporâneo - a 

vantagem comparativa - a refuncionalização da universidade pública como um dos espaços de 

reprodução ampliada do capital, via fundações de apoio. 

Considerado o discurso como arena da luta de classes, como instrumento analítico, 

também utilizaremos as contribuições das obras de Mikhail Bakhtin,  Marxismo e Filosofia da 

Linguagem (1997) e Eni Orlandi, Análise de Discurso. Princípios e Procedimentos (2003) 

com vistas a captar os elementos sócio-histórico-ideológicos presentes na linguagem 

hegemônica. A palavra é ―o fenômeno ideológico por excelência‖[...] material privilegiado da 

comunicação da vida cotidiana ―(BAKHTIN, 1997, pp.35-37). E, dotada de polissemia, 

funciona como veículo para a construção da consciência individual e ―acompanha e comenta 

todo ato ideológico‖. Embora não substitua todos os signos (esses, resultantes do processo de 

interação sócio-histórica entre os homens) ―a palavra está sempre carregada de um conteúdo 

ou de um sentido ideológico ou vivencial ( idem,p.95). Isso posto, ―o sentido da palavra é 

totalmente determinado por seu contexto. De fato, há tantas significações possíveis quantos 

contextos possíveis. (ibidem,  p.106).  

A materialidade do discurso será desvendada à medida que a interação social for 

considerada. Desse modo, é possível identificar as condições nas quais ele (o discurso) foi 

produzido. A Análise do Discurso (AD) ―visa fazer compreender como os objetos simbólicos 

produzem sentidos, analisando assim os próprios gestos de interpretação que ela considera 

como atos no domínio simbólico, pois eles intervêm no real do sentido (ORLANDI,2003, 

p.26). Para a autora, a ideologia atua no processo de constituição dos sujeitos e, dessa forma, 

                                                           
17

 O télos é uma imagem construída pelo discurso hegemônico com o objetivo de se tornar uma meta a ser 

incansavelmente perseguida pelo conjunto da sociedade, sob a direção da fração de classe que a elaborou (...). A 

existência discursiva desse télos acaba por justificar, no presente, todas as privações e todos os sacrifícios 

(coletivos e individuais) impostos  classe trabalhadora pela implementação  das políticas que, proclamadamente, 

encaminharão a sociedade ao fim/télos projetado. (RODRIGUES, 2005, p.251) 
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fica a impressão de que o dizer se origina neles.  Considerando-se a polissemia, o que é dito é 

revestido de sentidos preexistentes, daí a importância da paráfrase como elemento 

determinante para a AD, logo, ―o discurso é o efeito do sentido entre interlocutores‖ (p.21). 

Em suma, ―esse jogo entre paráfrase e polissemia atesta o confronto entre o simbólico e o 

político. [...] na língua que a ideologia se materializa. Nas palavras dos sujeitos. [...]O 

discurso é o lugar do trabalho da língua e da ideologia. (p.38), afinal, ―pela interpelação 

ideológica do indivíduo em sujeito inaugura-se a discursividade (p.48). 

  Na Pesquisa Qualitativa predomina o estilo narrativo pessoal, no tempo presente o 

que permite que se perceba a nossa interação com a realidade pesquisada. 

Como a realidade se apresenta na forma fenomênica, o Materialismo Histórico 

―permite-nos também examinar o presente do ponto de vista da história, isto é, 

cientificamente‖ (...), ―as forças motrizes históricas mais profundas que na realidade fazem 

mover os acontecimentos‖(...) na intensa tarefa de ―desvendar a essência da ordem social 

capitalista‖ (Luckács,1974). Isso posto, a atividade de investigação evidencia a importância 

do levantamento dos mais variados elementos a fim de que se consiga retratar a realidade da 

forma mais completa e profunda possível, mesmo diante dos aspectos contraditórios 

subjacentes à reflexão realizada, quando compreendemos que nem todos os elementos são 

possíveis de ser pesquisados/analisados. 

 

Quadro 2: Documentos da Fundação Euclides da Cunha – FEC 

 

Título: Escritura pública de instituição e dotação e de estatuto 

Instituição: FEC Ano: 1997 Nº pág.:  

Informações adicionais: Escritura pública lavrada no Cartório de 5º Ofício de Niterói, livro 502, 

folha 059/69, ato 06, de 19/11/1997 e registrada no Cartório do 12º Ofício de Niterói, sob o nº 6.196, 

livro A-20 de 27/02/2004. 

 

Título: Escritura pública de instituição e dotação e de alteração do estatuto 

Instituição: FEC Ano: 2004 Nº pág.:  

Informações adicionais: Alteração aprovada pelo Conselho de Administração, em reuniões de 25/03 

e 22/04/2003 e pela Declaratória de autorização de Ato da Provedoria de Fundações do Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro. Escritura pública lavrada no Cartório de 5º Ofício de Niterói, 

livro 537, folha 096/108, de 17/02/2004 e registrada no Cartório do 12º Ofício de Niterói, sob o nº 

6.196, livro A-20 de 27/02/2004. 

Título: Estatuto 

Instituição: FEC Ano: 2004 Nº pág.: 12 
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Título: Regimento 

Instituição: FEC Ano: 2003 Nº pág.: 20 

Informações adicionais: Aprovado pelo conselho de Administração em reuniões em 29/07 e 

26/08/2003 (20 páginas). 

 

Título: Portaria conjunta nº 37, de 24 de maio de 2012 

Instituição: Diário Oficial da União, seção 1, 

nº 101, 25/05/2012 

Ano: 2012 Nº pág.: 01 

Informações adicionais: Recredenciamento pelo período de 02 (dois) anos, a partir de 04 de 

setembro de 2012. 

 

Título: Relatórios de Atividades 

Instituição: FEC Ano Nº pág. 

2001 22 

2002 42 

2003 24 

2004 28 

2005 53 

2006 70 

2007 89 

2008 81 

2009 86 

2010 85 

2011 55 

2012 62 

 

Título: Projetos em desenvolvimento 

Instituição: FEC Ano: 2010 Nº pág.: 100 

Informações adicionais: Lista dos projetos desenvolvidos pela FEC; inclui projetos com início em 

2000 e projetos com vigência até 2014. 

 

Título: Boletim Informativo Conexão 

Instituição: FEC Ano Nº pág. 

Out 2011 ano 1, nº 1 08 

Nov/dez 2011 ano1, nº 2 11 

Jan/fev 2012 ano 1, nº 3 12 

Mar/abr 2012 ano 1, n° 4 12 

Mai/jun 2012 ano 1, nº5 12 

Especial Dez 2012, ano 1 20 

Abr/Jun 2013 ano 2, nº 8 12 

Jul/set 2013 ano 2, nº 9 12 

 

Título: ―Apreciação do conselheiro Nicholas Davies sobre as contas e atividades da FEC em 2000‖ 

Autor: Nicholas Davies Data: 08/10/2001 Nº pág.: 08 

Informações adicionais: Presidente do Conselho Fiscal da Fundação em 2000 e até o início de 

novembro de 2001. 

 

Título: ―Irregularidades na Fundação Euclides da Cunha, da Universidade Federal Fluminense em 

2000 e 2001‖ 

Autor: Nicholas Davies Ano: 2001 Nº pág.: 18 

Informações adicionais: Documento encaminhado ao Ministério Público Estadual do Rio de 

Janeiro) em dezembro de 2001. 
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 Para a investigação das relações entre a FCE e a UFF foi analisado um conjunto de 

documentos da universidade, como: estatuto e regimento da UFF, os relatórios de gestão, os 

planos de desenvolvimento institucional, as prestações de contas, as normas de serviços, as 

decisões do Conselho Universitário, as resoluções, a estrutura acadêmica (número de 

estudantes, professores, cursos etc.), bem como pareceres e relatórios de auditoria. Grande 

parte desse conjunto de documentos encontra-se disponível no sítio eletrônico da instituição. 

 

Quadro 3: Documentos da Universidade Federal Fluminense – UFF 

Título: Norma de Serviço nº 614 de 27/04/2010 

Instituição: Gabinete do Reitor da UFF Ano: 2010 Nº pág.: 01 

―Dispõe sobre procedimentos relativos aos projetos financiados com recursos da UFF ou captados 

externamente‖. 
 

Título: Norma de Serviço nº 626 de 04/04/2012 

Instituição:  Ano: 2012 Nº pág.: 01 

―Revoga a Norma de Serviço nº 603, de 09 de fevereiro de 2009 e dispõe sobre os procedimentos a 

serem adotados na relação entre a Universidade Federal Fluminense (UFF) e suas Fundações de 

Apoio, na execução de programas e projetos, nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e de 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico‖. 
 

Título: Resolução 155/2008 

Instituição: Conselho Universitário Ano: 2008 Nº pág.: 04 

Informações adicionais: ―Regulamenta a criação, a classificação e a execução de cursos que 

contenham turmas pagas e trata da destinação dos recursos deles provenientes‖. 
 

Título: Decisão nº 068/2008 

Instituição:  Ano: 2008 Nº pág.: 02 

Homologação do resultado das eleições para os Conselhos de Administração e Fiscal da FEC em 

27/08/2008. 
 

Título: Decisão nº 049/2008 

Instituição:  Ano: 2008 Nº pág.: 01 

Informações adicionais: Aprovação do Relatório de Atividades de 2007 da FEC em 20/06/2008. 
 

Título: Decisão n° 011/2012 

Instituição:  Ano: 2012 Nº pág.: 01 

Informações adicionais: Manifestação favorável à Norma de Serviço 626 de 04/04/2012, que dispõe 

sobre procedimentos a serem adotados na relação entre a UFF e a FEC. 
 

Título: Decisão nº 003/2008 

Instituição:  Ano: 2008 Nº pág.: 01 

Informações adicionais: Aceite da proposta de realização do ―Seminário sobre a relação entre as 

IFES e suas fundações de apoio‖, em 30/01/2008. 
 

Título: Decisão nº 023/2008 

Instituição:  Ano: 2008 Nº pág.: 01 

Informações adicionais: Prorroga até 04/2008 a realização do Seminário aprovado na Decisão nº 

003/2008, em 26/03/2008. 
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Título: Boletim de Serviço 012/2012 da UFF (Resolução 565/2011) 

Instituição: Pró-Reitoria de Administração Ano: 2012 Nº pág.: 01 

Informações adicionais: ―Ratificação do Termo Aditivo Específico ao Acordo de Cooperação celebrado 

entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha, por meio do Centro de Análises de 

Sistemas Navais – CASNAV, com a interveniência da Fundação de Estudo do Mar – FEMAR e a UFF, 

tendo como interveniente e gestora administrativa, a Fundação Euclides da Cunha – FEC‖. 
 

Título: Boletim de Serviço 012/2012 da UFF (Resolução 566/11) 

Instituição: Pró-Reitoria de Administração Ano: 2012 Nº pág.: 01 

Informações adicionais: ―Ratificação do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação 

Técnica nº 019/11 celebrado entre a UFF, a Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à 

UFF - FEC e a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP.‖ 
 

Título: Boletim de Serviço 193-2012 

Instituição:  Ano: 2012 Nº pág.: 01 

Informações adicionais: Contrato Administrativo nº 130/2013: cooperação técnica entre o 

Município de Madre de Deus/BA e a Universidade Federal Fluminense – UFF, com o apoio 

institucional à UFF, da Fundação Euclides da Cunha – FEC. 
 

Título: Estatuto e Regimento Geral 

Instituição: UFF Ano:  Nº pág.: 54 

Informações adicionais: Aprovado pelo Conselho Federal de Educação conforme Parecer Nº 2/83. 

Homologado através da Portaria Ministerial nº 177 de 2/5/83. 

Publicado no Diário Oficial da União de 5/5/83. 
 

Título: Relatórios de Gestão 

Instituição: Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN/UFF 

Ano Nº pág.: 

1998 118 

1999 134 

2000 51 

2001 45 

2002 51 

2003 64 

2004 99 

2005 65 

2006 96 

2007 113 

2008 142 

2009 181 

2010 241 

2011 323 

2012 348 

2013 307 
 

Título: Planos de Desenvolvimento Institucional – PDI 

Instituição: Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN/UFF Ano Nº pág. 

 2008-2012 76 

 2013-2017 92 

Informações adicionais: Submetido a reunião do Conselho Universitário em 29/04/2009. 
 

Título: UFF em números 

Instituição: Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN e 

Coordenação de Gestão da Informação 

Ano:  Nº pág.: sítio 

eletrônico 

Informações adicionais: Dados da graduação e pós graduação. 
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Título: Prestação de Contas Ordinárias Anual 

Instituição:  Ano Nº pág. Inf. Adicionais 

2010 242 Relatório de Gestão Exercício 2010 

2011 323 Relatório de Gestão Exercício 2011 
 

Título: Relatório e Certificado de Auditoria e Parecer do Dirigente do Controle Interno 

Instituição:  Ano: 2011 Nº pág.:  
 

Título: Relatório Anual de Atividades 

Instituição: Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Inovação/PROPPi 
Ano Nº pág. 

2009 17 

2011 21 (última versão) 
 

Título: Boletim de Serviço nº 058/2009 - Norma de Serviço 604 02/04/2009 

Instituição:  Ano:  Nº pág.:  

Informações adicionais: ―Cria na estrutura da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a Agência 

de Inovação da UFF – AGIR‖ 
 

Título: Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Instituição: Controladoria Geral da União Ano Nº pág. Inf. Adicionais 

2010 24 RA201108970 

2009 20 RA243905 

 

 O material analisado compreende também os registros que expressam as visões de 

setores organizados da sociedade civil que resistem à presença das fundações privadas ditas 

―de apoio‖ nas universidades. O movimento docente trouxe essa questão à ordem do dia nos 

grandes debates na universidade, em que a autonomia universitária é um tema político central. 

Muitos debates, pareceres, revistas, artigos foram produzidos com vistas a dar visibilidade ao 

tema. Neste estudo privilegiamos o material elaborado pelo Sindicato Nacional dos Docentes 

das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN) e suas seções sindicais, como a Associação 

dos Docentes da Universidade de São Paulo (Adusp-S. Sind.), uma das entidades pioneiras  

neste debate. Elencamos, a seguir, os documentos advindos destes setores organizados da 

sociedade civil analisados neste trabalho. 
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Quadro 4: Documentos do Andes-SN e de suas seções sindicais 

Autor Título Matéria 

Associação dos 

Docentes da USP- 

Seção Sindical do 

ANDES-SN- Adusp 
 

Revista Adusp, nº 49, 

Jan/2011  

―Ex-presidente da Finatec é condenado a 10 anos de prisão e 

perde bens‖ (páginas 53-56) 

Revista Adusp, nº 51, 

Out/2011 

―Fundações ditas de apoio ignoram TAC de 2007 e continuam 

no campus‖ (páginas 41-51); 

―Qualificada como OSS, Fundação Faculdade de Medicina 

apodera-se dos hospitais públicos‖ (páginas 84-85) 

Informativo Adusp, 

nº 304, de 19/04/2010 

―Fundações ditas ―de apoio‖ continuam usando marca USP‖ 

(pág. 3) 

Informativo Adusp, 

nº 300, de 22/02/2010 

―CNE-MEC aprova fim do credenciamento especial de 

fundações ―de apoio‖ para oferecer cursos de pós‖ (pág.3) 

Revista Adusp, 

nº 46, Jan/2010  

―O poder da FIA  e a extraordinária invenção dos 

―professores-bolsistas‖ (páginas 33-34) 

Revista Adusp,  

nº 41, Out/2007 

―TCU critica atuação da FIA no Pan-07 e suspende 

pagamento‖ (página 68) 

Revista Adusp,  

nº 40, Abr/2007 

―Dossiê Fundações 2, Parte III‖  

Revista Adusp,  

nº 37, Ago/2006 

―Dossiê Fundações 2, Parte II‖ (páginas 31-60) 

Revista Adusp,  

nº 36, Jan/2006 

―Dossiê Fundações 2‖ (páginas 51-106) 

Parecer jurídico: 

Fundações privadas x 

Universidade pública, 

Out/2004 

―Parecer jurídico sobre a legalidade de vincular cargos 

executivos da Universidade às direções de fundações privadas 

―de apoio‖(páginas 3-12) 

Livro,  

Nov/2004 

―Universidade pública e fundações privadas: aspectos 

conceituais, éticos e jurídicos.‖ 

Revista Adusp,  

nº 27, Out/2002 

―Especial Cursos Pagos‖ (páginas 6-101) 

 Revista Adusp, nº 50, 

Junho/2011 

―No Brasil, ciência e educação nunca foram prioridades‖ 

(páginas 6-13); 

―Foco na inovação é prioridade absoluta para o governo‖ 

(páginas 14-20); 

―Se aprovado como está, PL 41/2010 manterá sigilo eterno na 

área de C&T‖ (páginas 21-24) 

 Revista Adusp, nº 41 

Outubro/2007 

―Sob pressão, Fapesp investe maias recursos em inovação 

tecnológica‖ (páginas 46-54); 

―Fapesp & Dedini, ou a febre do etanol‖ (páginas 55-57); 

―Compromisso com a pesquisa acadêmica fundamental é 

inabalável‖, declara Brito Cruz‖ (páginas 58-62)‖ 

―Troca na Secretaria mantém forte ligação com interesses 

privados‖ (paginas 63-67) 
. Revista Adusp nº 22, de 

março de 2001 

Dossiê Fundações (1ª Parte - Revista Adusp nº 22, de março de 

2001; 2ª Parte - Revista Adusp nº 23, de setembro de 2001 e 3ª Parte 

– Revista Adusp nº 24, de dezembro de 2001. 

 

 Revista Adusp nº 23, de 

setembro de 2001 

Dossiê Fundações - 2ª Parte 

 Revista Adusp nº 24, de 

dezembro de 2001 

Dossiê Fundações - 3ª Parte 

 Revista Adusp, nº 54 

Maio/2013 

―Devemos mesmo ―transformar ciência em negócios‖? 

(páginas 80-91) 
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Autor Título Matéria 

Sindicato Nacional 

dos docentes das 

Instituições de 

Ensino Superior-

ANDES-SN 

Revista Andes Especial, 

Abr/2013 

―Dossiê Nacional 3‖ 

Caderno Andes, nº 2, 4ª ed. 

atualizada e revisada. Jan/2013. 

ISSN 1677-8707 

―Proposta do ANDES-SN para a Universidade Brasileira‖  

InformANDES, nº 2, Set/2011 ―Mercantilização da universidade empobrece provoca o 

empobrecimento da elaboração científica e do 

pensamento na academia‖ (páginas 8-11) 

InformANDES,  Impresso 

Especial, Março/2008 

―Fundações privadas e universidades públicas: uma 

relação incompatível‖ 

Cartilha abril/2008 Fundações privadas X universidades públicas: Uma 

relação Incompatível.  

Dossiê Nacional 2, Publicação 

Especial do ANDES-SN 

―Fundações privadas de apoio. Intervenções judiciais, inquéritos, 

prisões, renúncia de reitores: o modelo entra em crise‖. 

Cadernos ANDES, nº 23, 

Fev/2006. ISSN 1677-8707 

―Fundações privadas ditas de apoio às universidades 

públicas‖ (páginas 1-100) 

Publicação do Grupo de 

Trabalho de Política Educacional 

– GTPE/Andes-SN, Ago/2004 

―A contra-reforma da Educação Superior: uma análise do 

ANDES-SN das principais iniciativas do governo de Lula 

da Silva‖ (páginas 3-57) 
 

Autor Título Matéria 

Associação de 

Docentes da 

Unicamp-

ADunicamp 

Revista ADunicamp, Ano 6, nº 1, 

abr/2004 

―A Contra-reforma da Universidade: Propostas e 

Análises‖ 

 

Autor Publicação Título/Assunto 

Associação dos 

Docentes da UFF- 

ADUFF S.Sind 

Caderno de Expansão e 

Condições do Trabalho Docente 

– GTPE-ADUFF Março/2013 

Publicação sobre os efeitos da expansão precarizada das 

Instituições Federais de Ensino Superior 

Manifesto contra a EBSERH 

Março/2013 

Manifesto contra a EBSERH: manifesto em defesa dos 

hospitais universitários como instituições de ensino 

pública-estatal, vinculadas às universidades, sob a 

administração direta do Estado: contra a implantação da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares nos hospitais 

universitários (hus) do Brasil 

Cartilha sobre Plano de Carreiras 

do Magistério Federal 

Cartilha com avaliação sobre a nova legislaçao que dispõe 

sobre o plano de cargos e carreiras do magistério federal 

Documento 20/06/2008 ―Vergonha nos CUVs extraordinários‖ 

Documento 21/03/2006 ―Plano de lutas do setor das instituições federais de ensino 

superior - IFES, atualizado pelo 50º CONAD. 

Documento 21/06/2002 ―Análise do ANDES-SN sobre o Anteprojeto de Lei 

Orgânica da Andifes‖ 

Jornal da  ADUFF  Dez/2014 

.2ªQuinz 

 

‗Ajuste‘ neoliberal e EBSERH ameaçam UFF em 2015 

Jornal da ADUFF 

Dezembro/2014                   
―ADUFF defende democracia, autonomia e universidade 

pública na posse do reitor‖ 

Jornal da ADUFF  de Maio/2014 ―Não somos sardinhas. Docentes de Campos dão aulas em 

contêineres e sofrem sem estrutura adequada‖ 

Documento Encarte UFF 

11/04/2014 

―UFF quer debater projeto de universidade‖ 

Jornal da ADUFF Junho/2013 ―Nas ruas. Movimento de massas ressurge no Brasil com 

mobilização da juventude na defesa por direitos‖ 
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 Embora a questão das fundações seja um tema de tamanha relevância, uma das lacunas 

encontradas durante esta investigação diz respeito aos escassos estudos bibliográficos. 

Destacamos (Quadro 5) alguns dos trabalhos encontrados. Outros constarão das referências 

bibliográficas. Buscamos constatar nestes trabalhos a importância dada pelos autores à questão 

da autonomia universitária diante da presença das fundações privadas ditas ―de apoio‖. 

 

Quadro 5: Estudos bibliográficos sobre fundações de apoio 

Autor: SILVA, Alexandre Pacheco. 

Título: Antes de uma Fundação, um conceito: Um estudo sobre a disciplina jurídica das fundações de 

apoio na cooperação entre Universidade e Empresa. 

Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. (Dissertação) Ano: 2011 

Palavras-chave: Fundação de Apoio. Instituições Federais de Ensino Superior. 

Desenvolvimento Econômico. Orçamento Público. Lei de Inovação. Cooperação Universidade e 

Empresa. Universidade Empreendedora. Empresas de Inovação e Transferência de Tecnologia. 

Resumo: O autor compreende a fundação de apoio como organização de intermediação da 

cooperação entre universidade e empresa. Utilizando como estudo de caso a Fundação de Apoio 

Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI) da Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar) afirma a compatibilidade entre o modelo de fundação de apoio e o regime de direito 

público. Isso possibilita que a universidade de pesquisa, além de formadora de mão de obra 

especializada e geradora de conhecimento, possa ser centro de tecnologia. Dessa forma, se 

aproximaria da indústria, pois substituiria os antigos departamentos de pesquisa e desenvolvimento 

das indústrias nacionais e fomentaria a criação de incubadoras de empresa, facilitando o intercâmbio 

entre os professores, técnicos e demais profissionais para diversos países. Sob essa perspectiva, 

sugere que a universidade possa ser vista como importante aliada ao converter este conhecimento em 

aplicação industrial, em inovação tecnológica, medida pelo registro de patentes e pela transferência de 

tecnologia para a indústria. Em relação à autonomia universitária, a investigação se restringe à 

dimensão administrativa, particularmente, comparações entre a autonomia de uma fundação de apoio 

e uma fundação estatal.  
 

Autor: SAKASHITA, Claudia Naomi 

Título: Caracterização das formas de intervenção da fundação junto à universidade: problemas, 

dilemas e soluções. 

Instituição: Universidade Estadual de Campinas, Faculdade 

de Educação (Dissertação). 

Ano: 2011 

Palavras-chave: Não constam 

Resumo: A autora investigou a Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP, a FUNCAMP - 

instituída pela UNICAMP. Através de convênios e contratos nas áreas de humanas e nas engenharias, 

firmados pela entidade, entendeu que o capitalismo acadêmico vem se consolidando na universidade.  

Faz poucas menções à autonomia universitária, também restritas à dimensão administrativa. 
 

Autor: ALMEIDA, Sérgio Campos de. 

Título: O avanço da privatização na educação brasileira: o ProUni como uma nova estratégia para a 

transferência de recursos públicos para o setor privado. 

Instituição: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 

Educação (Dissertação). 

Ano: 2006 

Palavras-chave: Educação superior. Reforma educacional. ProUni 

Resumo: O autor investiga o ProUni à luz da estratégia de expansão do setor privado via 

―democratização‖. Sob essa perspectiva, também buscou a associação entre o referido programa, as 
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fundações de apoio, a Reforma Universitária e a Lei de Inovação Tecnológica. Depreende-se daí que 

o governo Lula, sob a desresponsabilização do Estado, operacionalizou mecanismos, tanto para a 

captação de recursos junto à iniciativa privada, quanto para a transferência direta ou indireta de 

recursos públicos para as instituições de ensino superior privadas via Parcerias Público-Privadas. O 

autor enfatiza nas suas análises que tais medidas ferem a autonomia universitária. 
 

Autor: ARAUJO, Rosy Hellen Ribeiro; MACHADO, Suelen Borges. 

Título: A privatização interna das IFES do Rio de Janeiro: UFF e UNIRIO 

Instituição: Universidade Federal Fluminense (artigo) Ano: 2011 

Palavras-chave: Contrarreforma Estatal. Educação Superior. UFF e UNIRIO.  

Resumo: As autoras investigam a prática privatizante em curso nas universidades a partir da análise 

das respectivas fundações de apoio e seus cursos pagos. Apontam que a existência de tal prática vai 

de encontro a autonomia universitária. 
 

Autor: PROTETTI, Fernando Henrique; VAIDERGORN, José. 

Título: As fundações de apoio às universidades públicas: efeitos da reforma do Estado na Educação 

Superior brasileira 

Instituição: Universidade Federal do ABC; Universidade Estadual 

Paulista (artigo) 

Ano: 2010 

Palavras-chave: Fundações de apoio. Universidades públicas. Administração gerencial. Educação 

Superior-mercadoria. 

Resumo: Os autores apresentam estudos realizados sobre as fundações de apoio e seus efeitos nas 

universidades pela Reforma do Estado. 
 

Autor: PAULA, Maria de Fátima; AZEVEDO, Marcela Davino de. 

Título: Políticas e práticas de privatização do público na universidade: o caso UFF. 

Instituição: Universidade Federal Fluminense (artigo) Ano: 2006 

Palavras-chave: Universidade. Privatização. UFF. 

Resumo: As autoras discutem a existência de cursos pagos oferecidos pela fundação de apoio e a 

imprescindibilidade desta no interior da UFF. Apontam irregularidades na gestão da entidade privada 

e a privatização ―por dentro‖ da universidade para além dos ditames da contrarreforma. 
 

Autor: PEREIRA, Carolina Miranda da C. 

Título: Fundações privadas e precarização do trabalho docente na UNESP: 1995-2008.  

Instituição: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(Dissertação) 

Ano: 2009 

Palavras-chave: Fundações Privadas. Precarização do Trabalho Docente. Autonomia Universitária. 

Políticas Públicas. Ensino Superior. 

Resumo: A autora investiga a relação entre as fundações de apoio e a precarização do trabalho 

docente no interior da Unesp à luz das recomendações dos organismos multilaterais. Identifica que 

tais práticas privatizantes, além de intensificarem a desvalorização do trabalho docente, contribuem 

para a corrosão da autonomia universitária. 

 

 Complementarmente, examinamos nesta tese documentos relacionados com a reforma 

do Estado e com o lugar previsto para as fundações pelo Banco Mundial e pelo Plano Diretor 

da Reforma do Estado.  

 Não menos importante, analisamos os relatórios do TCU
18

 e da CGU, que examinam 

as fundações. 

                                                           
18Disponível em: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/imprensa/noticias/noticias_arquivos/ 
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Conceitos e categorias de análise 

 

Se, na concepção de decurso da história, separarmos as ideias da classe dominante 

da própria classe dominante e se as concebermos como autônomas, se nos 

limitarmos a dizer que em uma época estas ou aquelas ideias dominaram, sem nos 

preocuparmos com as condições de produção e com os produtores destas ideias, 

então podemos afirmar, por exemplo, que, na época em que a aristocracia dominou, 

os conceitos de honra, de fidelidade etc. dominaram, ao passo que na época da 

dominação burguesa dominaram os conceitos de liberdade, igualdade etc. É o que, 

em média, imagina a própria classe dominante (Marx e Engels, 1984, pp. 73-74) 

 

 Para examinar a hipótese aventada, empreendemos a análise de todo o material 

empírico mencionado por meio da utilização de conceitos e categorias apresentados 

sucintamente a seguir.  

 Como a aparência fenomênica da realidade não permite evidenciar os determinantes 

do movimento do real, é preciso fazer um exercício rigoroso no sentido de buscar 

compreender o real, considerando o âmbito de suas mediações e contradições. 

 O objetivo da pesquisa é tornar o real pensável e, para isso, a presente investigação 

parte da análise das leis, dos documentos produzidos pela FEC, ciente de que o exame destes 

materiais não permite conhecer a problemática das fundações em toda a sua complexidade. É 

preciso avançar na análise para além do material que se tem às mãos: buscar as motivações e 

os sujeitos que operaram na elaboração e implementação das políticas públicas, leis, decretos 

e toda sorte de documentos considerados na pesquisa. 

 Desde o início deste trabalho estamos cientes de que os sujeitos que atuam no Estado 

não são indivíduos isolados, mas participantes de um processo histórico pleno de tensões, 

contradições, constrangimentos que conformam a problemática estudada. Em especial, 

consideramos que os sujeitos que atuam no MEC ou no MCTI, por exemplo, podem não estar 

localizados nos principais bastiões de poder do Estado. É quase um ―senso comum‖ a ideia de 

que quem define a agenda do Estado é, em última instância, a área econômica, setor do Estado 

que mantém permanente relação com o bloco no poder. O exemplo da Lei de Inovação é claro 

quanto a isso. Entre os projetos prioritários do FMI, este foi um dos elencados em 2004. 

Os conceitos que compõem a teoria permitem que investiguemos o ―claro-escuro de 

verdade e engano‖ que a aparência dos fenômenos nos mostra. As categorias são as 

                                                                                                                                                                                     
Hist%C3%B3rico_0.pdf> Acesso em: 03/01/2013. 
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representações que serão analisadas para compreender o movimento do real. Considerando-se 

que ―fenômeno e essência compõem uma dialética‖ essas representações, abstrações das 

formas concretas, também precisam ser objetos de análise, pois o real se movimenta de modo 

dinâmico. Portanto, é preciso ficar atento às contradições inerentes a uma sociedade de 

classes, pautada na divisão social do trabalho e interesses antagônicos nesse modo de 

produção específico, o capitalismo. 

 Utilizaremos os conceitos Capitalismo Dependente e Heteronomia do sociólogo 

Florestan Fernandes (1968), de modo a explicitar como o Brasil se insere na lógica de 

expansão do capitalismo monopolista e na reprodução ampliada do capital. Ao mesmo tempo, 

o autor enfatiza a centralidade das classes sociais nesse processo. As classes sociais nas 

economias dependentes, algumas mais outras menos, derivam da organização da hegemonia 

no plano internacional; dessa organização resulta a ordem social local. Daí serem importantes 

elementos para a condição do capitalismo dependente. Isso também quer dizer que nem todas 

as economias se beneficiam nessas relações, entretanto, quando isso ocorre se dá de maneira 

exacerbada. O autor, ao esclarecer a articulação entre a dependência aos ―centros 

hegemônicos‖ e a organização social interna, expõe a íntima relação entre as classes sociais e 

as formas de poder (FERNANDES, 2008). 

 As contribuições de Florestan permitirão a compreensão de que, na condição do 

capitalismo dependente, face ao ‗entendimento‘ das agências multilaterais e das frações 

burguesas locais, a universidade pública não estaria sendo funcional ao mercado – o marco 

regulatório para avaliar o desempenho das instituições de ensino. A legitimação e 

regulamentação pelo Estado dessa situação, sob a égide da inovação e do ―inevitável‖ 

empreendedorismo, ratifica a condição heterônoma assumida pelo país. As análises 

empreendidas por Florestan Fernandes atestam que a heteronomia é econômica, política, 

social, ideológica e moral (CARDOSO, 1996).  

 As categorias ‗Estado e sociedade civil‘ e ‗público e o privado‘, discutidas no capítulo 

adiante, serão para compreender os sujeitos e as determinações que conduzem o processo de 

implantação das fundações ditas ―de apoio‖ e, em particular, os conflitos entre o que setores 

da comunidade compreendem como a função pública da universidade e o que os apoiadores 

das fundações caracterizam como uma abertura da universidade à contemporaneidade 

impulsionada pelo mercado. As categorias, por serem representações, condensam diferentes 

formas de apreensão do real. Daí, a necessidade da teoria para que se possa buscar os 

determinantes e as mediações que conformam o objeto estudado.  
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 A tentativa de converter o público como esfera equivalente ao privado, por meio do 

chamado bem público (assim, não importaria se a promoção da educação é pública ou 

privada, mas se atende ou não ao interesse social) passa a determinar a ação governamental ao 

privilegiar as parcerias público-privadas.  

 Destarte, as parcerias público-privadas exercem intensa influência na produção do 

conhecimento e no modo como ele deve circular, particularmente em contextos produtivos 

com desdobramentos para a autonomia universitária. A presença empresarial na elaboração 

das políticas públicas para a educação superior atesta essa assertiva. A Lei das Parcerias 

Público-Privadas (Lei nº 11.079/2004) é congruente com a ‗dita‘ imprescindibilidade das 

fundações ditas ―de apoio‖ no interior das universidades. Em suma, as universidades podem 

contratar fundações e ainda se eximirem da exigibilidade da licitação 

 

Síntese da estrutura da tese 

 

 Esta tese estrutura-se da seguinte maneira: a Introdução Geral apresenta a 

problemática da universidade diante da imposição das fundações privadas ditas ―de apoio‖ e a 

forma como essa parceria se materializa sob a perspectiva de uma economia capitalista 

dependente e heterônoma. Busca entender a conversão da universidade numa organização 

gerencial, nos termos colocados por Marilena Chauí (2003), buscando elementos que 

corroborem essa condição de subordinação ao capitalismo monopolista. Tais elementos são 

investigados a partir dos documentos que mostram a ―necessidade‖ de contratualização de um 

ente privado para resolver e ―agilizar‖ as questões das instituições universitárias. Apresenta a 

discussão sobre o projeto de universidade que está em curso: ou se trata de um projeto onde a 

produção de conhecimento novo e voltado para os grandes problemas nacionais está em 

questão, ou se trata da conversão da instituição pública em espaço de serviços a baixo custo 

para o setor produtivo. Como se pode ver, trata-se de uma disputa ideológica inequívoca. 

No Capítulo I, serão discutidas as transformações complexas sofridas pela 

universidade a partir dos anos de 1960, particularmente, no bojo da Reforma Universitária. As 

transformações têm estreita relação com o aprofundamento da condição capitalista 

dependente do país e a partir dos conceitos de ―Capitalismo Dependente e Heteronomia‖, da 

contribuição de Florestan Fernandes, objetiva evidenciar a sua atualidade em face à forma 
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como o Brasil se inseriu na civilização ocidental moderna e cujos traços pautados no arcaico 

ainda prevalecem e reforçam a sua posição diante dos ―centros hegemônicos‖. 

Considerada a mundialização e a subsequente financeirização do capital na 

contemporaneidade, não é estranho que os avanços científico-tecnológicos e a adequação de 

espaços da universidade pública sejam utilizados para a produção de inovação
19

 conforme a 

Lei de Inovação Tecnológica nº 10.973/2004, a Lei do Bem – Lei nº 11.196/2005, a criação 

dos Fundos Setoriais com vistas ao financiamento da pesquisa A estratégia das grandes 

corporações é a utilização desse espaço num movimento que as pouparia do investimento em 

laboratórios de pesquisa e desenvolvimento (P&D), haja vista encontrarem por aqui – no 

interior da universidade – o local e o pessoal qualificado para os seus objetivos, mormente, a 

mera prestação de serviços. A chamada inovação, nos países industrializados do G-7, não é 

feita na universidade e sim na empresa, conforme Edwin Mansfield (1998). Sob os auspícios 

do Estado, é visível o esfacelamento da autonomia universitária diante das medidas que 

buscam a associação entre empresas e as principais universidades. Dessa forma, essas 

instituições atenderiam imediatamente às demandas operacionais daquelas.  

 Ao ressignificar o ethos acadêmico, corrobora o evidente desrespeito à autonomia 

universitária conforme o Art. 207 da CF/1988 onde se lê, ―as universidades gozam de 

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

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão‖ (BRASIL, 

1988). Ao mesmo tempo, as estratégias das grandes corporações, citadas anteriormente, 

redefinem o sentido original do Artigo 218, no Título VIII, da Ordem Social, Capítulo IV – 

Da Ciência e Tecnologia: ―O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 

pesquisa e a capacitação tecnológicas‖ e também receberá ―tratamento prioritário‖ (§ 1º, 

idem). O documento afirma também que ―a pesquisa tecnológica voltar-se-à, 

preponderantemente, para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do 

sistema produtivo nacional e regional‖ (§ 2°, idem, ibidem). 

O Capítulo II examina a reforma do Estado e segue o fio condutor que articula as 

medidas governamentais com a necessidade das fundações privadas ditas ―de apoio‖. A partir 

das medidas do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002), examinam 

                                                           
19 Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no 

ambiente produtivo e dá outras providências. Conforme o seu art. 2, IV - inovação: introdução de novidade ou 

aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços‘‘. Fonte: Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, acesso em 03/12/2004. 
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a articulação entre o fechamento dos antigos departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento 

das estatais e a sua substituição pelos Fundos Setoriais. Esse exame permite estabelecer 

vínculos com a legislação que atinge a educação superior e, particularmente, a universidade, 

como a Lei de Inovação Tecnológica, a Lei do Bem, as Parcerias Público-Privadas e a 

legislação subsequente.  

O Capítulo III, por sua vez, aborda a paulatina refuncionalização da universidade 

tendo a Lei de Inovação como fio condutor. Mostra também como a atuação conjunta da 

Corregedoria de Contas da União, do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, nesse momento é crucial, considerando-se o imenso 

descontentamento de grande parte organizada da sociedade civil, principalmente o movimento 

docente e estudantil, com a imposição da presença empresarial na elaboração de políticas 

públicas para a educação pública e dentro dos espaços públicos. Burlando a Constituição 

Federal em vigor, o Estado regulamenta a matéria em questão atendendo aos interesses dos 

setores privado-mercantis. Para essa análise, a periodização segue as legislações referentes às 

fundações ditas ―de apoio‖ desde a Reforma do Estado até a última disponível. E, 

dialeticamente, debaterá como a sociedade civil organizada elabora suas estratégias de 

resistência ao manto privatista em curso para a educação superior pública diante da 

materialização da Lei de Inovação Tecnológica no interior da universidade, via fundações 

privadas de apoio. 

 Concluindo, a institucionalização das fundações ―ditas‖ de apoio e a Lei de Inovação 

Tecnológica certamente, pavimentou o processo de refuncionalização da universidade. O 

discurso oficial, sustenta como natural e inevitável a conversão do público em interesse 

público, legitimando a presença da esfera privada nas instituições públicas e no serviço 

público em geral. Diante disso, os conflitos entre o público e o privado alcançaram o ensino, a 

pesquisa e a extensão, redefinindo os processos de formação (MBA, mestrados profissionais, 

cursos de curta duração etc.), o sentido da extensão, reconceituado como parcerias público-

privadas e da pesquisa, substituída, crescentemente, pela inovação, por investigações 

parceladas globalmente e pela prestação de serviços.  

Esses entes privados operacionalizam demandas de serviços que estão reconfigurando 

importantes espaços da universidade como loci de prestação de serviços, em detrimento dos 

espaços sociais de produção e socialização do conhecimento. O que é dado a pensar na 

universidade tem sido crescentemente definido pelas PPPs, linhas de pesquisa de cunho 

particularista e programas de governo não sem implicações profundas no cotidiano 
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universitário: o produtivismo acadêmico, a intensificação do trabalho docente, a flexibilização 

curricular, a despolitização dos espaços, a redefinição da autonomia universitária como 

liberdade para transacionar com o mercado. Diante de um contexto com mais de uma centena 

de fundações privadas atuando nas universidades, reconhecemos que a problemática aqui 

desenvolvida deve considerar a necessidade de estudos particularizados evitando assim, 

generalizações indevidas e possibilitando a apreensão das tensões e contradições nas demais 

instituições universitárias. 

Finalmente, a intermediação dos recursos públicos pelas fundações ―ditas‖ de apoio, 

agride a autonomia universitária com respaldo do Estado, numa contundente inobservância do 

seu caráter constitucional instituindo, dessa forma, um novo ethos guiado pela racionalidade 

do capital.  
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CAPÍTULO 1 

BREVE HISTÓRICO DA HETERONOMIA DA UNIVERSIDADE BRASILEIRA 

 

 

Introdução  

 Desde a década de 1960, a universidade tem sofrido transformações complexas que 

guardam estreita relação com o processo de aprofundamento da condição capitalista dependente 

do país. A edição de leis e decretos introduziram mudanças substantivas nas universidades 

federais e no ensino superior, como a Lei de Diretrizes e Bases de 1961 (Lei nº 4.024/61) que 

ampliou as prerrogativas do Conselho Federal de Educação (CFE), um bastião dos interesses 

privatistas na educação superior. No entanto, as mudanças estruturais aconteceram no período 

da ditadura militar-empresarial. Em 1965 a pós-graduação foi regulamentada nos termos do 

modelo estadunidense, com o Parecer Sucupira
20

. Desde então, sob influência da Aliança para o 

Progresso
21

, diversas comissões de estudo foram constituídas objetivando efetivar a reforma 

universitária que, conforme discutido no presente capítulo, materializou um modelo 

tecnocrático e heterônomo para as instituições de ensino superior (IES).  

Entre as principais mudanças operadas a partir da Lei nº 5.540/1968, é possível 

mencionar a nova forma de organização da própria universidade, por meio da extinção da 

cátedra, pela organização departamental, pelo sistema de créditos, pela difusão dos ciclos 

básicos, modificações que, no essencial, buscavam calibrar a universidade às demandas das 

frações burguesas locais, comprometidas com o intento de erigir um Estado dotado de 

inteligência capaz de garantir a infraestrutura necessária ao capitalismo monopolista em 

domínios como energia, agricultura, engenharias, telecomunicações etc. Para isso, a ditadura 

teve de redefinir em profundidade o aparato de ciência e tecnologia, situando-o no ministério 

do Planejamento e, a partir dessa iniciativa, impondo programas e editais que objetivavam 

dirigir a pesquisa e a pós-graduação em conformidade com as demandas da ―modernização 

                                                           
20 O Parecer 977/1965, elaborado pelo conselheiro Newton Sucupira é considerado o marco legal inicial da 

institucionalização da pós-graduação, num modelo único, burocrático e centralizado para todas as universidades brasileiras e 

institutos de pesquisa. O Parecer Sucupira se consubstancia na Lei da Reforma Universitária e se ampara no controle político-

ideológico de professores e estudantes e na utilização do aparato repressivo contra as universidades. 

21 Idealizado no governo Kennedy, o Aliança para o Progresso, é o programa de ajuda estadunidense aos países da América 

Latina. O USAID (U.S. Agency for International Development é o braço operacional da Aliança. A estratégia estadunidense 

objetivava manter a AL livre da influência marxista, principalmente as universidades. 
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conservadora‖, ou seja, os rumos previstos para a universidade exigiriam uma forte presença 

do Estado, contudo, num contexto emoldurado pela posição subordinada das frações locais ao 

capital hegemônico central. A universidade deveria ser capaz de produzir conhecimentos nos 

moldes de C&T, todavia, sem que esse se voltasse contra a ditadura. Nesse caso, todo aparato 

de controle político-ideológico deveria ser utilizado num momento de crítica à teoria da 

modernização e ao desenvolvimentismo. A autonomia universitária não cabia naquele cenário 

de conformação da universidade ao dito modelo moderno dos EUA. 

Em outro contexto, após o final da ditadura e o esgotamento do modelo que 

pressupunha o Estado tecnocrático, novas mudanças foram sendo forjadas, especialmente nos 

anos 1990. Daí a necessidade de investigar as especificidades sociais e históricas que 

culminaram na tentativa de transformar a própria função social da universidade, instada a 

assumir a função operacional de prestadora de serviços. Como afirma CHAUÍ (1999), 

a reforma [do Estado] tem um pressuposto ideológico básico: o mercado é portador 

de racionalidade sociopolítica e agente principal do bem-estar da República. Esse 

pressuposto leva a colocar direitos sociais (como a saúde, a educação e a cultura) no 

setor de serviços definidos pelo mercado. (p. 3) 

 

 Depreendemos que a universidade tem sido considerada pelas frações sociais 

hegemônicas como uma organização funcional para a acumulação e reprodução ampliada do 

capital. Diante do quadro atual em que a universidade brasileira tem sido chamada a cumprir 

parte das funções tradicionalmente desenvolvidas nos laboratórios de P&D, como a 

adequação de tecnologias importadas à realidade local, os grupos de pesquisa voltados para a 

ciência básica conhecem novos cerceamentos, como fica evidente no exame das principais 

medidas do Estado para fomentar a pesquisa, cada vez mais direcionada aos interesses 

empresariais. Nesse sentido, a Lei de Inovação tecnológica é exemplar, assim como os novos 

editais direcionados explicitamente para o setor produtivo.  

Nos países capitalistas hegemônicos o conjunto das atividades de pesquisa e 

desenvolvimento (inovação) é realizado nas próprias empresas e as universidades, embora 

estejam imbricadas nesses processos, formando os quadros que irão atuar nos referidos 

departamentos e, também, direcionado as pesquisas para áreas e fronteiras do conhecimento 

de interesse das corporações, não realizam as atividades propriamente de P&D. Isso não 

significa, por suposto, que toda pesquisa está inserida nesses circuitos, nem, de outro lado, 

que a ciência básica está isenta dessas influências.  
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O que intriga no caso brasileiro é por que atribuir às universidades o que, por 

experiência do próprio capital, é realizado nas corporações? Por que o Estado atua como 

indutor e legitimador dessa mudança na função da universidade?  

 A presente tese busca compreender esse processo buscando aporte histórico, em 

especial, revisitando as décadas de 1950 e 1960. É importante destacar que, nos anos 1950 e 

início dos anos 60, muitos cientistas que contribuíram com a constituição do CNPq e da 

CAPES, por exemplo, nutriam sincera convicção de que seria possível erigir, no Brasil, uma 

universidade que desse suporte científico e tecnológico – e de pessoal qualificado – para a 

substituição das importações e para o aprofundamento do nacional-desenvolvimentismo. Não 

apenas a consolidação de linhas de pesquisa altamente relevantes para o país foi estruturada 

na área da medicina tropical, da energia, da indústria aeroespacial e da agricultura – com 

destaque para as escolas de agronomia e para a Embrapa
22
– como essa intelligentsia buscou 

constituir a mais original experiência universitária no país: a UnB.  

As principais agências governamentais de fomento à pesquisa foram criadas na década 

de 1950. A instituição do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) pela Lei nº 1.310, de 15 de janeiro de 1951, que, dentre outras competências, planeja 

e coordena o desenvolvimento das pesquisas científicas e tecnológicas no país e a criação da 

Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (atual CAPES), se 

deve ao Decreto nº 29.741, de 11 de julho de 1951, durante o segundo governo de Getúlio 

Vargas, sendo seu objetivo: ―assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e 

qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados 

que visam ao desenvolvimento do país‖, como informa a página eletrônica da instituição
23

.   

Articulando preocupações geopolíticas, como a energia nuclear, com a consolidação 

de grupos de pesquisa que, parcialmente, já vinham sendo apoiados por fundações 

estrangeiras (Ford, Rockefeller), o CNPq possibilitou a expansão da pesquisa sistemática no 

país, inclusive incentivando cientistas a buscarem apoio na indústria para que este setor, tido 

como moderno, pudesse ancorar o nacional-desenvolvimentismo. Entretanto, como ficaria 

                                                           
22 A Embrapa se apresenta da seguinte forma no seu Portal: ―A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foi 

criada em 26 de abril de 1973 e é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Desde a nossa 

criação, assumimos um desafio: desenvolver, em conjunto com nossos parceiros do Sistema Nacional de Pesquisa 

Agropecuária (SNPA), um modelo de agricultura e pecuária tropical genuinamente brasileiro, superando as barreiras que 

limitavam a produção de alimentos, fibras e energia no nosso País.‖ E destaca: ―Somos uma empresa de inovação tecnológica 

focada na geração de conhecimento e tecnologia para a agropecuária brasileira‖. Disponível em https://www.embrapa.br/  

Acesso em 12/05/2014. 

23 Disponível em www.capes.gov.br. Acesso em 13/04/2014. 

https://www.embrapa.br/
http://www.capes.gov.br/
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evidente poucos anos mais tarde, o golpe militar-empresarial tornou explícito que os tais 

setores modernos já estavam inseridos e articulados com os propósitos do imperialismo, 

expresso no capitalismo monopolista. As fundações estrangeiras desempenharam papel 

decisivo de intervenção nos processos educacionais, via controle de financiamento e 

intercâmbios com intelectuais norte-americanos com vistas ao combate ao marxismo. 

Desse modo, um dos primeiros atos da ditadura foi afastar os idealizadores da 

Universidade de Brasília (UnB), como Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, bem como os 

educadores comprometidos com um projeto educativo que potencializasse a formação da 

consciência critica, a exemplo de Paulo Freire, igualmente cassado no início da ditadura. Em 

1965, 80% dos docentes da UnB ou foram afastados ou solicitaram desligamento da 

universidade (Salmeron, 1999) justo por compreenderem que o projeto original seria 

anacrônico e inviável na ditadura.  

 

1.1 A Reforma Universitária  

 A reestruturação da universidade, acompanhada de um intenso conteúdo político-

repressivo, foi institucionalizada pela Lei nº 5.540/1968. No bojo da chamada Reforma 

Universitária, a Lei possibilitou que a estrutura administrativa do ensino superior se 

desdobrasse em vários tipos, dentre eles, o agrupamento dos departamentos em institutos ou 

centros, a sobreposição dos centros aos institutos ou faculdades, a subordinação dos 

departamentos à administração superior. 

 O quadro abaixo relaciona parte substancial da legislação governamental nesse período: 

 

Quadro 6: Legislação – base da Reforma Universitária pós-golpe de 1964 

Ano/governo Legislação 

1964 – Castelo 

Branco 

Lei nº 4440 de 27 de outubro. Institui o salário-educação para os empregados e seus filhos e 

isentando as empresas (industriais e agrícolas) que celebrassem convênios com escolas 

particulares no ―sistema de bolsas de estudos‖.  

Lei nº 4464 de 09 de novembro – Lei Suplicy de Lacerda. Define como ilegais as entidades 

estudantis (União Nacional dos Estudantes (UNE) dentre outras); institui o funcionamento do 

Diretório Acadêmico por curso e o Diretório Central dos Estudantes (DCE). 

1964-1968 Execução dos acordos MEC-USAID. Alguns acordos têm vigência até 1971. 

1965  

Lei nº 4917 de 17 de dezembro de 1965, isenta as escolas particulares de impostos diversos. 
Parecer nº 77 do Conselho Federal de Educação. Institui e define normas para o 

funcionamento dos cursos de pós-graduação. 
Decreto-Lei nº 55.551. Estende o salário-educação a todos os empregados de empresas 

públicas ou privadas. 
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1966 

Criação do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) por orientação de 

Rudolph Atcon. Articulação entre o poder político do MEC, os recursos da USAID e a 

metodologia das universidades norte-americanas. 
Organização do Projeto Rondon pela Universidade do Estado da Guanabara e Escola de 

Comando e Estado Maior do Exército. 
Decreto-Lei nº 53 de 18 de novembro. Estabelece normas e princípios de organização para as 

universidades federais.  

1967 

Decreto-Lei nº 194 de 24 de fevereiro. Dispensa as entidades sociais do depósito do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço 
Decreto-Lei nº 228 de 28 de fevereiro. Reformula a organização e as formas de representação 

estudantil. Revogado pela Lei nº 6.680, em 1979. 
Decreto-Lei nº 252/1967. Estabelece normas complementares às do Decreto-Lei nº 53/1966. 
Constituição Federal de 15 de março. Estabelece o fim da vinculação de recursos para a 

educação. Proibição à criação de impostos e cobrança de encargos sobre o patrimônio, a 

renda ou os serviços das instituições de educação. 
Lei nº 5.379 de 15 de dezembro de 1967. Institui o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL). 

1968 – Costa e Silva 

Relatório ―Meira Matos‖. Trata das políticas educacionais e da tecnocratização da educação 

superior. Sua elaboração apoia-se nos acordos MEC –USAID e nas determinações do ―Plano 

Decenal de Educação da Aliança para o Progresso‖.  
Organização da Confederação Nacional de Educação. Elabora sugestões para a reformulação 

Plano Nacional de Educação vigente. 
Decreto-Lei nº 62.532 de 18 de abril. Institui bolsas de alimentação para os usuários do 

extinto Restaurante Calabouço. 
Grupo de Trabalho da Reforma Universitária (GTRU) formado em 02 de julho; 
Decreto nº 869. Obrigatoriedade da inclusão da disciplina Educação Moral e Cívica nos 

currículos escolares, em todos os níveis. No Ensino Superior era denominada Estudos de 

Problemas Brasileiros.  
Ato Complementar nº 77 de 22 de outubro. Proibição aos professores punidos pelos Atos 

Institucionais de exercerem função em estabelecimentos de ensino ou fundações criadas ou 

subvencionadas pelos poderes públicos, instituições de ensino ou pesquisa e organizações de 

interesse da Segurança Nacional. 
Lançamento do Plano Decenal de Educação 1967-1976. Suas bases, a Teoria do Capital 

Humano e a conceituação econômica da educação. 
Lei nº 5.537 de 21 de novembro. Cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 
Lei nº 5.540 de 28 de novembro. Estabelece normas de organização e funcionamento do ensino 

superior e sua articulação com a escola média. Departamentalização. Matrícula por disciplina; 

regime de créditos. Institui o curso básico. Unifica o vestibular, ingresso por qualificação, 

licenciaturas curtas. Institucionaliza a pós-graduação. 
Ato Institucional nº 5 de 13 de dezembro. ―São mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 

1967 e as Constituições Estaduais; O Presidente da República poderá decretar a intervenção 

nos estados e municípios, sem as limitações previstas na Constituição, suspender os direitos 

políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, 

estaduais e municipais, e dá outras providências.‖ 
Decreto nº 405 de 31 de dezembro. Institui normas para o incremento de matrículas no ensino 

superior. 

1969 - General 

Emilio Garrastazu 

Médici 

Decreto-Lei nº 477 de 26 de fevereiro. Atribui poderes às autoridades universitárias e educacionais 

do MEC, objetivando controlar as manifestações públicas de professores, estudantes e 

funcionários. Institui o rito sumário contra atos ―subversivos‖.  
Criação de uma comissão interministerial (Planejamento, Educação, Comunicação e Fazenda) 

para fixar diretrizes para uma política integrada de tecnologia sob o controle do governo. 
Decreto nº 65.189 de 18 de setembro. Cria Grupo de Trabalho para propor a reforma do 

ensino fundamental face às reformas em curso. 

1971 
Decreto nº 68.908 de 13 de julho. Regulamentação do vestibular classificatório. 
Lei nº 5692 de 11 de agosto. Fixa diretrizes para o ensino de primeiro e segundo graus.  

1972 Decreto 71.244 de 11 de outubro. Estabelece normas para a concessão de auxílio de tesouro 

federal aos sistemas estaduais e municipais de educação. 
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1975 - General 

Ernesto Geisel 

Plano Quinquenal 1975-1979.  

Plano Nacional de Pós-Graduação, inserido no II PND e no Plano Básico de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

1979 - General João 

Baptista de 

Figueiredo 

Resolução nº 7. Altera redação do Art 5º da Resolução nº 8/71. Dispõe sobre o 

desdobramento dos Estudos Sociais em História e Geografia nas últimas séries do 1º grau. 

Altera a nomenclatura dos conteúdos de Integração Social e Iniciação às Ciências para 

Estudos Sociais e Ciências, respectivamente. 

1982 Alterações na Lei nº 5.592 pela Lei nº 7.044. 

Fonte: LIRA, Alexandre T.N., 2010. Elaboração da autora 

 

 Durante o período da ditadura militar-empresarial, um ―turvo e tempestuoso 

momento‖ (GRAMSCI, 2004), o capitalismo monopolista é consolidado no Brasil. Segundo 

Coutinho (1992), essa transição não se deu nos moldes clássicos. O País se adequou à 

chamada modernização conservadora sem viver, de fato, uma revolução democrático-

burguesa convencional. Dessa forma, os processos de modernização implantados pelo Estado 

foram ―pelo alto‖ e baseados no uso sistemático do aparato repressivo estatal.  

Conforme CARDOSO (2006, p. 32): ―no Brasil, a modernização tem sido a 

perspectiva dominante no cenário político, pelo menos a partir de Juscelino Kubitscheck, com 

as exceções dos governos Jânio Quadros e João Goulart‖ e foi em nome dela que a ditadura 

militar-empresarial foi justificada. E a autora sintetiza: ―Juscelino Kubitscheck é exemplar 

quanto à modernização desenvolvimentista e Fernando Henrique Cardoso quanto à 

modernização neoliberal‖ (p. 32). De forma ideológica, essa modernização também chega ao 

ambiente acadêmico e predomina nas ciências sociais e oferece subsídios ―teóricos‖ às 

políticas desenvolvimentistas. 

 É necessário investigar como o Estado se organiza sob essa perspectiva. As estratégias 

do capital são exitosas nesse momento, afinal, não havia parcela significativa da burguesia 

nacional que pretendesse ir de encontro aos objetivos imperialistas. ―A burguesia brasileira 

era, com toda certeza, nacional, apesar de não ser necessariamente nacionalista‖ 

(DREYFUSS, 1986, p.26).  

Dreyfuss (1986) analisou a intensa participação ideológica e cultural de redes de 

organizações empresariais influenciando indiretamente a reconfiguração do Estado. Suas 

análises, vastamente documentadas, inferem que muitas dessas organizações estavam 

intimamente articuladas e que muitas delas eram financiadas por entidades estadunidenses. O 

autor aponta que mesmo antes de 1964 essa articulação já existia e seus representantes tinham 
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forte trânsito no terreno militar. O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) e o Instituto 

Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) faziam parte dessa rede que frequentava os debates 

acalorados na Escola Superior de Guerra. Como pano de fundo para essa relação estavam os 

conceitos de planejamento indicativo e racionalidade capitalista produzidos nos centros 

internacionais. Ademais, diante do posicionamento ideológico e político considerado 

necessário ao fortalecimento dos interesses do capitalismo monopolista, foram criadas várias 

escolas de administração pública e de empresas e agências tecnoburocráticas governamentais 

para a formação de pessoal qualificado para a administração pública e privada e fornecimento 

de análise da situação econômica e política, sob a forma de diretrizes políticas. Entre esses 

centros de pensamento voltados para a administração, cabe mencionar: a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) e o Instituto Brasileiro de Economia (IBRE); a Escola de Administração de 

Empresas; o Instituto Brasileiro de Administração de Empresas; o Instituto Superior de 

Administração e Vendas; o Escritório de Planejamento Econômico e Social, atual Instituto de 

Planejamento Econômico e Social (IPEA); os Centros para Treinamento Administrativos (Rio 

de Janeiro e São Paulo, relacionados à American Management Association). Estas entidades 

atuaram fortemente ―contra a convergência de classe populista e seu Executivo, ou então 

tomavam parte, de várias maneiras, na ação organizada da burguesia para derrubar o regime 

em 1964‖. (DREYFUSS, 1986, p. 77) 

O estudo de Dreyfuss (1986) foi pioneiro no uso dos referenciais gramscianos para 

analisar o Estado e as frações de classe que constituem o bloco no poder. O autor coloca em 

relevo o conceito de hegemonia como fundamental para a compreensão do modo como o 

projeto de sociabilidade burguês forja a adesão da massa à sua ideologia. A construção da 

hegemonia é um processo historicamente longo. Pressupõe a formação e conquista do 

consenso e da liderança política e cultural de uma classe (ou fração de classe) sobre outra (ou 

outras frações de classes) conformando um bloco histórico. Difere conforme a natureza das 

forças que a operam. A hegemonia está intimamente relacionada à ideologia como expressão 

de uma determinada concepção de mundo. Congrega as bases econômicas e não pode ser 

reduzida à coerção pura e simples. A hegemonia se refere à condução ético-política e cultural 

de uma classe (ou fração de classe) sobre o conjunto da sociedade, operando o consenso e o 

consentimento social. Diante da situação em que os setores dominantes lograram uma 

determinada hegemonia, as classes subalternas devem construir força política e eletiva a fim 

de consolidarem suas ações e objetivos, especialmente no plano das ideias, de forma a 

envolver toda a sociedade. (Gramsci, 2004) 
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 Contudo, Dreyfuss (1986) assinala justamente que a intensa atividade política nos 

aparelhos de hegemonia, se permitiu a coesão das principais frações burguesas em torno do 

golpe e da ditadura, não logrou, a despeito da propaganda irradiada com apoio dos EUA, 

garantir a hegemonia dessas frações sobre o conjunto da sociedade. Longe disso, as lutas 

pelas reformas de base, a renovação do sindicalismo combativo, as rápidas transformações 

culturais, as atividades realizadas pelo Centro de Cultura Popular da UNE - todas essas 

manifestações apontavam para outro horizonte, distinto do pretendido pelos apoiadores do 

golpe. Daí porque os golpistas tiveram de lançar mão de um conjunto de políticas de cunho 

coercitivo.  

Nesse contexto, a repressão tinha como alvo o enfraquecimento dos movimentos da 

juventude, camponeses, sindicatos, organizações de esquerda e dos intelectuais nacional-

desenvolvimentistas com o propósito de subjugá-los à ordem estabelecida.  

Fontes (2006), atenta para a influência norte-americana na difusão de estratégias e 

práticas de convencimento emolduradas pela difusão do medo amplamente utilizadas pelas 

redes de organizações empresariais na década de 1960. O medo que disseminavam era o 

mesmo que as assaltava, afinal, temiam qualquer alteração no estatuto da propriedade 

particularmente, na propriedade da terra. Sob forte trabalho de inculcação ideológica e 

cultural, utilizando panfletos, filmes, traduções de publicações, objetivavam justificar a 

utilização da coerção e repressão contra as ―classes perigosas‘, em especial, os envolvidos em 

reivindicações populares concebidos como opositores à ‗democracia ocidental ‗ e ao ‗livre 

mercado‘. 

 Considerando-se que o período pós-64 está inserido num contexto de intensas 

transformações econômicas e sociais, é crucial apreendermos como as consciências e 

vontades foram se forjando, afinal, a chamada Reforma Universitária de 1968 não foi um raio 

em céu azul. 

Apoiando-nos no amplo conceito de intelectuais (Gramsci, 2004), sujeitos estes 

pensados como organizadores e formuladores de concepções de mundo e capazes de 

promover a reflexão e a mobilização (ou o seu contrário), compreendemos que onde há 

resistência também pode existir cooptação. O crescimento das manifestações de rua, das lutas 

estudantis, dos movimentos populares e da resistência armada foi concreto em especial nos 

idos de 1968, mas foi igualmente efetivo o movimento de adesão por parte da intelectualidade 

acadêmica ao processo de reformas, à repressão sistemática aos estudantes, o torniquete 
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imposto àqueles que ousassem se organizar para contestar. No livro a ―Questão da U.S.P‖ de 

1984, na comemoração dos cinquenta anos da Universidade de São Paulo (USP), Florestan 

Fernandes aponta elementos para averiguarmos como são forjados os interesses e 

antagonismos. A citação a seguir abre possibilidades para entendermos como as vontades são 

forjadas e como a subordinação é produzida:  

(...) A década de sessenta virou todos pelo avesso, forçando as pessoas a tirarem 

suas máscaras, a viverem suas paixões (ou ódios), a se confrontarem numa luta 

áspera permanente, de intensidade crescente. O divisor de águas se estabeleceu 

claramente no seio das instituições-chave e, no meio universitário, comprovou-se 

plenamente que não existia uma ―comunidade de scholars‖. Os jovens radicais 

marcharam diretamente para o confrontamento aberto. Os estudantes reformistas ou 

revolucionários acreditavam no poder jovem e na viabilidade da democracia direta 

mesmo que essa tivesse que ser conquistada ―na marra‖. A universidade seria o 

primeiro baluarte a cair de uma ordem odiosa, ultrapassada e iníqua. A primeira 

instituição oficial a ser expurgada, posta em linha com a razão crítica e com a 

natureza livre do homem. A reforma universitária tornou, assim, um movimento 

quente, uma conquista dos fortes, que saíam às ruas, ocupavam as escolas como os 

operários ocupam as fábricas, desafiavam uma incompreensão secular e uma tirania 

implacável. Os que se sentiam ameaçados pela qualidade das mudanças pressentidas 

agarravam-se às reservas diretas e indiretas de resistência defensiva e ofensiva de 

que dispunham, como ―donos do poder‖. Professores, estudantes e funcionários mais 

ou menos conservadores ou francamente reacionários caminharam rapidamente na 

direção de uma mobilização contra-revolucionária. Portanto, interesses de classes 

comuns não se mostraram suficientemente fortes para engendrar uma 

arregimentação coletiva. As causas revolucionárias que dividiam a sociedade global 

racharam a universidade em várias partes, soltando o que estava simplesmente 

justaposto e fazendo explodir pelos ares um barril de pólvora que alcançara a 

combustão inevitável. Nesse contexto, a acomodação dos contrários revelou-se 

inviável. Ao longo da década de cinqüenta, o grande centro flutuante podia ser 

facilmente dirigido pelo pólo radical, pelo artifício da compulsão moral. Quando a 

convulsão atingiu o clímax, o centro passou a vacilar, a retrair-se e, por fim, a ficar 

em cima do muro como se fosse um espectador. As causas libertárias dos jovens, 

dos operários, da revolução democrática assustavam os pequeno-burgueses 

indecisos, que não haviam rompido o cordão umbilical com a ordem da instituição 

da instituição e a da sociedade. (FERNANDES, 1984, p. 52) 

 

 Inseparável da noção de totalidade, o conceito gramsciano de sociedade civil e dos 

aparelhos privados de hegemonia (APH), inscreve-se no terreno da luta de classes. Isso 

significa que a sociedade civil não pode ser pensada de modo isolado do seu fundamento, as 

relações de produção. A sociedade civil é o momento organizativo das funções da produção, do 

modo como as visões de mundo são forjadas em vontades coletivas. Entender esse complexo 

movimento dialético poderá contribuir para a compreensão de como os dominantes dominam, 

seja para atender aos interesses burgueses, seja para construir ―as mais refinadas e decisivas 

armas intelectuais‖ para opor-se àqueles – através dos APH, espaços de inculcação ideológica, 

seja para reproduzir a ideologia dominante, seja para buscar as formas para a sua superação.  
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 Depreende-se que tamanho aparato repressivo utilizado na década de 1960 pretendeu 

mais do que criminalizar os movimentos de professores, estudantes e de outros profissionais da 

educação, buscou atingir agressivamente os demais movimentos sociais populares. Dessa 

forma, ao atingir o indivíduo, enfraqueceria os movimentos organizados. Nesse sentido, e diante 

de vasta legislação para ―reformas‖, afigura-se o deslocamento da questão social para a esfera 

da segurança nacional. Considerada a totalidade, compreendemos que as lutas na área da 

educação estão imbricadas nos anseios históricos das lutas populares. À intensa insatisfação dos 

professores e estudantes com os rumos impostos pelas medidas coercitivas e repressivas 

(extensivas ao conjunto da população), seguiu-se a utilização aberta da coerção de classe.   

 Marx e Engels identificaram o Estado como representante das classes dominantes,  

―o comitê gestor da burguesia‖. De acordo com esta concepção, longe de representar uma 

universalização social efetiva, expressa a generalização dos interesses dos setores sociais 

dominantes. Ou seja, esse Estado assegura o conjunto de relações econômicas ou relações 

sociais de exploração de interesse da sociedade civil burguesa. 

  Diante da concepção liberal que identifica Estado e governo e oculta o poder de 

classe, Gramsci opõe uma ―concepção ampliada do Estado‖. Elabora a crítica ao ―Estado 

cujas funções se limitam à tutela da ordem pública e ao respeito  De acordo com Christinne 

Buci-Glucksmann, no seu trabalho Gramsci e o Estado (1990), a ―ampliação do Estado‖ pelo 

autor, passa ―por uma incorporação da hegemonia e de seu aparelho de Estado‖ (p.98). 

Conforme GRAMSCI (2007), 

Estamos sempre no terreno da identificação de Estado e Governo, identificação que 

é, precisamente uma representação da forma corporativo-econômica, isto é, da 

confusão entre sociedade civil e sociedade política; uma vez que se deve notar que 

na noção geral de Estado entram elementos que devem ser remetidos à noção de 

sociedade civil (no sentido, seria possível dizer, de que Estado = sociedade política 

+ sociedade civil, isto é, ―hegemonia encouraçada de coerção‖). (p.244) 

 

  Diante das vontades coletivas, o Estado deve ser submetido a uma análise rigorosa, 

uma vez que tem como tarefa a criação de condições propícias à expansão dos interesses dos 

grupos dominantes, que deve ter a aparência de interesses universais, sem que o Estado pareça 

atender a este ou aquele interesse particular. Por certo, o universalismo real depende da ação 

organizada dos trabalhadores, por meio de suas lutas em defesa do público. Segundo a 

formulação do autor, não há contraposição entre sociedade civil e Estado. A coordenação 

entre os interesses dos grupos dominantes e as reivindicações e os interesses gerais dos grupos 
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subalternos, deve ser a tônica da vida estatal. Eis o movimento dialético, a incorporação e 

superação dos ―equilíbrios instáveis‖ entre os grupos, considerado o âmbito da lei. Espaço de 

luta inter e entre classes, a sociedade civil é a esfera de mediação entre as relações de 

produção e o Estado. 

Como a realidade se mostra na forma fenomênica, é preciso realizar um detour para 

apreender essa mediação em sua faceta utilitária e imediata (Kosik, 1977). Como Lênin, 

Gramsci busca compreender o movimento duplo que caracteriza a dinâmica do capitalismo 

imperialista: na luta pelo consenso, as classes dominantes buscam a expansão de seus 

interesses seguida do aumento de concorrência concomitantemente ao movimento de resolver 

as disputas entre os diferentes grupos e frações. Essa contribuição gramsciana é fundamental 

para o debate e a compreensão das formas de organização utilizadas pelos setores sociais 

dominantes e as estratégias de superação das tensões, sempre considerando o processo da luta 

de classes e a possibilidade de conquistas populares no âmbito do Estado capitalista.  

Para Fontes (2006), no Brasil,  

A longa duração da ditadura – e, em especial, o período no qual vigorou plenamente 

o AI-5 (1968-1979), um efetivo torniquete imposto sobre as formas de contestação 

ou organização de cunho popular – parecia fazer desaparecer do horizonte as 

características da sociedade civil no sentido vivido por Gramsci, acoplada à 

socialização da política e ao aumento da participação popular. Dessa forma, as 

análises sobre as formas da política enfatizavam – como é compreensível – o peso 

do autoritarismo e da ditadura militar.  

Uma das contraposições mais recorrentes tornou-se a que opunha ‗civil‘ a ‗militar‘. 

Sendo uma acepção corriqueira, uma vez que o termo ‗civil‘ é dicionarizado também 

como o ―que não é militar nem eclesiástico ou religioso‖, o senso comum passou a 

designar, de forma equivalente, ‗regime militar‘ e ‗Estado militar‘ (o que chegou a 

ser objeto de análises acadêmicas) e a contrapor, portanto, a essa ditadura, um 

regime civil. (FONTES, 2006, p. 214)  

 

 Embora a expressão ―sociedade civil‖ (GRAMSCI, 2004) passe a fazer parte do 

ambiente acadêmico apenas por volta da década de 70, mesmo tardia (Fontes, 2006), sua 

difusão contempla as análises que essa tese se propõe a efetuar.   

 Num contexto de consolidação do capitalismo monopolista, encontramos a criação 

de um projeto de universidade articulado a um projeto democrático de nação envolvendo a 

intelectualidade, como Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. O projeto de criação da 

Universidade de Brasília (UnB) buscava romper com a tradição vigente de faculdades 

isoladas. Paradoxalmente, esse mesmo projeto foi esfacelado pela ditadura uma vez que, sob 

a lógica prevalente e em curso na época, o desenvolvimento da pesquisa deveria ser capaz 

de contribuir para operacionalizar esse mesmo capitalismo e não se mostrar incompatível 
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com os interesses imperialistas, considerada a natureza mesma da universidade e ―ao abortar 

a rica e promissora experiência da UnB, deixando o espaço vazio para a implantação do 

modelo supostamente neo-humboldtiano da Reforma Universitária de 1968‖ 

(SGUISSARDI, 2009, p.145).  

 A universidade em questão deveria ser capaz de garantir o desenvolvimento da 

capacidade técnico-científica afinada com o regime governamental e das empresas, ou seja, os 

interesses pertinentes à condição de país capitalista dependente. Nos termos colocados por 

Florestan Fernandes (1989), 

(...) uma dependência que tende a ajustar-se às estruturas e ao dinamismo do 

capitalismo monopolista, aos controles imperialistas globais e à internacionalização 

não só de novas estruturas, dinamismos e controles externos em nossa economia, 

nossa sociedade e nossa cultura, mas à presença interna direta, maciça e ativa dos 

agentes e agências dessa modernização. Portanto, não há visibilidade de 

―multinacionais‖ operando na esfera da educação. Porém a realidade é a mesma! Os 

acordos MEC-USAID, os decretos do primeiro governo ditatorial na esfera do 

ensino e outras medidas posteriores, o estabelecimento de uma rede de 

―interdependência‖ entre sistemas ―nacionais‖ de educação, tudo isso tornou o 

Brasil uma nação sem autonomia e sem soberania educacionais. O que havia, em 

processo de consolidação, na construção de centros de ensino, de pesquisa e de 

aplicação, foi sutilmente desbaratado e submetido a um eficaz controle externo 

seletivo. Por aí se faz a transmissão da ideologia dominante das nações e classes 

burguesas e se obtém, dos professores e educadores brasileiros, a tolerância, a 

submissão ou cooperação ―coloniais‖ a uma lavagem de cérebro sem precedentes, a 

uma devastação iníqua de nossas potencialidades culturais criadoras e à perda de 

perspectiva do que deva ser o sistema educacional de uma nação capitalista, mesmo 

que seja associada, periférica e dependente. (FERNANDES, 1989, p. 14) 

 

 O protagonismo do regime ditatorial contribuiu para aprofundar a corrosão da precária 

autonomia didático-científica da universidade sob um contexto de coerção e cooptação, 

travestido de reformas necessárias à modernização com vistas ao desenvolvimento. 

 Segundo Roberto Leher
24

,  

Embora no texto da lei da chamada reforma universitária de 1968 (Lei nº 5540/68) a 

preocupação com a segurança não componha a sua nervura central, o Decreto 

477/69 comprova que a segurança teve um peso considerável na reforma concreta 

das universidades. Os estudos históricos comprovam que a USAID não tinha 

motivações acadêmicas, embora alguns de seus agentes pudessem crer nessa idéia 

ingênua. Sua preocupação fundamental era com a doutrina da segurança, leia-se, 

com o anticomunismo, como condição de que o país seguiria na órbita do 

imperialismo estadunidense. (LEHER, 2009) 

 

                                                           
24 Disponível em http://cartamaior.com.br/?/Opiniao/Ha-40-anos-ditadura-mostrava-seus-dentes-para-a-Universidade/21785. 

Acesso em 17/05/2013. 

http://cartamaior.com.br/?/Opiniao/Ha-40-anos-ditadura-mostrava-seus-dentes-para-a-Universidade/21785
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 Ao analisarmos a política educacional implementada no Brasil no período 

compreendido entre os anos 90 e a primeira década do século XXI, são corroboradas as 

orientações e condicionalidades das políticas de ajuste estrutural - advindas dos organismos 

dito multilaterais para os países do capitalismo dependente (Fernandes, 1985), especialmente, 

os da América Latina. Na sua obra, o autor, ao problematizar o Brasil nos termos do 

capitalismo dependente ―forma periférica e dependente do capitalismo monopolista (o que 

associa inexorável e inextricavelmente as formas ‗nacionais‘ e ‗estrangeiras‘ do capital 

financeiro)‖, investiga a questão do subdesenvolvimento e pensa o atraso do país em relação 

aos países desenvolvidos sem reduzí-lo a esquemas simplistas, como o não crescimento 

econômico, ou a processos advindos da industrialização na chamada sociedade moderna. 

No caso do Brasil, a forma complexa como se deram esses processos de dominação, lhe 

conferiram características muito próprias, daí falarmos em especificidades quando se trata dessa 

ocidentalização mesmo que esses processos tenham se dado em países sob a mesma condição. 

  Identificar as imbricações inerentes às formas do capital imperialista se constitui 

nervura axial a fim de se delinear como o Estado se constitui diante da agenda da burguesia 

internacionalizada, enquanto as frações burguesas locais disputam a condução de projetos 

para a educação superior, de teor privado-mercantil. Confirmando o que apontaram Barreto & 

Leher (2008) no pertinente título de trabalho ―Do discurso e das condicionalidades do Banco 

Mundial, a educação superior ―emerge‖ terciária‖ já fartamente documentada e veiculada 

pelos organismos multilaterais nas intituladas ―publicações-chave‖: ―Educação superior: as 

lições da experiência‖ (1994); ―Educação superior nos países em desenvolvimento: perigo e 

promessa‖, (2000); ―Construindo a sociedade do conhecimento: novos desafios para a 

educação terciária‖ (2002); ―Educação permanente na economia global do conhecimento: 

desafios para os países em desenvolvimento‖ (2003)
25

.  

                                                           
25 Utilizamos as realidades, o documento identifica: a) a expansão resultante "do crescimento vertiginoso do número de 

alunos" (p. 19); b) a diferenciação crescente dos tipos de instituição e dos "novos fornecedores no setor" (ibidem); e c) a 

revolução que permite "acessar o conhecimento mais rapidamente e de lugares cada vez mais distantes" (p. 32).; 

2002 - Construindo sociedades do conhecimento: novos desafios para a educação terciária  - esse documento introduz o 

deslocamento central para a passagem: de educação superior a terciária. A rigor, o conceito já estava presente, mas a 

expressão não havia sido utilizada. A promessa também é deslocada para "desafio". Os países em desenvolvimento e em 

transição, mencionados mais de uma centena e meia de vezes, são exortados a assumir a responsabilidade pela reforma 

prescrita, no contexto da "construção discursiva e material da 'economia global' associada à 'baseada no conhecimento', tendo 

a liberalização do comércio e dos serviços como elemento central" (Fairclough, 2006, p. 73); 

2003 - Educação permanente na economia global do conhecimento: desafios para os países em desenvolvimento - quarta e 

última publicação-chave, endereçada aos países em desenvolvimento e às economias em transição da Europa e da Ásia 

Central (...)Acesso é uma palavra repetida mais de 80 vezes, e sua transitividade põe em jogo uma questão substantiva, além 

das condições da sua realização. As indicações explícitas são: "o conhecimento" (p. 34), a expansão de "oportunidades de 

aprendizagem" (p. 36), ou simplesmente o "acesso à aprendizagem" (p. 20, 45, 71), como se não se referisse a um processo 

interno. A seção "Usando a tecnologia para transformar a aprendizagem" propõe uma inversão significativa: "a aprendizagem 
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1.2. Capitalismo Dependente e Heteronomia Cultural 

 Os estudos de Florestan Fernandes problematizam as formas de dominação externas às 

quais os países latino-americanos foram submetidos e se constituíram, na maioria das vezes 

com intenso protagonismo de frações burguesas locais, diante da hegemonia notadamente dos 

Estados Unidos.  

 Isso também significa que encontramos a adesão das classes subalternas aos projetos 

do grande capital, ou seja, num movimento transformista, nos termos de Gramsci, 

organizações criadas por trabalhadores, historicamente combativas como os sindicatos dos 

trabalhadores das metalúrgicas e outras categorias cerram fileiras com o chamado 

―sindicalismo de resultado‖ nos anos de 1980
26

.O que isso quer dizer? Resulta que tais 

projetos encarnam uma fetichização sem precedentes das relações sociais da produção.  

 Contudo, em Junho de 2013, um movimento de mobilização ganhou as ruas
27

. Da 

pauta inicial - a redução do aumento das passagens dos transportes públicos – o movimento se 

ampliou a partir de bandeiras históricas e reivindicações dos últimos vinte anos, encabeçados 

pela resistência organizada da sociedade civil. Ganha dimensões de movimento de massa. 

Cabe informar que no mês anterior (Maio), a questão da Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (EBSERH)
28

 já mobilizava muitos movimentos sociais,  sindicatos e partidos – 

aparelhos privados e hegemonia -  diante da sua imposição aos HUs. Como uma luta ampla, 

trazia no seu bojo, reivindicações em defesa da Saúde, da Educação etc. Cabe informar que 

esse movimento se faz acompanhar de grupos que defendiam um movimento ―sem partidos‖, 

de feições notadamente conservadoras, certamente, mais sujeitos à adesão consciente (ou não) 

                                                                                                                                                                                     
precisa se tornar mais flexível e diferenciada para permitir mecanismos de distribuição (delivery) alternativos" (p. 65). 

Para um maior aprofundamento recomendamos o trabalho ―Do discurso e das condicionalidades do Banco Mundial, a 

educação superior "emerge" terciária‖. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

24782008000300002. Acesso em 03/02/2014. 
26

 Para maior aprofundamento recomendamos o trabalho do professor Armando Boito Jr (1996) “Hegemonia 

neoliberal e sindicalismo no Brasil‖ disponível em 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2011/sociologia/artigos/CM3armando.

pdf   Acesso em 15/12/2014 

27
 Para um maior aprofundamento recomendamos o Jornal da ADUFF, de Junho de 2013, disponível em 

http://issuu.com/aduff/docs/jornal_aduff_junho_2013_internet   acesso em 28/08/2014 

28
  

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2011/sociologia/artigos/CM3armando.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2011/sociologia/artigos/CM3armando.pdf
http://issuu.com/aduff/docs/jornal_aduff_junho_2013_internet
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afeitas ao projeto de sociabilidade imposto pelos governos em curso em nome da 

governabilidade.  

Diante da contestação a uma ordem social íníqua, à destinação dos recursos públicos 

para o favorecimento do lucro do grande capital, à institucionalização da violência, o aparato 

repressor do Estado, a Polícia Militar, se fez presente com grande frequência. A mídia 

hegemônica – aparelho privado de hegemonia – teve papel decisivo na veiculação dos 

protestos em curso, particularmente, posicionando-se contrariamente aos manifestantes, 

embora o discurso corrente fazia das denúncias contra a corrupção o grande estopim dos 

protestos, notadamente, buscando desviar a atenção da população em geral dos reais motivos 

dos protestos. 

Frente e isso, o governo acena com propostas para a Educação e Saúde, na verdade um 

pacote de medidas sob a forma de 5 (cinco) pactos -  para Educação, Saúde, contudo, de teor 

privatizante. 

Como compreendemos, o  conceito de modo de produção não se limita à atividade 

econômica imediata,  contudo, remete à produção da totalidade da vida social, ou ao modo de 

existência. Talvez isso explique o modo como o capitalismo, ao ‗administrar o 

aprofundamento‘ das suas crises, encontre nessas a sua estratégica possibilidade de expansão.  

Seus representantes forjaram a constituição de trabalhadores apassivados, particularmente, 

num contexto de cerceamento à democracia de tal forma que,  o uso da violência e do 

convencimento ideológico passaram a ser determinantes para essa expansão. 

A posição subalterna, até este momento, assumida pelo Brasil, no contexto do 

imperialismo, pode ser creditada à concentração de capitais e a internacionalização das 

empresas brasileiras. Aqui e nas economias hegemônicas, os convênios estabelecidos entre 

universidades e corporações notadamente demonstram a interferência das corporações no 

fazer universitário. Ademais, muitas das vezes que a universidade celebrou convênios com 

corporações suscitou fortes polêmicas no campo ético, afinal, considerada a totalidade, o 

conhecimento produzido pela universidade deve se voltar para os problemas nacionais, ou 

seja, distante dos interesses particularistas de grupos empresariais. Como afirma LEHER 

(2012): 

O comprometimento das universidades com as corporações torna-se muito mais 

importante quando as instituições atuam diretamente como suporte para a Pesquisa e 

Desenvolvimento das corporações, seja engajando-se na produção de mercadorias 

tangíveis (minérios, sementes, insumos agroquímicos, equipamentos), seja na de 

mercadorias simbólicas (processos industriais, patentes, certificações, pareceres 
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favoráveis diante de controvérsias ambientais e para a saúde humana) (...). Como 

muitas vezes a universidade é chamada a emprestar seu prestígio social para validar 

negócios das corporações que os movimentos [sociais]consideram nefastos, os 

conflitos com as universidades têm sido cada vez mais comuns, envolvendo 

confronto com populações indígenas, camponeses, moradores de regiões atingidas 

por barragens etc. (...) Na América Latina, esses conflitos vieram à tona, 

frequentemente, em virtude de lutas sociais que denunciaram os efeitos ambientais, 

sociais e para a saúde da expansão da fronteira agrícola da soja e do etanol e dos 

projetos de extração mineral.  

 

De acordo com Virgínia Fontes em O Brasil e o capital-imperialismo, publicado em 

2010,  o conceito capital-imperialismo trata da ―totalidade que somente pode existir em 

processo permanente de expansão e que, tendo ultrapassado determinado patamar de 

concentração, se converte em forma de extração de mais-valor dentro e fora das fronteiras 

nacionais‖ (p.152). Dessa forma, o discurso apassivador, tutelado pelo Estado é componente 

crucial nesse contexto no qual encontramos uma expressiva parcela da população sequiosa 

por produtos educacionais compactos e aligeirados ofertados pela ―nova burguesia de 

serviços‖
29

 (BOITO JR, 2006) diante do discurso da ―empregabilidade‖ Nos termos de 

FONTES (2010): 

Esquecer que das expropriações emanam as condições de possibilidade do capital 

embute riscos severos. O primeiro deles é olvidar que populações expropriadas em 

meio a uma situação social mercantil precisam objetivamente subsistir sob o 

mercado e, portanto, objetiva e subjetivamente, demandam mercado e 

―empregabilidade‖ (isto é, acesso à venda da força de trabalho). Essas populações, 

qualquer que seja a extensão de seu consumo, de luxo ou de necessidades 

elementares, constituem a base de um mercado de força de trabalho ou de qualquer 

mercado interno, ou do mercado tout court. 

Desiguais segundo os países e regiões nos quais nasceram, forjadas segundo direitos 

e costumes tradicionais diversos, constituem extensa massa de força de trabalho 

desigualmente liberada para o capital internacional, diferenciadamente formada, mas 

igualmente disponível (e necessitada) para as variadas formas de exploração de 

mais-valor e para as mais diversas modalidades de concorrência entre os próprios 

trabalhadores.  (p.44-45) 

 

                                                           
29

 Conforme BOITO JR. (2006),  ―a mercadorização de direitos e de serviços como saúde, educação e 

previdência também atende, de modo variado, à diferentes setores da burguesia –desenvolvem-se os negócios de 

uma fração burguesa que denominamos nova burguesia de serviços, beneficiária direta do recuo do Estado na 

área dos serviços básicos, e reduz-se, ao mesmo tempo, gastos sociais tradicionais, atendendo à pressão do 

grande capital.‖(p.241).   Para um maior aprofundamento sugerimos:   Boito Jr, Armando. A burguesia no 

Governo Lula. En publicación: Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias 

nacionales. Basualdo, Eduardo M.; Arceo, Enrique. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 

Buenos Aires. Agosto 2006. Disponível em http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/basua/C07Boito.pdf  .  

Acesso em 16/03/2015 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/basua/C07Boito.pdf
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No que nos interessa imediatamente, no caso da educação, nos tempos atuais, ocorre a 

intensa oferta de produtos educacionais a ―preços módicos‖, nas modalidades ―semipresencial 

e à distância‖, dentre outras possibilidades, inclusive de dentro das universidades públicas, via 

fundações de direito privado ditas ―de apoio‖ instaladas no seu interior (conforme mostram os 

dossiês elaborados pelo Andes-SN e suas seções sindicais na tabela da 

introdução/problemática, p. 40), dentre outros estudos.   Diante desse quadro reiteramos a 

imprescindível contribuição gramsciana sobre a sociedade civil e  os aparelhos privados de 

hegemonia. De acordo com Fontes, 

Gramsci procura explicar a forma encontrada pelas classes dominantes para se 

assegurar‖ da adesão dos subalternos. O convencimento, a persuasão e a pedagogia 

se tornam, doravante, tarefas permanentes e cruciais. Não dispensam, entretanto, as 

formas coercitivas, exatamente por estar a sociedade civil entremeada ao Estado. 

(FONTES, 2010, p.136) 

 

 Retomando, para a construção dos conceitos de capitalismo dependente e 

heteronomia, dos quais nos valemos nessa tese, Florestan Fernandes empreendeu uma densa e 

cuidadosa investigação que contribui com a compreensão da expansão do capitalismo e a 

colonização do Brasil de modo a entender a sua ―integração‖ na ―órbita da civilização 

ocidental moderna‖ (Fernandes, 1967). Ou seja, embora chamado a fazer parte da grande 

perspectiva desenvolvimentista
30

 e de crescimento econômico, o Brasil (entre outros países) 

não se configura como um centro autônomo de decisões, e sim gravita em torno dos grandes 

―centros de dominância‖. Nos seus estudos, o autor já se refere às economias em condição de 

dependência como ―satélites dependentes‖ (Fernandes, 1967). 

 Não é nosso intuito aprofundar, neste momento, a investigação na vasta e rica obra 

sociológica do autor. Contudo, é necessário apresentar a partir das condições objetivas desse 

estudo, os caminhos percorridos por Florestan a fim de utilizar com rigor teórico- 

metodológico a análise proposta. 

 Segundo a obra ―Sociedade de classes e subdesenvolvimento‖ (Florestan Fernandes, 

1968; 2008), os processos de colonização e dominação externos construíram-se a partir de 

requisitos econômicos, culturais e políticos do que se convencionou chamar de ―antigo 

sistema colonial‖, legal e politicamente falando. A relação de dependência já se afigura no 

estabelecimento de parcelas da sociedade às quais é permitida a existência e, 

                                                           
30Sugerimos consultar o texto obre o desenvolvimentismo como ideologia: CARDOSO, Miriam Limoeiro. Ideologia do 

desenvolvimento. Brasil: JK-JQ. Rio de Janeiro: Paz e Terra,1978, 2ªed. 
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consequentemente, modos de reprodução e de manutenção da vida, contudo, sem movimentos 

e/ou perspectivas emancipatórias e, assim, adquirindo um ―caráter de exploração ilimitada, 

em todos os níveis da existência humana e da produção, para o benefício das Coroas e dos 

colonizadores (FERNANDES, 1973, p. 13). 

 Ao caracterizar a primeira forma de dominação externa ao antigo sistema colonial, 

Florestan Fernandes discorre sobre como ocorreu a composição das classes e como essas 

seguiram suas possibilidades subsumidas
31

 aos interesses, decerto afinados, das Coroas e dos 

colonizadores. (FERNANDES, 1973, p. 13-14) 

 O segundo tipo de dominação externa refere-se aos movimentos emancipatórios 

constatados a partir das relações entre as metrópoles que eclodem contra a forma de 

exploração das Coroas. Menos voltados à consolidação de estruturas produtivas locais do que 

à consolidação de rotinas de importação/exportação comercial, tais relações impõem um 

movimento que caracteriza a segunda forma de dominação externa. Parte substancial da 

Europa assume o controle desses ―negócios exploratórios‖. Esses movimentos ditos 

emancipatórios conduzem à desagregação do antigo sistema colonial. No caso da América 

Latina, a Inglaterra realiza tal movimento e, onde foi possível, converteu questões sociais, 

culturais e econômicas em negócios no sentido estrito. Como as colônias já estavam 

organizadas na sua função produtiva com vistas à exportação, e diante da ausência de 

produtos de alto valor econômico, emergem novos mercados capitalistas. Isso foi suficiente 

para que as colônias preferissem permanecer na sua condição mantendo o status quo e 

desempenhar um papel de relevância secundária e dependente (idem, p. 14-15). 

 O pós-Revolução Industrial possibilitou o que Florestan Fernandes chamou de terceira 

forma de dominação externa. Nesse momento, considerando-se o rearranjo produtivo em face 

de pungente importação/exportação diante dos avanços da técnica, dos adventos de novas 

tecnologias, do novo impulso no consumo e na forma de consumo, surgem novas instituições 

sociais, inclusive bancárias. 

 Florestan aponta para a coexistência, dialética, de setores arcaicos e modernos na 

economia, o que remete à questão da forma para uma nunca realizada revolução burguesa. 
                                                           
31 Subsunção: do latim SUBSUMPTIO OU SUBSUMERE; do latim SUMO, ERE, tomar, assumir. Com o prefixo SUB, assume 

entendimento de: em lugar de, ou abaixo de; então, ‗subsumo, ere‖, na assepsia do termo significa ―tomar o lugar para menos‖. 

Segundo Marx, subsunção formal e subsunção real do trabalho ao capital – trabalho produtivo e trabalho improdutivo. É o ato 

que sucede a inversão de posições e de valores, e a permanência das partes envolvidas nesta condição ―subsumida‖, como um 

trabalho inútil poderia produzir valor de troca e em uma antípoda o homem se objetificar, permanecendo nesses moldes para um 

funcionamento sistêmico? Visto que: ―nenhuma coisa pode ser valor sem ser objeto de uso. Sendo inútil, do mesmo modo o 

trabalho nela contido, não constitui qualquer valor‖ (MARX, 1983, p. 49, livro I d‘O Capital). 
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Pelo menos, não nos moldes históricos de transformação de modos de produção e de 

concepções de mundo aceitos e legitimados por uma classe. Aliás, por um lado, as classes se 

identificavam pela submissão e subserviência à burguesia hegemônica e, por outro, pela 

recorrente dominação interna daquelas menos favorecidas às formas ditatoriais e de 

resquício colonial e senhorial (Fernandes, 1973, p.17). 

 Tais traços, por certo, contribuíram para uma não-gestação da autonomia de classe que 

fosse de cunho democrático e capaz de impulsionar um projeto de nação autopropelido e 

autossustentável. Assim, a constituição do país diante do capitalismo em curso segue 

processos heterônomos caracterizados pela dependência e subordinação estrutural, acirrados 

pelo período pós-Revolução Industrial. Considerada a totalidade, esses traços permeiam o 

real em todas as suas dimensões. 

 Ao buscar elementos na formação cultural nacional, Florestan analisou esse 

comportamento concebendo-o como ―demora cultural‖, elaboração que seria reformulada a 

partir de 1968. Esta derivaria do lastro colonial e escravocrata do qual as frações burguesas 

locais ainda não se libertaram. Suas concepções de mundo, vida e modos de agir estão presos 

a esse passado, e esse mesmo comportamento impede o que apontamos anteriormente, que 

essa burguesia possa construir um projeto de nação autopropelido e sob a perspectiva 

democrática, mesmo ciente de que a burguesia externa já tenha consolidado projetos 

semelhantes.  

Em ―Sociologia numa era de revolução social‖ (1976; 1963), Florestan afirma que ―o 

dilema número um da sociedade brasileira hodierna é a ‗demora cultural‘ (...) existe uma 

resistência residual intensa à mudança, a qual se torna sociopática nos circuitos conservantistas do 

país (...)‖ (p.138). Segundo Florestan, os sociólogos conceituam dilema como: ―um tipo de 

inconsistência estrutural e dinâmica que nasce da oposição entre o comportamento social concreto 

e os valores morais básicos de uma determinada ordem social‖ (p.208). 

 A partir da obra ―Sociedade de Classes e subdesenvolvimento‖ (1968; 2008), Fernandes 

irá reformular a sua leitura sobre a ―demora cultural‖, caracterizando-a não como determinante 

do modo de ser da burguesia local, mas como processo determinado pela condição capitalista 

dependente. Desse modo, a heteronomia presente na sociedade se harmoniza com a dominação 

imperialista: países que ofereçam força de trabalho de baixo custo aos países do capitalismo 

central, alargando, de uma parte, a extração de mais-valia e, de outra parte, como mercado 
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consumidor de produtos importados ou produzidos pelas filiais das multinacionais (a 

concentração de renda possibilita, inclusive, o consumo de produtos de luxo).  

 As classes sociais assumem importância primordial nas suas análises, como 

apresentaremos adiante. Conforme Florestan, elas se constituem como classes no interior das 

relações estabelecidas entre os ―centros de decisão‖ hegemônicos e os ―satélites dependentes‖ 

e por meio dessas relações. As classes sociais nas economias dependentes, algumas mais 

outras menos, derivam da organização da hegemonia no plano internacional. Dessa 

organização resulta a ordem social local. O autor, ao esclarecer a articulação entre a 

dependência aos ―centros hegemônicos‖ e a organização social interna, expõe a íntima relação 

entre as classes sociais e as formas de poder. (Fernandes, 1968; 2008). 

 É igualmente importante registrar que mesmo sob essas condições é necessário um 

investimento na formação intelectual necessária à classe subalterna, mesmo que sob moldes 

burgueses. O conhecimento produzido na universidade pública expressa essas contradições: 

existem loci de pensamento original e crítico, mas as políticas gerais tensionam os espaços 

relativamente autônomos de produção e socialização de conhecimento novo. O fluxo dos 

recursos auspicia os conhecimentos funcionais aos interesses particularistas do capital. É a 

partir desse difícil equilíbrio que as universidades forjam os seus projetos, práticas e conflitos.  

 A degradação das condições de trabalho e das cadeias produtivas repercute 

vigorosamente na universidade. Cadeias produtivas complexas induzem formação 

simbolicamente sofisticada, ainda que em termos funcionais para o capital; inversamente, a 

simplificação do parque produtivo engendra simplificações nos processos formativos. Daí a 

importância de pensar os nexos entre trabalho e educação. Para Marx, o homem se constitui 

no trabalho, mas não se reduz a ele, e nessa relação deve manter o seu caráter ontocriativo, 

autêntico e autônomo, considerando-se que “o trabalho é um processo entre o homem e a 

natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu 

metabolismo com a Natureza‖ (MARX, 1983, p.149). Homem e natureza conformam uma 

síntese onde ―ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. Ele põe 

em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporeidade, braços, pernas, cabeça e 

mãos, a fim de se apropriar da matéria natural numa forma útil à própria vida‖ (1983, p.149).  

 Sob a hegemonia burguesa, tal destruição opera a cisão entre o trabalho intelectual e 

manual, tirando do homem a possibilidade da concepção da sua atividade e reduzindo a sua 

ação a mera execução de tarefas como na alegoria chapliniana. Conforme Antonio Gramsci 
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(2004), ―não existe atividade humana da qual se possa excluir toda intervenção intelectual, 

não se pode separar o homo faber do homo sapiens‖ (p. 52-53) donde se depreende que ―ao 

atuar, por meio desse movimento, sobre a natureza externa a ele e ao modificá-la, ele 

modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza‖ (MARX, 1983, p. 149) e o seu entorno. 

 Alienação e estranhamento configuram a forma de ser da classe trabalhadora e, sob os 

ditames do capitalismo contemporâneo neoliberal, o reducionismo nos processos formativos 

na escola e na universidade é acompanhado do denso movimento de despolitização dos 

espaços sociais e consequente desmobilização da classe trabalhadora e dos seus filhos. Em 

suma, o trabalho ―é um processo que permeia todo o ser do homem e constitui a sua 

especificidade‖ (Kosik, 1976, p. 180) e a destruição do seu caráter ontológico acontece pari 

passu os avanços técnico-científicos e de aceleração do processo de acumulação e reprodução 

ampliada do capital e com grandes danos à formação humana. Ademais, ―a burguesia não 

pode existir sem revolucionar constantemente os instrumentos de produção, portanto, as 

relações de produção e, por conseguinte, todas as relações sociais‖ (MARX, 1998, p. 11). 

 Para Florestan (1968; 2008), Marx é um teórico essencial aos estudos sociológicos, 

senão aquele cujas contribuições ao estudo das formações sociais sob o capitalismo são 

conclusivas ―mesmo que elas não apresentem as mesmas condições do modelo original (o 

capitalismo competitivo na fase de formação e expansão da indústria moderna)‖:  

É que Marx elaborou todo um esquema conceitual e explicativo que permite 

relacionar os componentes mais profundos da ordem social com as ebulições  mais 

dramáticas de identificação ou de repulsão, que eles provocam na atuação social 

consciente dos homens. Por essa razão, suas teorias são duplamente interessantes 

para os povos do ―mundo subdesenvolvido‖. De um lado elas ensinam como as 

coisas são. De outro, mostram se existem condições para elas se transformarem e o 

que fazer para se assegurar esse objetivo. (FERNANDES, 2008, p. 42) 

 

 Ao discutir a alienação, articula a identificação das economias dependentes com um 

―atraso‖ típico dos rotulados ―subdesenvolvidos‖ e uma grande disposição destes quando 

aspiram ao modelo dos ―desenvolvidos‖, afinal, ―é certo que o processo civilizatório, que se 

iniciou na Europa, encontra nos povos americanos condições favoráveis à plena expansão e 

florescimento‖ (1959, p. 170). Essa identificação com as ditas civilizações mais avançadas tem 

desdobramentos, pois, tal comportamento contribui de modo aprofundado para o ―estado de 

fracionamento desses países‖ (p. 186) do qual se valem os centros hegemônicos indiretamente: 
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(...) a tendência a procurar na Europa ou nos Estados Unidos a satisfação de extenso 

conjunto de centros de interesses e de valores alimenta um processo de alienação 

intelectual e moral de imensas proporções. Ao contrário do que se supõe comumente, 

o fato crucial não está, aqui, na procedência externa de categorias de pensamento e dos 

modos de agir, mas na maneira de interligá-los, que toma como ponto de referência 

permanente os núcleos civilizatórios estrangeiros, em que eles forem produzidos. Daí 

resulta um estado de dependência fundamental. (idem, p. 186) 

 

 Essa identificação com as ―valorizações e disposições subjetivas‖ atinge ao Brasil e 

demais economias dependentes tanto no Oriente quanto no Ocidente. Esse movimento tem 

imbricações com o desenvolvimento interno, o que indica que não se trata somente de copiar 

modelos, mas que  ―(...) a condição heteronômica de várias nações constitui uma expressão de 

natureza histórica e, portanto, modificável de sua posição no intercâmbio econômico, político 

e cultural com as nações dominantes na estrutura internacional de poder‖ (ibidem, p. 187). 

Segundo Florestan, em consonância com o atual desmonte da autonomia dos países e, em 

particular, a autonomia universitária no Brasil, 

Com isso, o processo de desenvolvimento interno se entrosa com valorizações e 

disposições subjetivas que concorrem, diretamente, para perpetuar e fortalecer a condição 

heteronômica da sociedade brasileira. As mudanças internas, reconhecidas como 

―urgentes‖ e ―necessárias‖ pelas camadas cultas e dominantes, são ao mesmo tempo as 

mudanças suscetíveis de encontrar aprovação e encômios por parte das camadas cultas e 

dominantes das grandes nações ocidentais. (FERNANDES, 1959, p. 186). 

 

 Entretanto e exatamente por isso, adotamos neste trabalho a perspectiva de que é 

salutar a compreensão de como a materialização dessa formação intelectual, hoje pautada na 

noção de competências e no conceito de qualificação
32

, reconfigura substancialmente a forma 

de pertencimento de classe diante da modernização em curso. Essa reconfiguração atribui um 

caráter imediatamente prático-utilitarista aos processos de (con)formação frente às demandas 

do capital, enquanto promove o deslocamento do caráter histórico-ontológico do trabalho, 

fazendo com que os trabalhadores se constituam como uma mercadoria e, como tal, sujeita ao 

ritmo do capital e suas crises.  

 De acordo com Florestan (1980), sob o 

(...) capitalismo dependente em expansão, torna-se difícil estabelecer a ―lógica‖ do 

comportamento econômico capitalista. Tratando-se de uma economia capitalista, 

essa lógica só pode ser a do ―cálculo econômico capitalista‖. No entanto, o ―calculo 

                                                           
32 Para maior aprofundamento, recomendamos consultar ―A Pedagogia das Competências: autonomia ou adaptação?‖ de 

Marise Nogueira Ramos, editora Cortez, 2001  
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capitalista‖ não é uma aritmética. É um modelo altamente complexo de raciocínio 

abstrato de natureza prática. Ele não poderia ser eficiente se não se adaptasse à 

estrutura e à dinâmica das situações com que se defronta o agente econômico numa 

economia capitalista subdesenvolvida. O que quer dizer que as peculiaridades do 

capitalismo dependente se refletem não só nos modos de agir do homo oeconomicus; 

elas atingem o cerne de sua imaginação econômica de seu pensamento criador. 

(FLORESTAN, 1980, p. 80) 

  

 É certo que esse movimento traz consequências, embora estas não se manifestem da 

mesma forma em todas as partes. Sob esse aspecto, a especificidade da condição capitalista 

dependente do Brasil deve ser pensada a partir da sua forma de integração à civilização 

ocidental. Para Florestan (1959), 

A integração do Brasil na órbita da civilização ocidental moderna fez-se por três vias 

diferentes. Primeiro, através da absorção contínua de populações imigradas da 

Europa ou de áreas em processo mais ou menos intenso de ocidentalização. 

Segundo, mediante o gradativo crescimento da teia de relações e de dependências da 

economia tropical brasileira com os centros de dominância da economia capitalista 

hodierna. Terceiro, pelos influxos de padrões de comportamento, de modelos de 

organização institucional e de valores ideais, extraídos da experiência histórico-

social dos povos mais adiantados da civilização ocidental, na evolução interna da 

sociedade brasileira. As três vias se interpenetram e se completam. No entanto, a 

terceira é que tem sido a principal fonte de entrosamento do Brasil nos progressos da 

civilização ocidental. (FERNANDES, 1959, p. 181). 

 

 Portanto, assim como outros países, o Brasil comporta especificidades na sua condição 

dependente capitalista. Isso permite que se evidencie como se deu aqui a organização da 

civilização ocidental, ou melhor, ―a teia de relações e dependências‖. 

 Essa análise possibilitou a Florestan tratar a alienação em duas dimensões, a cultural e 

moral. Sempre considerando as classes sociais como fundamentais nesse processo, o autor 

chama a atenção para a dominação cultural como fortalecedora da dominação econômica. 

 Como demonstra Marx, a burguesia ―supre os elementos para a formação política do 

proletariado, isto é, as armas contra ela mesma‖ (1998, p. 17). Contudo, um investimento em 

formação intelectual das classes pode operar no sentido da ―revolução dentro da ordem‖, por 

mais importante que o seja no sentido de ‗impulsionar‘ a revolução burguesa. Paradoxalmente, 

a possibilidade das classes subalternas se imporem via processos formativos é real – afinal, a 

teoria se torna força material quando é apropriada pelas massas, diz Marx. No prisma burguês, o 

controle da formação intelectual das classes subalternas é extremamente desejável. 

Finalizando a análise sobre as formas de dominação, Florestan (1973) afirma que o 

quarto tipo de dominação externa revela-se na capacidade exitosa do capital em buscar outros 
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espaços onde se reproduzir e se acumular intensivamente. Desloca-se geograficamente e 

busca seus dividendos em todos os espaços onde a lógica do mercado seja a regra. Essa 

expansão vem acompanhada do protagonismo das grandes corporações nas variadas esferas – 

comerciais, serviços, financeiras e com grande atuação na indústria leve e pesada. Essa 

expansão reorganiza os princípios de administração das organizações empresariais regionais, 

ou seja, o modo como as instituições organizam, planejam, dirigem e controlam suas 

atividades é substancialmente modificado, adequando-se ao controle externo. Florestan 

denomina imperialismo total que ―organiza a dominação externa a partir de dentro e em todos 

os níveis da ordem social‖ (p. 18), tendo nos países capitalistas dependentes representações de 

lideranças do capitalismo monopolista ou corporativo. 

 A burguesia, lato sensu, das economias dependentes, não possui ―condições estruturais 

e dinâmica‖ (Fernandes, 1973, p.19) para lidar e superar o subdesenvolvimento e suas 

consequências, no plano nacional. Em virtude da dominação externa em curso, a opção dos 

setores dominantes é por explorar o subdesenvolvimento a partir dos interesses privados e 

particularistas, enquanto disseminam a cortina-de-fumaça do discurso hegemônico do 

desenvolvimento. Em suma, acelera-se a concentração de capitais ao tempo que se expandem 

as relações sociais capitalistas, afinal, 

Se a classe se manifesta como uma formação histórico-social típica mas não 
preenche, de forma permanente, suas principais funções destrutivas e construtivas, 
isso significa que existem, por trás das ocorrências históricas, realidades estruturais 
que precisam ser devidamente ponderadas. De fato, é mais ou menos fácil, importar 
e difundir técnicas, instituições e valores sociais novos. Porém, é consideravelmente 
difícil criar as condições materiais e morais que eles requerem, para produzirem o 
máximo de eficácia e de rendimentos sociais. (FERNANDES, 1973, p.43) 

  

  Os processos heterônomos de incorporação das economias ao mercado mundial 

pontuam ―três realidades estruturais diversas‖ (Fernandes, 1973, p. 20): ―concentração de 

renda, do prestígio social e do poder‖ naqueles espaços de importância estratégica para o 

poder hegemônico; a necessidade da coexistência articulada entre estruturas interdependentes 

econômicas, socioculturais e políticas, para a expansão da economia e dar conta da realidade 

anteriormente citada; como um requisito necessário ao processo de crescimento e 

desenvolvimento, a ampla exclusão de uma camada da população da ―ordem econômica, 

social e política existente‖, embora ―a maioria silenciosa dos pobres não pode ser banida 

eternamente da história‖ (Fernandes, 1973, p. 31) 
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 Essa exposição sobre as referidas formas de dominação externa, embora longa, é 

necessária a fim de que seja apreendida a forma que emoldurou o estado de dependência 

vigente nos países latino-americanos. Florestan Fernandes contribui de modo original para a 

compreensão dessa subordinação estrutural dos países latino-americanos ao imperialismo, a 

forma como as classes sociais se configuram sob a hegemonia das frações dominantes, 

particularmente, o que obstaculiza um movimento revolucionário, de fato, da burguesia 

nacional, para além dos limites da dependência e da subordinação. 

 Conforme Roberto Leher (2012), em diversos países latino-americanos, 

(...) lideranças provenientes de forças antagonistas ao neoliberalismo chegaram ao 

governo e, em nome dos pobres, dos camponeses e dos trabalhadores, implementam 

a política das frações locais da burguesia que lucram ao inserir o país de modo 

capitalista dependente na economia-mundo. Obviamente esse processo não poderia 

ter sido encaminhado sem forte ação ideológica que de alguma forma difundiu nas 

massas a crença de que de fato ―não há alternativa‖. Mas a questão da ideologia não 

pode ser vista como algo desvinculado do padrão de acumulação. O transformismo é 

hoje uma condição para a manutenção do padrão de  acumulação por 

despossessão
33

 vigente, para utilizar uma expressão difundida por Harvey (2004). 

(grifos do autor). 
  

  Quando David Harvey utiliza esse conceito, o faz tratando da questão do chamado 

―novo imperialismo‘ entre os Estados Nacionais, e como segue diante da perenidade desse 

estado de coisas: 

A acumulação de capital pode ser aqui interpretada como o custo necessário de uma 

ruptura bem sucedida rumo ao desenvolvimento capitalista com o forte apoio dos 

poderes do Estado. As motivações podem ser internas (como no caso da China) ou 

impostas a partir de fora (como no caso do desenvolvimento neocolonial em zonas de 

processamento de exportações no sudeste asiático ou da abordagem de reformas 

estruturais que o governo Bush hoje propõe como cláusula das concessões de ajuda 

externa a nações pobres). Na maioria dos casos, está na base dessas transformações 

alguma combinação de motivação interna e pressão externa (HARVEY, 2004, p. 128). 

 Afinal, conforme Florestan, 

A incorporação ao mercado mundial e às estruturas internacionais de poder numa 

posição heteronômica envolve uma forma peculiar de integração nacional. Nenhum 

país possui uma economia homogênea e potencialidades organizadas de 

desenvolvimento auto-sustentado efetivo. A dominação externa em todas as suas 

formas produz uma especialização geral das nações como fontes de excedente 

                                                           
33―A princípio, a despossessão era a incorporação de regiões ainda não penetradas  pelas relações capitalistas, especialmente no 

mundo colonial. Na era da globalização, caracterizada pela mercantilização imposta pelo neoliberalismo, por um lado, regiões novas 

foram incorporadas plenamente ao mercado mundial – como a ex-URSS e os países do leste europeu – ou abertas a ele – como é 

o caso da China. Por outro lado, no processo de desarticulação do Estado de bem-e star, de corte keynesiano, o capitalismo 

neoliberal incorporou ao mercado, pela via das privatizações, as empresas estatais, forma também de acumulação por despossessão.‖ 

Disponível em http://blogdaboitempo.com.br/2012/02/29/david-harvey-e-rosa-luxemburgo/ Acesso em 10/12/2013. 

http://blogdaboitempo.com.br/2012/02/29/david-harvey-e-rosa-luxemburgo/


78 

 

econômico e de acumulação de capital para as nações capitalistas avançadas. 

(FERNANDES, 2008, p. 101) 

 Da análise feita por Florestan, outro aporte é importante para a problemática tratada 

nesta pesquisa. A coexistência de tempos históricos desiguais em que coexistem formas 

arcaicas e modernas. Essa formulação é crucial para compreender as combinações de arcaico 

e moderno também na educação e, particularmente, na universidade. A consideração do 

desenvolvimento desigual do capitalismo por Florestan Fernandes resulta de suas leituras 

marxistas, especialmente de Lênin e Trotsky. Sem a apropriação do desenvolvimento 

desigual, não teria sido possível a elaboração do conceito de capitalismo dependente.  

 Trotsky, no volume I da História da Revolução Russa, assim explicita a elaboração: 

A desigualdade do ritmo que é a lei mais geral do processo histórico, manifesta-se com o 

máximo de vigor e de complexidade nos destinos dos países atrasados. Sob o açoite de 

necessidades exteriores, a vida retardatária é constrangida a avançar por saltos. Dessa lei 

universal a desigualdade dos ritmos decorre uma outra lei que, na falta de uma 

denominação mais apropriada, chamamos de lei do desenvolvimento combinado, no 

sentido de reaproximação de diversas etapas, da combinação de fases distintas,  do 

amálgama de formas arcaicas com as mais modernas. (TROTSKY, 1980, p.2) 

 

 As contribuições de Rosa Luxemburgo, ao analisar o movimento de deslocamento do 

capital foram de suma importância à compreensão para além das questões militares. Esse 

movimento impunha a possessão de novos territórios, reconfigurando um novo tipo de 

imperialismo com vistas à reprodução ampliada e apressada do capital, ou, à expansão 

geográfica do capital. Ela afirma que a acumulação do capital apresenta um duplo aspecto: 

Um deles concerne ao mercado de bens e ao lugar em que é produzida a mais-valia – 

a fábrica, a mina, a propriedade agrícola. Vista desta ótica, a acumulação é um 

processo econômico puro, tendo como face mais importante uma transação entre o 

capitalista e o trabalhador assalariado... Aqui, ao menos formalmente, a paz, a 

prosperidade e a igualdade prevalecem, e foi necessária a aguda dialética da análise 

científica para revelar que o direito de propriedade se transforma, no curso da 

acumulação, em apropriação da propriedade alheia, que a troca de mercadorias se 

torna exploração e a igualdade de classe vem a ser regime de classe. O outro aspecto 

da acumulação do capital se refere às relações entre o capitalismo e modos de 

produção não-capitalistas, que começam a surgir no cenário internacional. Seus 

métodos predominantes são a política de esferas de interesse – e guerra. Exibem-se 

abertamente a força, a fraude, a opressão, a pilhagem, sem nenhum esforço para 

ocultá-las, e é preciso esforço para discernir nesse emaranhado de violência política 

e lutas pelo poder as leis férreas do processo econômico. (LUXEMBURGO, 1968) 

 

 A categoria marxista de imperialismo em Lênin, em Imperialismo – Etapa superior do 

capitalismo publicado em 1916 é imprescindível para compreender o projeto burguês de 
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sociabilidade no capitalismo maduro. Nessa obra, o autor situa o debate sobre as crises de 

superprodução e a consequente busca pela mundialização do mercado na especificidade capitalista. 

 Ao construir esse conceito, pensado como uma etapa superior do capitalismo, Lênin 

aprofunda a compreensão desse debate sobre a subordinação das formações econômico-

sociais da periferia; como essas formações se inserem nesse processo a partir da divisão 

internacional do trabalho e como as classes estão organizadas nessa dinâmica. O conceito 

leninista de desenvolvimento desigual do capitalismo informa que, sob o capitalismo, os 

países encontram-se em situações distintas no que se refere ao desenvolvimento, embora 

pertençam ao mesmo mercado mundial de mercadorias e de capitais. Sob esse raciocínio, 

depreende-se que os organismos multilaterais/supranacionais reorganizam a distribuição 

mundial da produção a partir da adaptação das políticas científico-tecnológicas em 

conformidade com a divisão internacional do trabalho.  

 Em suma, o capitalismo dependente, um dos conceitos axiais para as análises das 

investigações deste trabalho, é definido como: 

uma situação específica, que só pode se caracterizada através de uma economia de 

mercado capitalista duplamente polarizada, destituída de autossuficiência e 

possuidora, no máximo, de uma autonomia limitada. Nos planos da estrutura, 

funcionamento e diferenciação do sistema econômico, a dupla polarização do 

mercado suscita uma realidade nova e inconfundível. Trata-se de uma economia de 

mercado capitalista constituída para operar, estrutural e dinamicamente: como uma 

entidade especializada, ao nível da integração do mercado capitalista mundial; como 

uma entidade subsidiária e dependente, ao nível das aplicações reprodutivas do 

excedente econômico das sociedades desenvolvidas; e como uma entidade tributária, 

ao nível do ciclo de apropriação capitalista internacional, no qual ela aparece como 

uma fonte de incrementação ou de multiplicação do excedente econômico das 

economias capitalistas hegemônicas. (FERNANDES, 1968, p. 36-37). 

 

Ruy Mauro Marini, no artigo ―Duas notas sobre o Socialismo‖(1998)
34

 a partir da 

teoria marxista da dependência e do conceito de padrão de reprodução do capital possui uma 

elaboração afim sobre o desenvolvimento capitalista na periferia e a sua especificidade 

dependente em relação ao capitalismo central. O autor refuta a tese de que o imperialismo é 

uma realidade externa às formações sociais dependentes: 

O capitalismo caracteriza-se, desde a sua origem, por sua vocação internacional, o 

que faz do mercado mundial instância privilegiada para o desenvolvimento de suas 

contradições. Isto corresponde a uma fuga para adiante, o que significa que o 

capitalismo não pode contar com o mercado mundial para superar efetivamente suas 

contradições, mas somente para ampliar o espaço em que elas ocorrem e, portanto, 

para torná-las cada vez mais universais. A conquista de novos territórios e a 

                                                           
34 Disponível em www4.pucsp.br/neils/downloads/v5_artigo_ruy.pdf . Acesso em 14/03/2014. 
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extensão de seu império a um número crescente de povos, processo que começa já 

na fase da acumulação primitiva e continua ao longo de seu desenvolvimento, lhe 

permitem amenizar o perfil acentuado que suas contradições adquirem no centro do 

sistema, às custas da transferência para a periferia de seu potencial explosivo e 

autodestrutivo. (MARINI, s/d)  

 

 Considerada a mundialização e a subsequente financeirização do capital na 

contemporaneidade, não é estranho que os avanços científicos-tecnológicos e a adequação de 

espaços como universidade pública sejam utilizados para a realização de serviços
35

, conforme 

a Lei de Inovação Tecnológica. A estratégia das grandes corporações mantém as suas 

matrizes como lócus da inovação tecnológica, reservado aos países capitalistas dependentes 

um lugar subsidiário, não de inovação, mas de ajustes de pacotes tecnológicos importados dos 

países hegemônicos.  

 Nos moldes bresserianos (Cap. 3) o Estado foi reordenado juridicamente de modo a 

adequar-se à ―inexorável‖ modernização, balizada pela ‗ideologia da globalização‘ (Leher, 

1998; Cardoso, 1997). Tal ideologia, distante de conceito científico (Cardoso, 1997), vem 

acompanhada da promessa de um futuro grandioso, marcado pelo sucesso e pela 

prosperidade, desde que os países se adaptem aos programas de ajuste estrutural. Logo, a crise 

estrutural do capitalismo (Duménil & Lévy, 1996) forjou as condições para a disseminação 

dessa ―forma de pensar e reagir‖. 

 Tal harmonia entre as nações é congruente com a espantosa (e um pouco longa!) 

declaração do ex-presidente estadunidense Bush, por ocasião do ocorrido a 11 de setembro de 

2001, extraída do livro O novo imperialismo de David Harvey:  

(...) empregaremos toda a nossa posição de força e de influência sem precedentes 

para construir uma atmosfera de ordem e de aberturas internacionais em que o 

progresso e a liberdade possam florescer em muitas nações. Um mundo pacífico de 

crescente liberdade atende aos interesses americanos de longo prazo, reflete os 

ideais americanos imorredouros e une os aliados da América... Buscamos uma paz 

justa (...) em que a repressão, o ressentimento e a pobreza sejam substituídos pela 

esperança da democracia, pelo desenvolvimento, pelos livres mercados e pelo livre 

comércio (...) provado sua capacidade de tirar da pobreza sociedades inteiras (...) 

vão promover a moderação, a tolerância e as exigências não-negociáveis da 

dignidade humana – o Estado de direito, os limites ao poder  do Estado e o respeito 

às mulheres, à propriedade privada, à livre expressão e à igualdade perante a lei. (...) 

a humanidade tem nas mãos a oportunidade de oferecer o triunfo da liberdade sobre 

todos os seus inimigos seculares. Os Estados Unidos recebem de bom grado sua 

responsabilidade pela liderança dessa grandiosa missão‖. (HARVEY, 2004, p.14) 

                                                           
35 Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no 

ambiente produtivo e dá outras providências. Conforme o seu art.  2,  IV - inovação: introdução de novidade ou 

aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços‘‘. Fonte: Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 03 dez. 2004. 
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 Carcanholo (2012) aponta a dependência no contexto do imperialismo mediado pelas 

políticas neoliberais e de reestruturação produtiva. A abertura produtiva, financeira, comercial e 

tecnológica, os intensos investimentos do grande capital na América Latina, nas indústrias que 

transformam recursos naturais, conformam um novo tipo de projeto de educação nos países 

capitalistas dependentes. No caso do Brasil, sob os dois mandatos de Lula, esses investimentos 

se intensificaram corroborando a inserção subordinada do País à economia mundial.  

Esse quadro delineou o que Boito Jr. (1999) denomina regressão agromercantil 

particularmente das exportações e da desindustrialização, ou seja, as indústrias diminuíram a 

sua participação percentual no Produto Interno Bruto (PIB). Os investimentos estão 

concentrados naquelas indústrias que transformam matéria-prima do tipo petroquímica, papel 

e celulose, ferro e aço, conservas, sucos, azeite vegetal, farinha de pescado dentre outros, para 

a exportação. Nesses moldes o trabalho exige formação cada vez menos complexa. Isto 

significa que os processos formativos – de qualificação padronizada – devem atender imediata 

e efetivamente ao que preconiza o ideário dos organismos multilaterais: uma formação mais 

barata, contudo, balizada pelo acesso ―universal‖ com vistas ao ajuste estrutural dos países 

emergentes. Isso feito, os trabalhadores terão como se adaptar melhor às épocas de crise 

econômica dos seus países, cuja causa estrutural caminha de modo camuflado. Cabe ressaltar 

que o processo de industrialização de baixa complexidade (montadoras) acentua a desconexão 

com o mercado de trabalho de maior qualificação.  

Como já assinalado anteriormente, a inovação não é feita na universidade, mas nas 

empresas, conforme Edwin Mansfield (1998). Isso significa que a universidade pode ser 

convertida em espaço de formação de ‗recursos humanos‘ enquanto ‗presta serviços‘ a essas 

corporações. Ao ressignificar a função da universidade, a lei de inovação tecnológica afronta a 

autonomia universitária conforme art. 207 da Constituição Federal de 1988 e, também, outros 

dispositivos constitucionais, como o artigo 218, no Título VIII, da Ordem Social, Capítulo IV – 

Da Ciência e Tecnologia: ‗o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 

pesquisa e a capacitação tecnológicas‖ e também receberá ―tratamento prioritário‖ (§ 1º, idem). O 

documento afirma também que ―a pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a 

solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e 

regional‖ (§ 2°, idem, ibidem). Do nosso ponto de vista, ao contrário, a lei de inovação justamente 

permitirá afastar a pesquisa aplicada dos ―problemas brasileiros‖, subordinando-a aos interesses 

particularistas das corporações. O mesmo ocorre com os editais das principais agências de 

fomento. As corporações aqui localizadas não possuem, em geral, departamentos de pesquisa e 
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desenvolvimento próprios, levando-as a contratarem as universidades públicas para realizar 

serviços de seus interesses, de preferência propiciados por verbas igualmente públicas. 

Sustentamos neste trabalho a hipótese de que as frações burguesas locais e a burguesia 

internacionalizada tomam como pressuposto a utilização das universidades e dos centros de 

pesquisa aos seus interesses operacionais. Toda a discussão sobre o capitalismo dependente e 

a heteronomia cultural, por conseguinte, busca fundamentar o significado mais profundo do 

motivo que levou os governos federais, em especial desde Collor de Mello (1990-1992), a 

fazer verdadeiros malabarismos para assegurar que as universidades funcionem contando com 

fundações privadas ditas ―de apoio‖. 
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CAPÍTULO 2 

REFORMA DO ESTADO, FUNDAÇÕES E UNIVERSIDADE 

 

 

Introdução 

No final dos anos 1980 e início dos noventa, o chamado Consenso de Washington 

traduzia a expectativa dos organismos multilaterais, grupos políticos e economistas 

neoclássicos e, inclusive, de neokeynesianos, para os ajustes estruturais e para as reformas 

sociais pautadas na lógica do mercado. O papel do mercado é enfatizado na alocação de 

recursos (pois na esfera do mercado é possível garantir maior eficiência nos gastos públicos), 

justificando a desejável diminuição do papel do Estado sem o que a economia ficaria 

estagnada pela ineficiência, pela burocratização e por sufocar o ‗espírito animal
36

 do 

capitalismo‘. Ademais, medidas como a redução dos gastos públicos como premissa para o 

equilíbrio orçamentário, a privatização das empresas públicas, a liberalização financeira a 

partir de medidas que reduzissem a restrição ao ingresso de capital estrangeiro, a promoção da 

abertura comercial via eliminação de barreiras não-tarifárias e redução das tarifas de 

importação, a eliminação da intervenção do Estado com vistas à desregulamentação dos 

mercados domésticos e dos serviços públicos foram propostas para pavimentar o caminho 

para a imprescindível modernização (Silva Junior & Sguissardi, 2008, p.26). 

O processo da mundialização obviamente não está restrito à esfera da produção 

imediata do valor, abrangendo as finanças, os Estados, as agências multilaterais, a circulação 

das mercadorias e, no que nos interessa imediatamente, as instituições educacionais e de 

ciência e tecnologia, processo que coloca a ciência e a tecnologia sob forte pressão mercantil, 

em especial devido ao fato de que, na ótica do capital, o conhecimento é um fator de produção 

que pode ser negociado no mercado sob a forma das patentes, de cursos de diversos tipos e 

em todos os níveis de ensino.  

Em um contexto de acirrada concorrência entre as megacorporações, a Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D, agora renomeadas como Inovação Tecnológica) assume papel 

                                                           
36 Expressão espírito animal foi cunhada por John Maynardes Keynes naquela que é considerada a sua maior obra publicada 

em 1936, ―A teoria geral do emprego, do juro e da moeda‖. 
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estratégico para potencializar a exploração de mais-valia e para encurtar o tempo de 

circulação das mercadorias. Dispersas geograficamente, em busca desenfreada pela redução 

de custos com mão de obra, matérias-primas, tributos, energia, essas corporações mantêm sua 

matriz nos países do capitalismo central enquanto espalham suas filiais para as regiões onde 

possam obter maiores vantagens adicionais e/ou competitivas particularmente, nos países do 

capitalismo dependente. Sob intensa articulação com diferentes ramos produtivos e tendo a 

universidade pública como um dos espaços para a ―modernização‖, um novo quadro se 

instala: nessas regiões cresce rapidamente a produção de produtos de alta tecnologia ao 

mesmo tempo que o seu aparato de pesquisa e de formação de quadros qualificados são 

esfacelados pela prática heterônoma induzida pelo Estado. Ao mesmo tempo, o discurso 

predominante é o de que os benefícios serão para todos aqueles que se organizarem para um 

mundo novo no qual a educação superior também será a promotora dos supostos benefícios, 

num sistema produtivo moderno e competitivo cujo gerenciamento será pautado pelo aumento 

da produtividade em busca da ―qualidade total‖. 

Nesse processo, as corporações líderes aportam considerável recurso em seus próprios 

departamentos de P&D, valendo-se, entretanto, de igualmente vultosos recursos públicos para 

lastrear tais processos de inovação tecnológica, afinal, sem as universidades com pesquisa, os 

centros públicos de pesquisa tecnológica e, no caso dos EUA, sem o enorme complexo 

militar, os gastos com a pesquisa ultrapassariam, em muito, os montantes atualmente 

aplicados pelo capital diretamente nessas atividades.  

Na década de 1990, a reforma da aparelhagem estatal e a redefinição do papel do 

Estado (de produtor para gerencial) juntamente com a implementação de medidas 

governamentais de privatização prepararam o terreno para a nova inserção do país no cenário 

mundial. Nesse contexto, a nova política objetivou a aproximação entre os setores privados e 

os espaços de produção de C&T com vistas à produção de inovações. O Conselho Nacional 

para Ciência e Tecnologia (CCT), criado em 1996, tem por objetivo o estímulo à produção em 

C&T e a consequente comercialização dos seus resultados. Ao estabelecer as áreas 

estratégicas para a produção de inovação, o órgão reorienta o financiamento público da 

pesquisa e, consequentemente, promove a parceria público-privada. Resumindo, procede ao 

cofinanciamento da P&D privada e reitera, de modo privilegiado, as PPPs.  
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A elaboração das políticas de C&T com foco na inovação ganhou organicidade nas 

várias discussões
37

 entre os diversos organismos sociais ao delinear e definir qual será o papel 

a ser assumido pelo conhecimento e pela inovação no que se referia à aceleração do 

desenvolvimento econômico e social do país. Representantes de estatais, de instituições 

universitárias, de empresas privadas, de organizações da sociedade civil, de partidos políticos, 

da Unesco, de entidades públicas foram alguns dos participantes das discussões naquele 

momento. Contudo, não havia a representatividade de organizações de trabalhadores e nem da 

SBPC (Neves & Pronko, 2008, p.164). Essas discussões deram origem às Conferências 

Nacionais da Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCT&I)
38

 e publicações fundamentais à 

compreensão dos rumos das políticas de CT&I vigentes e contribuem hoje na compreensão 

crítica da inserção subordinada do Brasil na nova divisão internacional do trabalho, 

fundamentada na ideologia da ―sociedade do conhecimento‖, na qual as mudanças 

tecnológicas assumem papel determinante na mudança social. O governo brasileiro via MCT, 

o coordenador da nova formulação política para ciência e tecnologia, procedeu então, à 

                                                           
37 O Livro Verde da Ciência, Tecnologia e Inovação resultou dessas discussões e forneceu insumos para a 2ª CNCT&I, que 

elaborou diretrizes estratégicas para o setor até 2010, notadamente voltadas para resultados oriundos do planejamento com 

foco na resolução das necessidades nacionais. O livro sustenta a linearidade entre CT&I, conhecimento, desenvolvimento 

econômico e bem-estar da população, ou seja, o Brasil deve buscar a sua inserção na nova economia mediante a preparação e 

capacitação da sociedade de modo que essa possa garantir a sua sobrevivência e prosperidade ao mesmo tempo que o país se 

coloque em condições de igualdade e competitividade na comunidade mundial.  A necessidade da implantação de um Sistema 

Nacional de Inovação (SNI) é materializada na criação e/ou reconfiguração de instituições e organizações cuja 

responsabilidade é a criação e adoção de inovações. O SNI, balizado pelos princípios como a flexibilização, descentralização, 

participação e privatização, evidencia a materialização da subsunção do aparato científico e tecnológico aos imperativos do 

capital mundializado. O Livro Branco, dito de caráter participativo, materializa a construção de consensos resultantes das 

conferências regionais que precederam a conferência nacional. Estrategicamente, busca viabilizar a coesão social aos seus 

propósitos e propõe novas formas de gestão e financiamento da pesquisa e da inovação naturalizando a produção de 

conhecimento, seus produtos e resultados independentemente do espaço no qual ocorram. Sob essa ótica, universidades, 

institutos de pesquisa e empresas são espaços equivalentes.  

38 Na página eletrônica do MCT se lê: ―A 1ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia ocorreu em 1985 e teve como 

objetivo ampliar a participação da sociedade brasileira na definição de uma política científico-tecnológica para o País. A 2ª 

Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI), realizada em 2001, optou por enfatizar a importância da 

inovação tecnológica como instrumento para a competitividade. Previamente ao evento, foi elaborado o Livro Verde, 

amplamente discutido nas Conferências Regionais e na Conferência Nacional. As recomendações e definições de estratégias para 

a C, T&I nacionais definidas nesta 2ª CNCTI foram sintetizadas em um Livro Branco. A 3ª Conferência Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, em 2005, teve como objetivo principal demonstrar como a ciência, a tecnologia e a inovação (CT&I) 

produzidas no Brasil podem ser a base de uma estratégia para promover o desenvolvimento político, econômico, social e cultural 

do País. Foi organizada em grandes temas: Geração de Riqueza, Inclusão Social, Áreas de Interesse Nacional, Presença 

Internacional, Gestão e Regulamentação. A 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação foi realizada em maio de 

2010. Teve como objetivo principal consolidar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação como política de Estado e, 

também, apresentar subsídios para o desenvolvimento do Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação para o 

Desenvolvimento Nacional (PACT&I 2011-2014), que resultou em importantes subsídios para a Estratégia Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (ENCTI 2012-2015). A quarta edição teve, entre outros, os temas centrais focados nos eixos do PACT&I 

2007-2010: Consolidação do Sistema Nacional de CT&I, Inovação Tecnológica nas Empresas, Áreas Estratégicas e CT&I e 

Inovação para o Desenvolvimento Social. As recomendações da 4ª CNCTI podem ser encontradas no Livro Azul e na 

Consolidação das recomendações da 4ª CNCTI para o Desenvolvimento Sustentável (Conferências nacional, regionais e 

estaduais e Fórum Municipal de C,T&I)‖. Disponível em http://www.mct.gov.br/index.php/content/ 

view/309656/Conferencia_Nacional_de_CT_I___CNCTI.html. Acesso em 02/02/14. 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/66226.html
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/66226.html
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/309656/Conferencia_Nacional_de_CT_I___CNCTI.html
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/309656/Conferencia_Nacional_de_CT_I___CNCTI.html
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reorganização legal, financeira e organizacional, de modo a adequar o aparato científico e 

tecnológico aos imperativos do capital mundializado.
39

 

Desse modo, é o conjunto das instituições de pesquisa, incluindo as universidades, que 

passa a ficar sob influência direta do capital, ainda que por meio da mediação estatal, através 

de seus órgãos de fomento à ciência, à tecnologia e à inovação. O ethos acadêmico passa a ser 

aferido a partir de medidas de flexibilidade, produtividade, excelência e empreendedorismo. 

Esse processo é tão amplo que talvez seja possível afirmar que, por certo, a maioria dos 

professores universitários deve viver dilemas cotidianos decorrentes dos interesses 

particularistas do capital que alcançam a vida universitária. 

As intensas mudanças que transtornaram as universidades no curto intervalo de tempo 

entre 1995 e 2013, conforme argumentamos na presente tese, somente podem ser 

compreendidas por meio de um campo de análise que abarque os determinantes econômicos 

(as estratégias econômicas prioritárias que marcam o padrão de acumulação do capital) e as 

transformações no Estado, em particular o Plano Diretor da Reforma do Estado. É nesse 

escopo que a problemática central da tese, as fundações privadas ditas de apoio às 

universidades, está inserido.  

O propósito do presente capítulo não é produzir conhecimento novo sobre os nexos da 

reforma do Estado, da economia, das fundações e da função social do conhecimento, mas 

desenvolver um quadro de análise que possibilite examinar o sentido das principais mudanças 

na vida universitária advindas da consolidação das referidas fundações.  

 

2.1  Reforma do Estado  

 Para melhor compreendermos o sentido da reforma do Estado, cabem algumas breves 

considerações sobre os seus principais contornos. Encontramos numa análise da reforma do 

Estado
40

, a partir do Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRE), elaborado pelo Ministério 

da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) em 1995, a proposta de ―tornar a 

                                                           
39 Compõem esse pacote de medidas, dentre outras: ―criação dos fundos setoriais, regulação da propriedade intelectual, 

elaboração de legislação específica na área da informática, da biossegurança, da biodiversidade; a reorganização institucional 

mediante a definição de novos mecanismos de gestão e fomento (criação do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, dos 

Institutos do Milênio; assim como a definição de uma nova estrutura de incentivos e fontes de financiamento fundos 

setoriais)‖ (NEVES & PRONKO, 2008, p. 169)  
40 Compõem a Reforma do Estado 17 títulos disponíveis em http://www.bresserpereira.org.br/recipient3.asp? 

cat=100 . Acesso em 25/01/2013. 
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administração pública mais eficiente e voltada para a cidadania‖ legitimada pelo ―cliente 

privilegiado dos serviços prestados pelo Estado‖, conforme apresentação do documento feita 

pelo ex-Presidente Fernando Henrique. Nesta medida também identificamos uma intensa 

articulação com o capital mundializado, no qual o processo de controle e regulação social são 

elementos determinantes na reconfiguração das instituições públicas brasileiras.  

Naquele contexto, após atribuir a responsabilidade pela crise econômica à crise do 

Estado (crise fiscal, crise do modo de intervenção na economia e no social e crise do aparelho 

do Estado), o documento ―define e estabelece diretrizes para a reforma da administração 

pública brasileira‖ e a recomenda de modo a ―rever a estrutura do aparelho estatal e do seu 

pessoal, a partir de uma crítica não apenas das velhas práticas patrimonialistas ou clientelistas, 

mas também do modelo burocrático clássico‖ (BRESSER-PEREIRA, 1995, p.1) como 

―condição, de um lado, da consolidação do ajuste fiscal do Estado brasileiro e, de outro, da 

existência no país de um serviço público moderno, profissional, voltado para o atendimento 

dos cidadãos‖ (BRESSER-PEREIRA, 1996, p.269). Profissionalização e eficiência 

possibilitariam a flexibilização
41

 e descentralização do aparelho do Estado. 

Na condição de serviços não-exclusivos do Estado
42

, universidades, hospitais, centros 

de pesquisas, museus e escolas técnicas e o sistema de previdência (Bresser-Pereira, 1996) 

seriam contemplados com as chamadas grandes metas da reforma do aparelho do Estado: a 

                                                           
41 Segundo o Ministro Bresser-Pereira, a flexibilização seria alcançada: ―(1)permitindo a existência de mais de um regime 

jurídico dentro do Estado; (2)mantendo o regime jurídico estatutário apenas para os funcionários que exercem funções no 

núcleo burocrático do Estado;  (3) conservando a estabilidade rígida, prevista  na atual constituição, segundo a qual só pode 

ser dispensado o servidor que houver cometido falta grave, para as carreiras para cujo  exercício o funcionário necessita de 

proteção da estabilidade dadas as ameaças que pode sofrer; (4) prevendo a dispensa por dois motivos adicionais – 

insuficiência de desempenho e excesso de  quadros – para os demais funcionários, garantindo-se, porém, a adoção de 

critérios objetivos para as decisões e o recebimento de uma indenização para o funcionário dispensado nessas condições; (5) 

permitindo, alternativamente, a colocação do funcionário excedente em disponibilidade com vencimentos proporcionais ao 

tempo de serviço. (BRESSER-PEREIRA, 1995, p.9). 

42 No Plano Diretor, encontram-se os objetivos estabelecidos para os ―Serviços Não-Exclusivos do Estado‘:  

Transferir para o setor público não-estatal estes serviços, através de um programa de ―publicização‖, transformando as atuais 

fundações públicas em organizações sociais, ou seja, em entidades de direito privado, sem fins lucrativos, que tenham 

autorização específica do poder  legislativo para celebrar contrato de gestão com o poder executivo e assim ter direito a 

dotação orçamentária. Lograr, assim, uma maior autonomia e uma consequente maior responsabilidade para os dirigentes 

desses serviços.  

Lograr adicionalmente um controle social direto desses serviços por parte da sociedade através de seus conselhos de 

administração. Mais amplamente, fortalecer práticas de adoção de mecanismos que privilegiem a participação da sociedade 

tanto na formulação quanto na avaliação do desempenho da organização social, viabilizando o controle social. 

Lograr, finalmente, uma maior parceria entre o Estado, que continuará a financiar a instituição, a própria organização social, e 

a sociedade a que serve e que deverá também participar minoritariamente de seu financiamento via compra de serviços e 

doações. 

Aumentar, assim, a eficiência e a qualidade dos serviços, atendendo melhor o cidadão-cliente a um custo menor. (Brasil, 

MARE,1995, Cap.6, 6.4). 
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flexibilização e a diversificação. Seriam transformadas em Organizações Sociais (OS‘s)
43

, 

entidades não-estatais que podem celebrar contratos de gestão com o Poder Executivo e sob 

autorização do parlamento participar do orçamento público (Bresser-Pereira, 1996). 

Ao reduzir o papel do Estado de prestador direto de serviços, dentre eles educação e 

saúde, a reforma logrou a chamada ―publicização‖, transferindo para o setor privado as 

atividades cujo controle pertencia ao Estado. A ―publicização‖ informa a ―produção dos 

serviços competitivos ou não-exclusivos de Estado, estabelecendo-se um sistema de parceria 

entre Estado e sociedade para seu financiamento e controle‖ (BRASIL, MARE, 1995, 

Introdução). Diante disso, o Estado mantém o papel de provedor, regulador e promotor desses 

serviços. Isso também significa que tais serviços – um ressignificado bem público – também 

podem ser ofertados pela iniciativa privada. 

Tal movimento leva ao esfacelamento do sentido do que é / deve ser público com 

consequências perversas: a naturalização do destino do fundo público para contemplar 

interesses privados, sob um discurso que confunde público e privado, a prática de discurso e 

ação constituindo-se nos moldes do setor produtivo (não esqueçamos que o discurso também 

é uma arena da luta de classes). Na universidade, parece evidente a intensificação do trabalho 

do professor universitário e suas consequências no fazer acadêmico e nos processos de 

formação humana. 

 Nesse breve exame das medidas exaradas durante os dois Governos FHC, 

identificamos a situação da educação pública na universidade – especialmente federais – 

diante do desenvolvimento das forças produtivas, das relações de trabalho e da reestruturação 

do Estado. É importante frisar que a precarização da universidade pública, do modo como a 

debatemos, objeto de defesa e luta da sociedade civil organizada nos dias atuais, não tem 

origem primeira nos governos FHC, entretanto, é nesse contexto que são arrematadas e 

implantadas as novas possibilidades de reconfiguração jurídica dessas instituições públicas 

com vistas à sua adequação à modernização globalizada e globalizante. 

 

                                                           
43 Segundo o Ministro Bresser-Pereira, as ―organizações sociais serão organizações públicas não-estatais – mais 

especificamente fundações de direito privado – que têm autorização legislativa para celebrar contrato de gestão com o poder 

executivo e assim poder, através do órgão do executivo correspondente fazer parte do orçamento público federal, estadual ou 

municipal. (BRESSER-PEREIRA,1995, p.13) 
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 Os trabalhos de Sguissardi e Silva Jr. (2001), Leher (2010), Mancebo (2010), Silva Jr. 

e Catani (2011), Neves (2005)
44

 já apontaram que a ideologia neoliberal tem sido a 

orientadora das ações do Executivo e suas consequências no que se refere às políticas 

públicas, em especial, àquelas que traduzem lutas sociais e conquistas históricas. O Estado, 

sob a ideologia da globalização (Leher,1998) e da inexorável modernização (Bresser-Pereira, 

1995), adequou-se, paulatinamente, às orientações dos organismos multilaterais sob os 

auspícios das frações burguesas locais. A ação ofensiva a partir da utilização dos meios de 

comunicação buscava desqualificar a atuação do Estado e convencer a sociedade de modo 

geral da urgente necessidade de uma administração gerencial balizada pelos princípios da 

eficiência e da qualidade. Sob essa perspectiva, os processos de gestão, a contratação de 

pessoal, o regime de previdência dentre outras questões, seguiriam a lógica mercantil.  

Indiscutivelmente, as práticas próprias da esfera privado-mercantil têm sido 

disseminadas no interior da universidade pública a partir de nichos onde são realizados 

negócios ao mesmo tempo em que promovem a despolitização desse espaço social. O padrão 

produtivista é definido como o mais adequado para as instituições públicas e tais medidas 

operam fortes ressignificações no fazer acadêmico. Ao modificar a estrutura da universidade, 

em particular a sua estrutura jurídica, tal modificação alcança a natureza mesma da docência e 

da pesquisa e a concepção de formação humana. Simultaneamente, são intensificados o 

trabalho docente e o produtivismo acadêmico (Sguissardi e Silva Jr., 2009). 

Considerada a lógica da ―publicização‖, nos governos Lula (2003-2006 e 2007-2010) 

as Fundações Públicas de Direito Privado (Decreto-Lei nº 200/1967) são regulamentadas pelo 

Projeto de Lei nº 92/2007
45

 e adiante são denominadas Fundações Estatais de Direito Privado 

(FEDP), reproduzindo a mesma lógica da área de atuação – serviços não exclusivos – 

previstas pelo Plano Diretor (Bresser-Pereira, 1996). São semelhantes quanto ao ―tipo de 

propriedade, a forma de administração, a forma de controle e a gestão do trabalho no serviço 

público‖ para os serviços sociais e científicos do Estado.  

                                                           
44 Publicado originalmente na Revista Universidade e Sociedade, número 51, sob o título ―EBSERH: o discurso do projeto 

privatista do governo federal para a educação superior‖, p. 84-91. Revisto e com alterações. 

45 O PL 92/2007 regulamenta o art. 37, inciso XIX, da Constituição Federal, alterando a sua redação: ―somente por lei 

específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de 

fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas definir as áreas de atuação (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n°19, de 1998) (BRASIL,1998). 
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As Organizações Sociais (OS), Lei nº 9637/98
46

, também compõem o pacote de 

medidas do PDRE: a transferência dos recursos públicos para o setor privado, a 

imprescindibilidade dos contratos de gestão, a gestão de atividades de políticas públicas, a 

polêmica dispensa de licitação, a flexibilização dos direitos dos servidores públicos, a 

utilização de bens, equipamento e pessoal dos serviços públicos para os seus propósitos. 

Diante dessa lógica, também está tramitando a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN 

1.923/98
47

 contra a Lei nº 9.637/98 que trata da qualificação de entidades como organizações 

sociais, cria o Programa Nacional de Publicização, extingue órgãos e entidades e a 

consequente absorção de suas atividades pelas organizações sociais. A ADIN 1.923/98 

também se posiciona contrariamente à alteração do inciso XXIV do artigo 24 da  

Lei nº 8.666/93, a Lei das Licitações.
48

 

Uma das principais alegações dos que defendem a existência das fundações privadas 

nas universidades é a de que elas permitem agilizar o processo de compras e de utilização dos 

recursos públicos, tendo em vista os obstáculos criados pela Lei nº 8.666/93. Essa concepção 

parece ter ganho muitos adeptos nas universidades públicas, assim é que sua relação com as 

fundações privadas ditas ―de apoio‖ é uma questão que se impôs; afinal, como realizar gastos 

com recurso orçamentário, considerando-se que o mesmo sujeita-se aos procedimentos de 

licitação realizados pela mesma universidade? A redação do artigo 24 dessa lei aventa a 

possibilidade da dispensa de licitação, contudo, o debate sobre o sentido da mesma (a 

Administração busca a melhor proposta pertinente aos seus interesses e o tratamento 

                                                           
46 A Lei 9.637/98 dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de 

Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá 

outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9637.htm. Acesso em 23/04/2008. 

47 Mais informações sobre a ADI 1.923/98 estão disponíveis em  www.contraprivatização.com.br. Acesso em 12/02/2014. 

48
 No período de encerramento da elaboração desta tese, a ADI 1923, foi votada pelo STF. Conforme o portal do 

ANDES-SN,  ―Decisão do STF permite contratação de professores federais por Organização Social. Na mesma 

semana em que os trabalhadores brasileiros tomaram as ruas e conseguiram suspender a votação do Projeto de 

Lei que regulamenta as terceirizações (PL 4330), o Supremo Tribunal Federal resgatou e votou a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade  (ADI) 1923, contrária às normas que regulamentam as organizações sociais. O STF 

decidiu pela validade da prestação, por essas organizações, de serviços públicos de ensino, pesquisa científica, 

desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação ao meio ambiente, cultura e saúde. A ADI 1923 

questionava a legalidade da Lei 9.637/98, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações 

sociais e a criação do Programa Nacional de Publicização, bem como o inciso XXIV, artigo 24, da Lei 8.666/93 

(Lei das Licitações). A ação foi ajuizada há mais de 15 anos e sua votação havia sido suspensa em maio de 2011, 

com pedido de vistas do processo pelo ministro Marco Aurelio. Na sessão plenária desta quinta-feira (16), o STF 

considerou a validade parcial da Adin apenas no que se refere às leis de licitações, dando interpretação 

constitucional às normas que dispensam licitação em celebração de contratos de gestão firmados entre o Poder 

Público e as OS. O ministro Luiz Fux emitiu o voto-condutor, que foi seguido pela maioria.‖ A notícia, na 

íntegra, está disponível em http://portal.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7439  acesso em 

17/04/2015. 

http://www.contraprivatização.com.br/
http://portal.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7439
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equânime ao direito de disputa dos interessados) também não pode ser desconsiderado, haja 

vista o intenso questionamento de muitos setores organizados da sociedade civil que se refere 

à necessidade de controle social sobre a utilização de recursos no setor público. 

Diferentemente do que informa o Artigo 25 da mesma Lei nº 8.666/93, que trata da 

inexigibilidade da licitação (Artigo 24), uma vez que não haja competição, situação usual em 

compras de insumos para pesquisa. 

Para Bresser-Pereira (2001, p.3), as fundações de apoio seriam "um sintoma de que a 

instituição (universidade) deve transformar-se em organização social‖. Ao mesmo tempo, elas 

representavam o chamado "jeitinho brasileiro", considerada a necessidade de recursos diante da 

crise da universidade (ele não as ―recomenda‖ (as FP) embora a "falência‖ das IFES possa ser 

resolvida por essa ‗proposta‘ de transformação). Para o ex-ministro, a "irregularidade‖ destes 

entes, conforme já apontado anteriormente, não se constituiria em impedimento para a sua 

existência e sim, oportunidade. Portanto, o mesmo Executivo que aponta via controle social 

(TCU, MP etc.) a sua inconstitucionalidade, paradoxalmente sugere a sua "imprescindibilidade", 

com vistas à flexibilidade e rapidez na resolução de questões ditas obstaculizadas pelo 

engessamento do aparelho do Estado. As fundações teriam sido criadas, ―(...) para dar 

flexibilidade ao rígido sistema burocrático que prevalece nas universidades federais e estaduais‖ 

constituindo-se assim, como ―uma forma esperta, brasileira, de complementar o salário dos 

professores de departamentos profissionais, estimulando-os a ficar na universidade em vez de 

dedicarem-se à consultoria privada‖. (BRESSER-PEREIRA, 2001, p.3).  

As universidades, em geral, são autarquias ou fundações de direito público que, no 

caso das universidades, possuem fortes convergências na legislação. A autarquia, de acordo 

com o Decreto-Lei nº 200/67 da Reforma Administrativa, tem como característica:  

―serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, 

para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor 

funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.‖ 

 Embora considerada uma forma mais livre e dotada de maior flexibilidade do que a 

administração direta, há pelo menos duas décadas, encontramos uma autarquia - a 

universidade - repleta de entes privados-mercantis, entre os quais as fundações de apoio 

institucional. Sua existência busca sustentação na justificativa de que são ―uma decorrência da 

falta de autonomia universitária, dos constrangimentos e restrições financeiras impostos pelo 

Estado (federal, estadual, municipal), da própria natureza jurídica das IES‖ (SGUISSARDI, 

2009, p.91). Embora essa alegação não se sustente, o discurso recorrente é o da 
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―imprescindibilidade‖ dessas fundações ao desempenho da universidade, mesmo diante das 

constantes denúncias à sua inconstitucionalidade e práticas de corrupção, conforme já 

apontado. Por outro lado, é forçoso avaliar o nível de desejabilidade dessa relação pela 

universidade nos discursos proferidos por aqueles que acreditam que a gestão dos recursos 

públicos seria melhor realizada pela intermediação de um ente privado. Contudo, a fim de que 

a autonomia universitária, ―norma bastante em si‖, prevaleça conforme conceitua o Art. 207 

da Constituição, o que esse trabalho argumenta é que os instrumentos que obstaculizam a 

plenitude do mesmo, ou seja, a plena vigência do direito público nas universidades públicas, 

deturpam o que está fundamentado constitucionalmente enquanto forjam a lógica empresarial 

PPPs, pela LIT etc no seu interior. 

Finalmente, mas não menos importante, o curso da reforma do Estado não foi 

determinado unilateralmente pelos governos, afinal, outras forças sociais operaram tal política 

no período dentro e fora das universidades. Desde o início, ficou claro para o movimento 

docente
49

 e outros setores da sociedade que a reforma objetiva legitimar o repasse de parte do 

fundo público para o setor privado. Dialeticamente, o contexto de redefinição do rol do 

Estado se fez acompanhar de greves de professores e funcionários das universidades federais 

em 1998, 2001, 2003 e 2012 (Tabela 1), nas diversas greves das universidades estaduais, nas 

manifestações de movimentos sociais, entidades sindicais, partidos etc ao longo da última 

década, processo que repercutiu, de distintas maneiras, nas Jornadas de Junho de 2013
50

 e na 

crise nas universidades estaduais paulistas em 2014
51

. Não é objetivo desta seção elaborar um 

longo estudo sobre as resistências, mas metodologicamente é necessário considerar, ao longo 

do presente capítulo, que todas as medidas governamentais em favor da contrarreforma do 

Estado estiveram tensionadas pelas lutas que pulsaram no período. 

                                                           
49 O Professor Paulo Marcos Borges Rizzo da Universidade Federal de Santa Catarina, no artigo intitulado ―Outros trinta 

anos virão e certamente outras greves também: o ANDES-SN e as greves de docentes‖, na Revista Universidade e Sociedade 

nº 47, esclarece a utilização da expressão movimento docente: ―ao utilizar-se da expressão movimento docente que fora 

cunhada ainda no final da década de 1970, este texto, de 2010, refere-se ao sentido exato da expressão; isto é, algo que está 

em movimento, que forma um corpo único em luta; pratica mobilizações; e, nos momentos necessários, realiza greves; e não 

se refere a uma organização burocrática. A unidade de todos os setores do movimento docente permitiu, ainda na primeira 

metade da década de 1980, a formulação da perspectiva de um padrão unitário de qualidade do ensino superior, sobre a qual 

foi construída a proposta da ANDES e das AD para o ensino superior: a proposição de carreira única nas IES‖ (p.79). 

50 Recomendamos a análise feita pelo Profº Mauro Iasi da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ disponível no vídeo https://mail.google.com/mail/u/0/#search/mauro+iasi/13f6da2213c934c9?projector=1    

realizado pela ADUFRJ – Seção sindical do ANDES-SN. 

51 Maiores detalhes sobre a crise das universidades estaduais paulistas disponíveis em http://www.adusp.org.br/index.php/ 

campanha-salarial-2014cs/2158-cronologia-da-mais-longa-greve-da-historia-da-usp.  
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Tabela 1: Greves das IFEs – 1998, 2000, 2001, 2003 e 2012 

 

Ano Duração Número de IFES paradas Principais reivindicações Resultados  

1998 

31/03 a 

13/07 

104 dias 51 IFES – docentes e 

servidores, com apoio dos 

estudantes 

- Reajuste salarial de 48,65%; 

- Recomposição do quadro de 

docentes das IFES;  

- Ampliação de Vagas e Abertura 

de concursos para docentes IFES;  

- Retirada do Programa de 

Incentivo à Docência (MP).  

- GED _ Gratificação de Estímulo à 

Docência – adicionais de 

remuneração aos docentes; 

- Governo não abriu mão do projeto 

privatizante e de seguir a cartilha do 

FMI e Banco Mundial. 

2000 

24/05 a 

18/08 

*UFMT: 

31/05 a 

18/07  

87 dias 31 IFES – docentes e 

servidores, com apoio dos 

alunos.  

E demais categorias de 

Servidores Públicos 

Federais. 

- PAUTA UNIFICADA  

- Reposição de 64%; 

- Investimentos para o serviço 

público federal 

 

- Barrou Projeto de Autonomia do 

MEC para as Universidades 

brasileiras;  

- Barrou o envio ao Congresso 

Projeto de Emprego Público, do 

governo federal.  

2001 

22/8/01 a 

7/12/01 

108 dias 51 IFES – docentes e 

servidores, com apoio dos 

estudantes 

- Vide ofício 163/2000 enviado ao 

MEC 

Assinado um termo de Acordo 

2003 

8/7 a 

4/9/03 

59 dias IFES e algumas IEES Contra a PEC 40/03 – Reforma da 

Previdência 

Avanços na unidade e participação 

dos servidores públicos federais das 

três esferas de governo. O 

movimento também contou com o 

apoio dos trabalhadores do setor 

privado. 

2012 

 

125 dias 

(17 de maio a 

17 de 

setembro) 

De acordo com o 

Comunicado 16 do 

CNG/ANDES-SN, às 18h 

do dia 7 de julho, 60 IFES 

estavam em greve 

 

CAMPANHA 2012 

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 

DOS DOCENTES DAS IFES 

(Aprovada no 31º Congresso do 

ANDES-SN – Manaus/AM, 15 a 

20 de janeiro de 2012 ) 

Protocolada no MEC e MPOG – 

Cartas 038 e 039/2012 

Vide texto abaixo* 

Após simulacro de acordo assinado 

pelo PROIFES o Governo enviou o 

PL 4368/12 ao Congresso Nacional 

Fonte: Informações extraídas do ―Quadro Geral as Greves das Universidades Federais-(1980-2012)‖, elaborado 

pelo ANDES-SN. O quadro completo está disponível em http://www.sedufsm.org.br/index.php?secao=greve. 

(elaborado pela autora) 

 

 

2.2 Reformas do Estado e fundações de apoio 

 

As fundações privadas foram regulamentadas e legitimadas pelo governo Lula através 

dos Decretos nº 5205/04
52

 e nº 7423/2010
53

, respectivamente. De personalidade jurídica de 

direito privado, essas fundações são ditas sem fins lucrativos e com características especiais. 

Ao atuarem como intermediárias entre os recursos públicos e a universidade, têm como 
                                                           
52 Decreto nº 5.025 de 14 de setembro de 2004. Regulamenta as parcerias entre as universidades federais e as fundações de 

apoio. Brasília, 2004. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2004-2006/2004/Decreto/D5205.htm. Acesso 

em 23/04/2008. 
53Decreto 7423 de 31/12/2010. Regulamenta a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as 

instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio, e revoga o Decreto no 

5.205, de 14 de setembro de 2004. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2010/Decreto/D7423.htm. Acesso em 10/01/2011. 

http://www.sedufsm.org.br/index.php?secao=greve
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objetivo o auxílio e o fomento aos projetos de pesquisa, ensino e extensão das universidades 

federais. Contudo, isso significa que não devem se imiscuir nas atividades-fim das 

universidades como a oferta de cursos. Prescindem dos processos licitatórios e para tal devem 

atentar aos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência
54

. Nesse contexto, destacam-se as irregularidades administrativas, contratações 

irregulares, cobrança irregular de taxas/mensalidades de cursos (com destaque para os cursos 

de especialização), remuneração dos docentes pela venda de serviços (em alguns casos, em 

detrimento de sua função na graduação) e, atualmente, chega ao extremo de ocorrer a oferta 

de curso de graduação como o já ofertado pela universidade pública
55

.  

Por força da Lei nº 11.079/04, que institui as parcerias público-privadas, são 

celebrados contratos particularistas com prejuízos à autonomia universitária, mesmo que se 

fale em nome dessa autonomia.  

Nessa linha, e ao final do seu mandato, o governo Lula editou a Medida Provisória nº 

520
56

, em 31/12/2010. Essa MP criava uma empresa pública, vinculada ao Ministério da 

Educação, para gerir os hospitais universitários. Contudo, essa medida perdeu a validade para 

votação, em 06/2012. Em regime de urgência, foi aprovado o Projeto de Lei nº 1749/2011
57

, 

convertido na Lei nº 12.550
58

, de 15/12 /2011, criando a Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (EBSERH), validando a configuração privatista do pacote de medidas então já 

anunciadas pelo governo Lula). Segundo o discurso governamental, a justificativa para a 

criação da empresa é a regularização das contratações realizadas pelas fundações de apoio 

dentro da universidade pública federal. Para resolver essa irregularidade (conforme o discurso 

do Executivo), foi constituída uma empresa pública unipessoal, com personalidade jurídica de 

                                                           
54 Título III  Da Organização do Estado. Capítulo. VII Da Administração Pública. Seção I. Disposições Gerais. Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...). Disponível em 

http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/con1988_13.07.2010/ 

art_37_.shtm. Acesso em 12/02/2014. 
55 A exemplo, sobre a oferta de cursos de graduação pagos concomitantemente ao ofertado pela universidade pública ver 

http://www.adusp.org.br/index.php/defesa-da-universidade/197-fundacoes/fundacoes/1084-fia-lanca-curso-de-graduacao-em-

administracao. Acesso em 12/02/2014. 
56 Medida Provisória 520 de 31/12/2010. Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares S.A. - EBSERH e dá outras providências. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/mpv/520.htm. Acesso em 10/01/2011. A MP nº 520/2010, embora 

tenha sido aprovada na Câmara, em 01/06/2011, perdeu a validade durante os debates no Senado. 
57PL 1749/2011 Autoriza a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S.A.-EBSERH e dá outras providências. 

Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=511029. Acesso em 07/2011. O 

PL 1749, aprovado em 20/09/2011 (conversão do PL 79/2011), foi encaminhado pela Presidente Dilma Roussef, em regime 

de urgência, em 07/2011, após a perda de validade da MP 520/2010 . Em 15/12/2011, foi convertida na Lei 12.550/2011. 
58Conversão do PL 1749/2011. 

http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/con1988_13.07.2010/%0bart_37_.shtm
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/con1988_13.07.2010/%0bart_37_.shtm
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direito privado e patrimônio próprio e vinculada ao Ministério da Educação. A empresa articula 

ações na Educação e na Saúde e abrange os hospitais universitários (HU) e os hospitais-escola 

(HUE). Essa medida alcança 47 (quarenta e sete) hospitais universitários vinculados às 33 

(trinta e três) IFES. Desses, 23 (vinte e três) já assinaram a adesão ao contrato
59

. É importante 

enfatizar que isso não ocorreu sem a rejeição da comunidade universitária.
60

 Diante dessa 

legislação para a educação superior pública, consideradas as condições nas quais ela foi 

produzida, e buscando captar o sentido polissêmico, segue o urgente e imprescindível debate: 

para o Governo Federal, o recurso público para a universidade pública e para o hospital 

universitário será melhor gerido se for entregue à uma entidade de personalidade jurídica do 

direito privado? 

 

2.3 Novas dimensões da função social das universidades 

Como já explicitado anteriormente, a autonomia universitária é tema do grande (e 

necessário!) debate político na universidade pública. Esse conceito, polissêmico, apresenta-se 

na vasta legislação para a educação superior em curso, principalmente para as IFES. Leis, 

decretos, portarias e normas, conforme a Introdução Geral e Capítulo 1, promovem a 

ressignificação do conceito, considerando a sua acepção original contida no Art. n º 207, na 

CF/88 num contexto onde as universidades ―têm servido com o cartão de visita para as ―boas 

                                                           
59

 Mais esclarecimentos sobre a EBSERH e a pertinente resistência da sociedade civil organizada estão disponíveis em  

http://www.contraprivatizacao.com.br/ e  no Jornal da ADUFF Dez/2014-2ª quinz.: ‘Ajuste‘ neoliberal e EBSERH ameaçam 

UFF em 2015. 
60 Até o momento de encerramento desta tese, segundo a página eletrônica da EBSERH, celebraram contrato com a 

EBSERH 25 (vinte e cinco) instituições: Universidade Federal do Piauí (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO); Universidade 

Federal de Alagoas (HU PROF. ALBERTO ANTUNES);Universidade Federal da Bahia (HU PROFº EDGARD SANTOS e 

MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA);Universidade Federal do Ceará (HU WALTER CANTÍDIO e 

MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND); Universidade Federal do Maranhão (HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO); Universidade Federal da Paraíba (HU LAURO WANDERLEY);Universidade Federal de Pernambuco 

(HOSPITAL DAS CLÍNICAS); Universidade Federal do Vale do São Francisco (HOSPITAL DE ENSINO DR. 

WASHINGTON ANTÔNIO DE BARROS); Universidade Federal do Rio Grande do Norte (HU ANA BEZERRA, HU 

ONOFRE LOPES e MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO); Universidade Federal de Sergipe  (HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO); Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (HU MARIA APARECIDA PEDROSSIAN);  

Universidade Federal de Mato Grosso (HU JÚLIO MÜLLER); Universidade de Brasília (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE 

BRASÍLIA) ; Universidade Federal da Grande Dourados (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO); Universidade Federal de Goiás 

(HOSPITAL DAS CLÍNICAS); Universidade Federal do Amazonas (HU GETÚLIO VARGAS) Universidade Federal do 

Tocantins ( HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS); Universidade Federal do Espírito Santo (HU CASSIANO ANTONIO 

MORAES); Universidade Federal de Minas Gerais (HOSPITAL DAS CLÍNICAS); Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (HOSPITAL DE CLÍNICAS); Universidade Federal de São Carlos (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR 

DOUTOR HORÁCIO CARLOS PENEPUCCI); Universidade Federal de Juiz de Fora (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE 

JUIZ DE FORA); Universidade Federal de Santa Maria (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA); 

Universidade Federal de Pelotas (HOSPITAL ESCOLA); Universidade Federal do Paraná (HOSPITAL DE CLÍNICAS e 

MATERNIDADE VICTOR FERREIRA DO AMARAL). Disponível em http://www.ebserh.gov.br/web/portal-

ebserh/filiais-ebserh  acesso 09/05/2015 
 

http://www.contraprivatizacao.com.br/
http://www.ufpi.br/hu/
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http://www.meac.ufc.br/
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http://www.hulw.ufpb.br/
http://www.ufpe.br/hc
http://www.univasf.edu.br/
http://www.univasf.edu.br/
http://www.ebserh.gov.br/web/huab-ufrn
http://www.huol.ufrn.br/
http://www.huol.ufrn.br/
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http://hospital.ufs.br/
http://hospital.ufs.br/
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http://www.hujm.ufmt.br/
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http://hugv.ufam.edu.br/
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http://portal.ufes.br/hospital-universit%C3%A1rio-cassiano-antonio-moraes-hucam
http://www.hc.ufmg.br/
http://www.uftm.edu.br/paginas/hospitalclinicas/cod/11/t/APRESENTACAO
http://www2.ufscar.br/home/index.php
http://www2.ufscar.br/home/index.php
http://www.ufjf.br/hu/
http://www.ufjf.br/hu/
http://www.husm.ufsm.br/
http://heufpel.com.br/inicio.php
http://www.hc.ufpr.br/
http://www.ufpr.br/portalufpr/maternidade-victor-ferreira-do-amaral/
http://www.ebserh.gov.br/web/portal-ebserh/filiais-ebserh
http://www.ebserh.gov.br/web/portal-ebserh/filiais-ebserh
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intenções‖ do governo e que, paradoxalmente, ―aponta para a destruição do referencial de 

qualidade arduamente conquistado pelas IFES embasado no esforço conjunto de seus 

trabalhadores‖ (ARELARO, 2007, p. 121). 

Embora na CF/88 a autonomia seja assegurada como norma autoaplicável, bastante em 

si, norma coercitiva, completa e de eficácia plena (ANDES-SN, 2006, p.13), isso não impediu 

que o Poder Executivo legislasse sobre os assuntos do ensino superior público. Importantes 

medidas já traziam orientações e recomendações dos organismos multilaterais e a autonomia 

não ficou imune a esse movimento. Entre essas medidas destacam-se no governo FHC: a Lei 

nº 9.192 de 21 de dezembro de 1995 que dispõe e regulamenta sobre a escolha dos dirigentes 

de instituições universitárias, um claro enfrentamento à autonomia universitária; a Lei nº 

9.131 de 24 de Dezembro de 1995, que dispõe sobre o exame nacional de cursos e a obrigação 

da prestação do exame como condição para a obtenção do diploma pelo estudante; a Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, cujas bases e diretrizes ―não basta levar em conta a forma 

que assumem, mas é preciso examinar o seu conteúdo (...) que emergirá do confronto entre o 

que é proclamado e o que se realiza através das bases em que se assenta o sistema 

educacional‖ (SAVIANI, 1977, p.193). Ademais, é no capítulo ―Da Educação Superior‖ da 

Lei de Diretrizes e Bases que são forjadas as condições para a diferenciação institucional, 

numa clara alusão ao distanciamento entre ensino e pesquisa; são previstos os planos de 

carreira em lugar de uma carreira nacional; é proposta a autonomia financeira em lugar da 

autonomia de gestão financeira com fortes considerações à diversificação das fontes de 

recursos em lugar do fundo público; o Decreto 2.306, de 19 de Agosto de 1997, regulamenta 

as instituições de ensino superior do Sistema Federal de Ensino como os Centros 

Universitários e os Cursos Normais Superiores. 

Isso significa dizer que, dessa forma, o conceito distancia-se da concepção da 

autonomia universitária conforme preceitua o Artigo 207 da CF/88 (didático-científicas, 

gestão financeira e patrimonial e administrativa). A autonomia universitária é reduzida aos 

contratos de gestão
61

 e às medidas que legitimam a presença de entes privados no interior dos 

campi como sói acontecer, vide caso das fundações privadas ditas ―de apoio‖. 

                                                           
61 De acordo com Maria Sylvia Zanella di Pietro ―O contrato de gestão foi idealizado no direito francês como meio de controle 

administrativo ou tutela sobre as suas empresas estatais. Mas, antes disso, o contrato de gestão já era utilizado como meio de 

vincular a programas governamentais determinadas empresas privadas que recebiam algum tipo de auxílio por parte do Estado. 

Mais recentemente, os contratos de gestão passaram a ser celebrados com os próprios da Administração Direta, portanto, com 

entes sem personalidade jurídica própria; são os chamados centros de responsabilidade que se comprometem, por meio do 

contrato de gestão, a atingir determinados objetivos institucionais, fixados em consonância com programa de 

qualidade proposto pelo órgão interessado e aprovado pela autoridade competente, em troca, também, de maior autonomia de 
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Marilena Chauí (1998), no artigo ―A universidade operacional‖ publicado no jornal 

Folha de S. Paulo, de 09 de dezembro de 1988, sintetiza o movimento de operacionalização 

da universidade tendo o PDRE como catalisador via ações governamentais: 

A Reforma do Estado brasileiro pretende modernizar e racionalizar as atividades 

estatais, redefinidas e distribuídas em setores, um dos quais é designado Setor dos 

Serviços Não-Exclusivos do Estado, isto é, aqueles que podem ser realizados por 

instituições não-estatais, na qualidade de prestadoras de serviços. O Estado pode 

prover tais serviços, mas não os executa diretamente nem executa uma política 

reguladora dessa prestação. Nesses serviços estão incluídas a educação, a saúde, a 

cultura e as utilidades públicas, entendidas como "organizações sociais" prestadoras 

de serviços que celebram "contratos de gestão" com o Estado. 

A Reforma tem um pressuposto ideológico básico: o mercado é portador de 

racionalidade sociopolítica e agente principal do bem-estar da República. Esse 

pressuposto leva a colocar direitos sociais (como a saúde, a educação e a cultura) no 

setor de serviços definidos pelo mercado. Dessa maneira, a Reforma encolhe o 

espaço público democrático dos direitos e amplia o espaço privado não só ali onde 

isso seria previsível -nas atividades ligadas à produção econômica-, mas também 

onde não é admissível -no campo dos direitos sociais conquistados. 

A posição da universidade no setor de prestação de serviços confere um sentido 

bastante determinado à idéia de autonomia universitária e introduz termos como 

"qualidade universitária", "avaliação universitária" e "flexibilização da universidade". 

De fato, a autonomia universitária se reduz à gestão de receitas e despesas, de 

acordo com o contrato de gestão pelo qual o Estado estabelece metas e indicadores 

de desempenho, que determinam a renovação ou não renovação do contrato. A 

autonomia significa, portanto, gerenciamento empresarial da instituição e prevê que, 

para cumprir as metas e alcançar os indicadores impostos pelo contrato de gestão, a 

universidade tem "autonomia" para "captar recursos" de outras fontes, fazendo 

parcerias com as empresas privadas.  (CHAUÍ, 1998) 

 

Conforme Sguissardi & Silva Junior, no ―Trabalho intensificado nas federais: pós-

graduação e produtivismo acadêmico‖ (2009) a lógica privado-mercantil tem levado a 

universidade a se equiparar a uma repartição prestadora de serviços, onde a mercantilização 

da ciência e tecnologia (defendida por muitos) conforma a sua imagem aos moldes do 

mercado, ao mesmo tempo em que internaliza o produtivismo acadêmico,‖ como ideologia, 

produzido pela burocracia da Capes e do CNPq‖ (p. 224)  

 

                                                                                                                                                                                     
gestão. O simples fato de ser celebrado com um órgão sem personalidade jurídica já demonstra que o vocábulo "contrato", no 

caso, só é empregado, provavelmente, porque não se conseguiu outro melhor, já que, na realidade, não se trata de verdadeiro 

contrato, que supõe que ambas as partes tenham personalidade jurídica própria. A ideia, em relação às empresas estatais e aos 

centros de responsabilidade, é a de, por meio do contrato de gestão, fixar compromissos bilaterais: a) para a empresa ou órgão, o 

de cumprir determinados objetivos fixados em planos nacionais ou em programas pré-definidos pelas partes; b) para a 

Administração Pública, o de flexibilizar os meios de controle sobre a entidade, conferindo-lhe maior grau de autonomia na 

gestão dos negócios. No direito brasileiro, o contrato de gestão vem sendo celebrado com empresas estatais, com o mesmo 

objetivo visado no direito francês; mas também com outro tipo de entidade, que poderíamos incluir na categoria de entidade 

paraestatal, do tipo dos serviços sociais autônomos e das chamadas organizações sociais”. Disponível em 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista2/artigo9.htm. Acesso em 02/04/2014. 
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A universidade – não sem a contraposição de movimentos sociais, políticos e 

sindicais e de intelectuais que ainda resistem -  está sendo transformada em uma 

instituição tutelada pelo capital e pelo Estado, tendo o mercado como mediador. A 

racionalidade mercantil tornou-se o núcleo da política, com severas consequências 

para o governo popular democrático – que se distancia cada vez mais de sua origem 

-, para o pensamento intelectual mais crítico,  para a esquerda partidária, para a 

pesquisa sobre as políticas de educação superior, mas, sobretudo, para as atividades   

e formação do professor-pesquisador das universidades estatais públicas e para o 

objeto que aqui interessa examinar, isto é, a prática universitária das IFEs. 

(SGUISSARDI & SILVA JÚNIOR, 2009,  p.61-62) 

 

Encontramos uma universidade pública cindida conceitualmente cujo caminho para a 

ressignificação da sua função social (via processo de mercantilização) tem sua origem 

predominantemente na pós-graduação de áreas consideradas sensíveis ao padrão de acumulação 

do capital, sob os auspícios da CAPES e CNPq, numa clara alusão ao mercado como finalidade 

e resolução tópica dos problemas sociais, no contexto pós-golpe de 1964. Nesse quadro, a 

pesquisa passou a ser considerada um elemento central, com destaque para a pesquisa aplicada 

– a produção de novas tecnologias de processo e de produto – de modo a agregar maior valor 

aos produtos imediatamente comercializáveis pelo chamado ‗setor produtivo‘. 

Esta ideologia do produtivismo acadêmico origina-se do Estado, com mediação da 

Capes e do CNPq, crescidos da Finep e do BNDES, entre outros. O produtivismo 

acadêmico assume sua forma mais acabada e objetivada no Currículo Lattes (CV-

Lattes). O Currículo Lattes consiste no portfólio de muitos doutores, formados 

depois de implantado o Novo Modelo Capes de Avaliação, em 1996-1997, a 

correrem atrás de pós-doutoramentos, de publicações, de bolsas de produtividade, de 

participação em congressos bem classificados academicamente, isto no objetivo de 

fazer caminhar a ―nova universidade‖, sem saberem bem para onde ela caminha. 

(SGUISSARDI & SILVA JUNIOR, 2009, p.45) 

 

O insistente apagamento da contradição público/privado é uma das tarefas exitosas da 

reforma bresseriana. Sob a égide da dimensão público não-estatal, a presença de convênios, 

contratos e demais figuras peculiares ao universo privado/mercantil no cotidiano das 

instituições públicas materializa-se com a criação de entidades ditas de natureza estatal, 

contudo regidas pelo direito privado (e portanto privadas). Por força da Lei nº 11.079/04, que 

institui as parcerias público-privadas, são celebrados contratos particularistas com prejuízos à 

autonomia universitária, mesmo que se fale em nome dessa autonomia. No atendimento às 

avaliações e recomendações do BM e FMI, o governo brasileiro ‗entendeu‘ como 

prioridade/estratégia a adoção das leis das PPP, da Inovação Tecnológica e a Lei das 

Falências. No contexto das PPPs (governo Lula) é validado o discurso recorrente de que o 

mercado é o mais capaz para dar conta das necessidades individuais e sociais do que o Estado.  
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As universidades públicas passaram a ser profundamente reformadas, em geral, como 

no REUNI (Capítulo 3), objetivando ajustá-las ao Processo de Bolonha, por meio da redução 

da duração da primeira graduação, nos moldes dos community colleges estadunidenses. 

Subjacente a essas reformas, é possível encontrar o discurso do BM que defende o 

redirecionamento dos investimentos para a educação primária, a educação secundária e 

profissional, ao mesmo tempo que recomenda a redução dos investimentos públicos na 

educação superior. A lógica é que a quase totalidade das matrículas deva ser atendida pelas 

organizações privadas e, no caso do Estado, crescentemente, na chamada educação terciária. 

A prestação de serviços, nesse prisma, deveria se dar em um novo circuito sobre o qual a 

instituição universitária pouco tem a dizer: os pontos-chave desse novo circuito passam pelos 

órgãos de fomento, pelas demandas empresariais (Lei de Inovação, Lei do Bem etc) e por 

setores de prestação de serviços dentro das universidades estruturados a partir de fundações 

privadas ditas de apoio.  

Esse processo ganhou novos contornos e dimensões no governo Cardoso, com os 

fundos setoriais (FS) criados para ocupar o vazio deixado pelo fechamento dos departamentos 

de pesquisa e desenvolvimento após as privatizações das antigas estatais no contexto da 

desregulamentação das atividades relativas à infraestrutura no país. O resultado foi a perda de 

uma importante fonte de recursos voltados ao desenvolvimento de novas tecnologias. Os 

fundos setoriais, criados em 1999, têm como objetivo ―garantir a ampliação e a estabilidade 

do financiamento‖ para as atividades da área. Balizados pelo desenvolvimento, fortalecimento 

e a consolidação de parcerias entre universidades, centros de pesquisas e o ―setor produtivo‖ 

estão voltados, prioritariamente, para o apoio à pesquisa aplicada. Seus recursos são oriundos 

de parcelas do faturamento de representantes do ―setor produtivo‖. Segundo informações na 

página eletrônica do MCT, há 16 fundos setoriais e seus executores o FINEP e o CNPq. São 

eles: FS para o setor Aeronáutico, FS para o setor do Agronegócio, FS da Amazônia, FS para 

o setor de Transporte Aquaviário e de Construção Naval, FS para o setor de Biotecnologia, FS 

para Energia, FS Espacial, FS de Recursos Hídricos, FS de Tecnologia da Informação, FS de 

Infraestrutura, FS Mineral, FS de Petróleo e Gás Natural, FS de Saúde, FS de Transportes 

Terrestres e Fundo Verde Amarelo.   

O FS Verde Amarelo é destinado às IES públicas e instituições públicas de pesquisas, 

contudo, podem ser representadas por suas fundações de apoio desde que criadas para esse 

fim ou ainda, por entidades sem fins lucrativos. Esses entes devem ter em comum como 
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objetivo, regimental ou estatutário, a pesquisa, o ensino ou o desenvolvimento institucional, 

científico e tecnológico.  

As autoras Lúcias Neves e Marcela Pronko, no livro ―O Mercado do conhecimento e o 

Conhecimento para o Mercado‖, analisam o sentido dessa medida governamental diante da 

reconfiguração jurídica do aparelho estatal 

Os fundos setoriais se materializam como os catalisadores das mudanças da política 

de CT&I, promovendo a articulação público-privado, definindo as prioridades 

estratégicas e consolidando um modelo de gestão no qual o Estado desliza de uma 

função de financiador e executor do desenvolvimento de CT&I para a de planejador 

e coordenador de um sistema definido como público não estatal. (NEVES & 

PRONKO, 2008, p.170) 

 

 Em suma, o PDRE tornou-se instrumento estratégico para a implementação das 

medidas de adequação do Estado à modernização, ancorada à eficiência, principalmente, os 

serviços educacionais, de ciência e pesquisa, de cultura e de saúde e, nesse caso, destaca-se a 

transformação das instituições de ensino superior em organizações sociais a serem controladas 

por contrato de gestão. O PDRE caminha, podemos dizer, pari passu as orientações e 

condicionalidades dos organismos financeiros multilaterais. 

Decretos presidenciais e Portarias ministeriais foram o terreno fértil para a 

implementação das iniciativas do MEC. Dessa forma, o sistema federal de ensino abrange as 

Instituições de Ensino Superior (IES) mantidas pela União consideradas ―públicas, criadas ou 

incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público‖ e ―as IES que foram criadas e são 

mantidas pela iniciativa privada, mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de 

direito privado‖ neste caso, comunitárias, comunitárias e filantrópicas. (Silva Junior & 

Sguissardi, 2001, p. 69).
62

 

Academicamente, as IES foram diversificadas em universidades, centros 

universitários, faculdades, faculdades integradas ou institutos superiores ou escolas 

superiores. A universidade possui como exigência a indissociabilidade entre as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão conforme o Art. 52 da Lei 9.394 de 23.12.1996. A partir dessa 

                                                           
62 Decreto 2.306 de 19/08/97: 

Art. 6º: ―As instituições de ensino superior  do sistema Federal de Ensino, criadas e mantidas pela iniciativa privada, 

classificam-se pelo regime jurídico a que se submetem as pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que as mantêm e 

administram‖.  

Art. 7º: ―As instituições privadas de ensino classificadas como particulares, em sentido estrito, com finalidade lucrativa, 

ainda que de natureza civil quando mantidas e administradas por pessoa física, ficam submetidas ao regime da legislação 

mercantil, quanto aos encargos fiscais, parafiscais e trabalhistas, como se comerciais fossem, equiparados seus mantenedores 

e administradores ao comerciante em nome individual‖. 
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data, seu corpo docente deve cumprir o disposto: 30% de mestres e doutores, jornada de 

trabalho de 40 horas semanais (20 horas destinadas a planejamento, estudos, trabalhos de 

extensão e avaliação), 30% dos contratados em regime de tempo integral. As iniciativas do 

MEC em relação à universidade, com grande similaridade às medidas implementadas pelo 

MARE, traduzem o afastamento do Estado das suas responsabilidades legitimadas 

constitucionalmente, no que se refere à manutenção dos serviços públicos, e validam a 

hipótese de indução à busca de recursos de origem privada para essa manutenção. Os cursos 

pagos também passaram a ser considerados sob essa perspectiva, ao mesmo tempo em que se 

delineava a transformação das IES em universidade de ensino acompanhada da precarização 

das condições de trabalho docente. Em suma, a diferenciação institucional e o incentivo à 

privatização associados à indução à diversificação de fontes de financiamento e o ensino pago 

confirmam a subordinação do País às orientações do Banco Mundial para o capitalismo 

dependente ao mesmo tempo em que o Estado afasta-se do seu papel de prestador direto de 

serviços correspondentes aos direitos sociais, assumindo apenas o papel de gerente-regulador 

da promoção desses serviços a instituições delegadas. 

Ainda em SGUISSARDI & SILVA JÚNIOR (2009), 

As instituições escolares são chamadas a ocupar o centro do processo de construção 

dessa sociabilidade; as universidades são postas no centro do processo de formação 

dos professores e de produção de CT&I. Nesse contexto, modifica-se profundamente 

a natureza das instituições e do trabalho dos professores. A demanda intensificada 

do trabalho imaterial constitui uma contradição, dado que pressupõe um crescimento 

real da economia mediante investimento de capital produtivo, ainda que 

amalgamado ao capital financeiro, que se põe como macrogestor da economia 

mundial e das mudanças que vem sofrendo o trabalho e, em decorrência, a classe 

trabalhadora. (p.59) 

 

A reforma do Estado trouxe desdobramentos vários para o cotidiano universitário. 

Diante das políticas de modernização conservadora implantadas e implementadas pelos 

sucessivos governos, verificamos a redução significativa de recursos aos programas nacionais 

de ciência e tecnologia. Sob a égide de práticas imediatistas, a inovação passou a ser o 

horizonte das medidas governamentais para a educação superior pública.  Nesse imediatismo, 

aqueles que estão nas universidades, afeitos ou sujeitos à legitimação desse estado de coisas, 

por muitas vezes, abstêm-se do debate criterioso acerca da real contribuição das pesquisas e 

projetos implantados supostamente para o benefício da sociedade, ou seja, não raro, muitos 

professores e demais servidores comportam-se sem a necessária crítica e sem tomar 

iniciativas no sentido da proposição de soluções para os problemas nacionais. 
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Ao diversificar os modelos de educação superior e critérios para atender às orientações 

internacionais com vistas à aceleração da expansão, leia-se, massificação – no Brasil, o 

eufemismo utilizado é a expressão ―democratização da educação‖ – e formas de acesso a 

grupos cada vez mais diversificados, tendo como base os polêmicos princípios basilares da 

equidade e da meritocracia, a universidade foi reconfigurada de forma a dar conta das suas 

funções também na pós-graduação e nas pesquisas básica e aplicada. Naquele momento, a 

defesa de um descaracterizado ―bem público‖ aliado ao atendimento parcial de históricas 

reivindicações para a ampliação da rede pública de ensino por aqueles que nela estudam e 

trabalham conflita, sob a perspectiva da crítica, com a criação de um número considerável de 

IFEs nos moldes em conformidade com as orientações e condicionalidades dos organismos 

financeiros ditos multilaterais. Ademais, os movimentos em defesa da educação pública 

seguem eclodindo pelo País. É importante reiterar que o ―público‘ se refere a um amplo 

sistema para a prestação de serviços de interesse público, não importando se esses serviços 

serão prestados por instituições públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos. Eis o 

sentido do  público não-estatal.  

Como o ―Brasil precisa urgentemente democratizar e qualificar suas instituições de 

ensino superior‖ para cumprir as metas do PNE ―será preciso mais que dobrar o número de 

estudantes‖. Segundo dados do Relatório intitulado ―Análise da Expansão das Universidades 

Federais 2003-2012‖, elaborada pela comissão constituída a partir da Portaria nº 126/2012, 

com integrantes do MEC, UNE, ANPG e ANDIFES, até o ano de 2003 o País contava com 45 

IFEs, 148 campus/unidades em 114 municípios; até 2010, 59 IFEs (14 novas), 274 

campus/unidades (126 novos) em 230 municípios e; até 2014, 63 IFEs (4 novas), 321 

campus/unidades (47 novas) em 275 municípios. Fica caracterizado um expressivo 

movimento de expansão: entre 2010 e 2014, foram criadas 18 (dezoito) novas IFES. Contudo, 

além de documento apresentado é preciso verificar, a posteriori, como se deu a adequação das 

instituições ao processo de expansão em relação às verbas recebidas.
63

 

 No âmbito das políticas para CT&I, as PPPs, personificam a alavanca para o 

incremento à Inovação e elevam à condição de prioritárias as necessidades empresariais para a 

valorização do capital. É a legitimação do funcionamento público da P&D privada, ou seja, a 

reafirmação da inovação tecnológica como estratégia para a reprodução ampliada do capital e 
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 A exemplo, para aprofundamento, recomendamos o Caderno ADUFF S.Sind : ―Expansão e condições de 

trabalho docente‖ disponível em http://issuu.com/aduff/docs/cadernoexpansao 
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o aprofundamento da condição heterônoma da educação superior e da pesquisa realizada no 

Brasil. Ao mesmo tempo, confirma a flexibilização das relações trabalhistas dos 

pesquisadores enquanto propicia a íntima conexão entre a P&D pública e privada. A Lei de 

Inovação Tecnológica fomentada pela forte presença empresarial na elaboração dos editais 

traz a consistente evidência da heteronomia em curso, contribuindo para o que Florestan 

Fernandes denominou como ―reforma consentida da universidade‖. Finalmente e, em 

conjunto com Lei do Bem, Lei nº 11.196 de 21 de novembro de 2005, que dispõe sobre os 

novos incentivos fiscais que as pessoas jurídicas podem usufruir desde que realizem pesquisa 

tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, as citadas medidas compõem o 

arcabouço legal firmado durante os governos Lula para a implementação de políticas de C&T 

de caráter subordinado do Brasil na divisão internacional do trabalho, de modo consentido, 

mesmo sob governos democraticamente eleitos. 

 Em acordo com a análise de Pronko & Neves (2008), na pós-graduação, a partir das 

diretrizes do Plano Nacional de Pós-Graduação 2005-2010, agora ‗gerenciada‘ pelo Estado e 

suas reformas educacionais, a massificação se materializa na:   

1) criação de programas de mestrado voltados para a formação em serviço de 

professores para o ensino fundamental, em articulação com os sistemas de ensino; 2) 

a institucionalização de mestrados profissionais; 3) a criação de consórcios entre 

instituições de pós-graduação e empresas, para estimular o desenvolvimento de 

inovações tecnológicas; 4) instalação de cursos na área da cultura, na perspectiva 

multidisciplinar, para atender a demanda de diversos atores sociais. Dessa forma, a 

nova política de pós-graduação, ao mesmo tempo que restringe ainda mais os 

estreitos limites da produção do conhecimento, demarca a sua natureza estratégica 

instrumental. (NEVES & PRONKO, 2008, pags 137-138) 

 

É nesse contexto mais geral, que as práticas das fundações privadas ditas de apoio, 

poderão evidenciar as orientações e condicionalidades do BM e demais organismos 

multilaterais. A análise da diversificação do ensino superior seguida da massificação sob a 

égide da ideologia da sociedade do conhecimento e da informação, poderá confirmar a nossa 

hipótese de que as relações estabelecidas entre as frações burguesas locais e os centros 

hegemônicos constituem o que Florestan Fernandes definiu como capitalismo dependente. 

Paradoxalmente, esse movimento oculta o caráter histórico das condições concretas sob as 

quais o conhecimento é produzido e utilizado, atendendo aos interesses imediatos de frações 

distintas da sociedade enquanto ‗alimenta‘ nos demais o desejo por maior acesso aos 

processos formativos, contudo, sem se dar conta do seu caráter fragmentado e excludente. 

Nos registros do MEC encontramos essa desejabilidade materializada no credenciamento de 



104 

 

fundações e suas entidades apoiadas até meados de 2014. No quadro abaixo constam as 

fundações e IFES e Institutos Federais de Pesquisa
64

. Cabe ressaltar que nalgumas instituições 

atuam até 3(três) fundações privadas ou, algumas fundações atendem a mais de 2(duas) 

instituições reiterando o caráter desigual no conjunto das IFES. 

 

Quadro 7: Fundações de Apoio. Quadro Geral até 2014 

1. Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA 

2. Fundação Josué Montello Universidade Federal do Maranhão - UFMA 

3. Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural Universidade Federal de Goiás 

4. Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências 

Agrárias 

Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA 

5. Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico da UTFPR 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 

UTFPR 

6. Fundação Empresa-Escola de Engenharia da UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 

7. Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa Universidade Federal do Pará - UFPA 

8. Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins Universidade Federal do Tocantins 

9. Fundação Norte Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

10. Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE 

11. Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de 

Pernambuco 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 

12. Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão Universidade Federal da Bahia - UFBA 

13. Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universidade Federal de Lavras - UFLA 

14. Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico 

Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR 

15. Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisa e Estudos Tecnológicos Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 

16. Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRS 

17. Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

18. Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária Instituto Federal de Santa Catarina - IF-SC 

19. Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

20. Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural Universidade Federal de Lavras - UFLA 

21. Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - Exército 

Brasileiro 

Departamento de Ciência e Tecnologia do 

Exército 

22. Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão de Itajubá Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI 

23. Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG Universidade Federal de Goiás – UFG 

24. Fundação de Apoio à Pesquisa Universidade de Brasília – UnB 

25. Fundação de Apoio ao Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Pelotas 

Instituto Federal de Educação e Ciência Sul-

Riograndense – IFSul 

26. Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ 

27. Fundação Diamantinense de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri – UFVJM 

28. Fundação Espírito-Santense de Tecnologia Universidade Federal do Espírito Santo 

29. Fundação de Apoio à Pesquisa Edmundo Gastal Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA 

30. Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande  Universidade Federal do Rio Grande 

31. Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia Instituto Federal do Espírito Santo 

32. Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação de Mato Grosso 

do Sul 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – 

UFMS 

                                                           
64

Embora seja de conhecimento público a existência e atuação das fundações privadas nas universidades estaduais, a exemplo 

da USP, Unicamp etc, as informações disponibilizadas pelo MEC, via solicitação por correio eletrônico, trouxeram somente 

as fundações de apoio às IFES. Tal situação enseja estudos futuros. O portal do MEC, particularmente, o link que trata das 

informações sobre as fundações, encontra-se desatualizado até o momento de encerramento desta tese.  
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33. Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de 

Mato Grosso 

Universidade Federal de Mato Grosso 

34. Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura Universidade Federal do Ceará – UFC 

35. Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade 

Federal do Maranhão 

Universidade Federal do Maranhão - UFMA 

36. Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 

37. Fundação Guimarães Duque Universidade Federal do Semi-Árido - UFERSA 

38. Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas Universidade Federal do Ceará – UFC 

39. Fundação Eliseu Alves Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA 

40. Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de 

Pernambuco 

Fundação Joaquim Nabuco - FUNDAJ 

41. Fundação Universitária de Desenvolvimento, Extensão e Pesquisa Universidade Federal de Alagoas - UFAL 

42. Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

43. Fundação Escola Politécnica da Bahia Universidade Federal da Bahia - UFBA 

44. Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e 

Contábeis de Minas Gerais 

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

45. Fundação de Estudo e Pesquisa em Medicina Veterinária e Zootecnia Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

46. Fundação de Pesquisa e Assessoramento à Indústria Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI 

47. Fundação Christiano Ottoni Universidade Federal de Minas Gerais 

48. Fundação Arthur Bernardes Universidade Federal de Viçosa 

49. Fundação Arthur Bernardes Instituto Federal do Norte de Minas 

50. Fundação Arthur Bernardes Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia – IBICT 

51. Fundação Arthur Bernardes Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA 

52. Fundação de Apoio Universitário Universidade Federal de Uberlândia 

53. Fundação Theodomiro Santiago Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI 

54. Fundação Gorceix UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO 

PRETO – UFOP 

55. Fundação de Apoio à Cultura, Ensino, Pesquisa e Extensão Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL 

56. Fundação Ceciliano Abel de Almeida Universidade Federal do Espírito Santos - UFES 

57. Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos Universidade de Brasília – UnB 

58. Fundação Universitária José Bonifácio Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 

59. Fundação de Ciências, Aplicações e Tecnologia Espaciais Instituto Nacional de Tecnologia - INT 

60. Fundação de Ciências, Aplicações e Tecnologia Espaciais Instituto de Aeronáutica e Espaço - IAE 

61. Fundação de Ciências, Aplicações e Tecnologia Espaciais Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE 

62. Fundação de Ciências, Aplicações e Tecnologia Espaciais Centro Logístico da Aeronáutica - CELOG 

63. Fundação Casimiro Montenegro Filho Instituto Tecnológico da Aeronáutica - ITA 

64. Fundação de Ciências, Aplicações e Tecnologia Espaciais Observatório Nacional – ON 

65. Fundação Casimiro Montenegro Filho Instituto de Aeronáutica de Espaço - IAE 

66. Fundação Casimiro Montenegro Filho Instituto de Estudos Avançados - IEAv 

67. Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS 

68. Fundação José Arthur Boiteux Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

69. Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária Universidade da Fronteira do Sul - UFFS 

70. Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 

71. Fundação Médica do Rio Grande do Sul Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 

72. Fundação Médica do Rio Grande do Sul Hospital das Clínicas de Porto Alegre - HCPA 

73. Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino e Extensão Universidade Federal do Piauí – UFPI 

74. Fundação Parque Tecnológico da Paraíba Universidade Federal de Campina Grande - UFCG 

75. Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Pesquisa Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

76. Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Universidade Federal do ABC - UFABC 

77. Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Instituto de Fomento e Coordenação Industrial - IFI 

78. Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Centro de Desenvolvimento de Sistemas - CDS 

do Exército 

79. Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Instituto Nacional de Tecnologia - INT 

80. Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN 

81. Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE 

82. Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Núcleo de Inovação Tecnológica da Marinha do 

Brasil - NIT-MB 

83. Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia – IBICT 

84. Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS 

85. Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão Universidade Federal da Paraíba - UFPB 
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86. Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão de Sergipe Universidade Federal de Sergipe - UFSE 

87. Fundação Marechal Roberto Trompowsky Leitão de Almeida Departamento de Ensino e Pesquisa do Comando 

do Exército 

88. Fundação de Apoio Institucional "Rio Solimões" Universidade Federal do Amazonas - UFAM 

89. Fundação de Educação Tecnológica e Cultural a Paraíba Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba 

90. Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à 

Universidade Federal Fluminense 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

91. Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de 

Minas Gerais 

Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais 

92. Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF 

93. Fundação de Apoio Universitário Universidade Federal de Pelotas - UFPEL 

94. Fundação de Apoio ao Ensino Tecnológico e Profissionalizante de Rio Pomba Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba 

95. Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM 

96. Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

97. Fundação Pró-Coração Instituto Nacional de Cardiologia 

98. Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da UFRRJ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ 

99. Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e 

Adjacências 

Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo 

100. Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e 

Adjacências 

Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN 

101. Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico Fluminense 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Fluminense – IFF 

102. Fundação Amazônica de Defesa da Biosfera Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA 

103. Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação Centro de Tecnologia da Informação Renato 

Archer – CTI 

104. Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná Universidade Federal do Paraná - UFPR 

105. Fundação Faculdade de Direito da Bahia Universidade Federal da Bahia - UFBA 

106. Fundação de Pesquisa dos Amigos do Hospital Naval Marcílio Dias Hospital Naval Marcílio Dias 

107. Fundação de Apoio ao Desenvolvimento e Ensino de Machado Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Sul de Minas Gerais 

108. Fundação Diaulas Abreu Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Sudeste de Minas Gerais 

109. Fundação de Apoio à Inovação, Extensão e Educação Tecnológica de 

Pernambuco 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Pernambuco – IFPE 

Fonte: MEC (egat.mec.gov.br.).

http://egat.mec.gov.br/
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CAPÍTULO 3 

UNIVERSIDADE E INOVAÇÃO  

 

 

 O presente capítulo apresenta um breve histórico da UFF (3.1), colocando em destaque 

a sua ampliação e o processo de interiorização. A seguir, discute o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) (3.2), tema de 

central relevância para a tese, pois este programa operacionaliza, por meio da Fundação 

Euclides da Cunha (FEC), o direcionamento de seus recursos públicos para a suposta 

―vocação para o ensino‖ da instituição, processo este marcado por medidas antidemocráticas. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é examinado, colocando-se em relevo 

atividades intermediadas pela FEC. A seção 3.3 apresenta o histórico da FEC, suas funções e 

sua estrutura organizacional. A referida seção é assim subdividida: subseção 3.3.1 Fundações 

privadas e regime de trabalho docente na universidade; 3.3.2 A FEC como iniciativa 

indispensável: o discurso da justificação; 3.3.3 Os contratos realizados no período 2001-2013; 

3.3.4 Parcerias; 3.3.5 Recursos Captados. Na última subseção (3.3.6) são apresentados os 

repasses de convênios, a concessão de bolsas a docentes, discentes e técnicos-administrativos, 

a movimentação dos recursos e os serviços intermediados, com destaque para os cursos pagos 

e concursos. A Agência de Inovação é apresentada e analisada na seção 3.4. O caso VALE, 

por sua relevância, é particularizado na seção 3.5. Uma síntese dos conflitos público-privado é 

realizada na seção 3.6. Na última seção (3.7), são apresentadas as resistências da comunidade 

universitária à refuncionalização da Universidade.  

 

 

3.1  Breve histórico da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

 Na presente seção, serão apresentadas breves notas sobre o processo de 

institucionalização da atual Universidade Federal Fluminense, bem como a sua interiorização. 

O breve histórico é relevante para a investigação da Fundação Euclides da Cunha, visto que a 

expansão segue sendo indissociável da mediação da referida Fundação. O principal objetivo 

da seção é examinar o período mais recente da história da UFF, particularizando o processo 



108 

 

de contratualização do REUNI, visto que este foi operacionalizado fundamentalmente por 

meio da Fundação investigada na tese.  

 A UFF é uma instituição federal autárquica, de regime especial, com autonomia 

didático-científica, administrativa, disciplinar, econômica e financeira. Situada em Niterói, foi 

criada com o nome de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ) pela Lei  

nº 3.848 de 18 de dezembro de 1960, em pleno contexto desenvolvimentista, pelo então 

presidente Juscelino Kubitschek. Sua constituição se dá a partir da federalização e/ou de 

incorporação das faculdades federais de Medicina (1926), Farmácia e Odontologia (1912), 

Direito (1912) e Medicina Veterinária (1936). A instituição agrega outras cinco, das quais três 

eram estaduais: Engenharia (1952), Serviço Social (1945) e Enfermagem (1944); as outras 

duas, Filosofia (1947) e Ciências Econômicas (1942), eram privadas. Seu nome atual foi 

homologado pela Lei nº 4.831, de 05 de novembro de 1965. O Estatuto da UFF foi aprovado 

pelo Conselho Federal de Educação (Parecer 02/1983) cuja homologação se deu através da 

Portaria Ministerial nº 177 e publicação no Diário Oficial da União de 05/05/1983. 

 Além da sede, na zona central da cidade, a maior parte dos campi está localizada em 

Niterói, a saber: campus do Gragoatá, campus da Praia Vermelha e campus do Valonguinho, 

o mesmo acontecendo com as suas unidades isoladas: Escola de Enfermagem, Faculdade de 

Direito, Faculdade de Economia, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Veterinária e Instituto 

de Arte e Comunicação Social. Além da Reitoria, o Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP) também está localizado na região central de Niterói. Junto ao hospital universitário, 

funcionam a Faculdade de Medicina e o Instituto de Saúde da Comunidade. 

 A UFF (antiga UFERJ) ficou sob intervenção federal de 1961 a 1966. Em 26 de abril 

de 1961, é nomeado como reitor, a partir da lista tríplice, o professor Durval de Almeida 

Batista Pereira. Em 13 de julho, ele é demitido pelo presidente Jânio Quadros e tem início a 1ª 

intervenção federal na UFERJ. Em 02 de fevereiro de 1962, é nomeado o professor Paulo 

Gomes da Silva como reitor temporário. Entretanto, em 5 de junho, por lista tríplice, ocorre a 

nomeação do professor Dioclécio Dantas Araújo como reitor. A segunda intervenção federal 

ocorre a partir de 12 de fevereiro. O reitor Dioclécio Dantas Araújo é afastado e em seu lugar 

é nomeado o professor Raul Jobim Bittencourt como reitor pro-tempore. A exoneração do 

reitor Dioclécio Dantas Araújo ocorre a 3 de setembro de 1965 e assume a reitoria o vice-

reitor Argemiro de Oliveira. A intervenção termina a 30 de maio de 1966. Referenciada no 

Decreto nº 53, de 18 de novembro de 1966, que dispunha sobre a organização das 
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universidades, a instituição empreendeu um processo de adaptação da sua estrutura interna e 

de suas normas gerais de funcionamento aos termos da legislação. Em 1968, foi criada a 

Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica da UFF, em Volta Redonda. Na década de 1990, 

a UFF iniciou um processo de parcerias com prefeituras do interior fluminense para a criação 

de cursos. Em 1999, criou o Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional 

em Campos dos Goytacazes, onde já funcionava desde 1962 a Escola de Serviço Social de 

Campos dos Goytacazes, vinculada à Escola de Serviço Social da UFF. É importante destacar 

que também em 1999 foram iniciadas as atividades da FEC. O campus de Rio das Ostras foi 

implantado em 2002. 

 Em 2006, o Programa de Interiorização da UFF se consolida pela implantação das 

unidades em Angra dos Reis, Arraial do Cabo, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Campos 

dos Goytacazes, Itaperuna, Macaé, Miracema, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Quissamã, Rio 

das Ostras, Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda (Gráfico 2). Note-se que o processo de 

ampliação por meio da interiorização é anterior à adesão ao REUNI. No Relatório de Gestão 

de 2013, a UFF informa quais as unidades do interior se estabeleceram de forma positiva: 

IEAR – Instituto de Educação de Angra dos Reis da Universidade Federal Fluminense, 

INFES – Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior da Universidade Federal 

Fluminense (município de Santo Antônio de Pádua), PUNF – Polo Universitário de Nova 

Friburgo, PUCG – Polo Universitário de Campos dos Goytacazes (município de Campos dos 

Goytacazes), PURO – Polo Universitário de Rio das Ostras (município de Rio das Ostras), 

PUVR – Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional (município de Volta 

Redonda). A partir de 2007, se prepara para a adesão ao REUNI e inicia o seu projeto de 

atendimento às metas do programa. 

 E, finalmente, em 2014, a organização administrativa e acadêmica da UFF se 

apresenta graficamente da seguinte forma: 
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Gráfico 1: Organograma da Universidade Federal Fluminense 

 

 

Fonte: www.uff.br 

http://www.uff.br/


111 

 

3.2  A UFF no REUNI 

 A história recente da UFF ganhou novos contornos com a adesão ao Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), por meio 

de um contrato efetivado com o Ministério da Educação (MEC) que possibilitou enorme 

expansão da instituição. Ao optar pela expansão nos marcos do REUNI, as reformulações 

político-pedagógicas em virtude da política de expansão e reestruturação das IFES alteraram 

significativamente a forma como os cursos de graduação se estruturaram. Consequentemente, 

o trabalho docente também sofreu alterações cruciais, ressignificando profundamente a função 

social da universidade pública.  

 O REUNI foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.096/2007 e, juntamente com o 

Decreto nº 6.095 – que constitui os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - 

IFET, no âmbito da Rede Federal de Educação Tecnológica – faz parte do Plano de 

Desenvolvimento da Educação – PDE, de 24 de abril de 2007, lançado durante o governo Lula. 

Conforme o seu Art. 1º, o REUNI objetiva ―criar condições para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior, no nível de graduação‖ considerando o ―melhor 

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais‖.  

Referendado pelo Processo de Bolonha (Lima, 2009; Mancebo et alli, 2012; Leher, 

2010; Lima, Azevedo e Catani, 2008), o REUNI
65

 está condicionado a um contrato de gestão 

de ―livre adesão‖, no qual a universidade deve se comprometer a atingir metas para ―merecer‖ 

financiamento público. Entre as principais metas, alcançar uma relação professor/aluno 

equivalente a 1:18 (quase que dobrando o número de estudantes nas instituições) e assegurar 

uma taxa de conclusão de 90%, índice que não tem paralelo nas universidades mundiais. 

Ademais, o REUNI incentiva novas ―arquiteturas‖ inovadoras para a graduação, balizada 

pelos chamados bacharelados interdisciplinares, a rigor, uma graduação separada em duas 

etapas, uma primeira mais massiva e genérica e uma segunda de caráter profissionalizante, 

                                                           
65No início de 2007, o governo de Luís Inácio Lula da Silva lançou o Plano de Aceleração do Crescimento – PAC, com o 

objetivo de incentivar o investimento privado; aumentar o investimento público em infraestrutura; e remover obstáculos 

burocráticos, administrativos, normativos, jurídicos e legislativos ao crescimento (BRASIL, 2007). Inserido nesse ―pacote‖, o 

Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE constitui um conjunto de ações consideradas prioritárias para o governo 

federal, no âmbito geral da educação brasileira. Entre as que estão diretamente relacionadas com a educação superior, as 

principais são: 1) Universidade Aberta do Brasil/UAB; 2) Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior/FIES; 3) 

Programa Nacional de Pós-doutorado; 4) Programa Incluir: Acessibilidade na Educação Superior; 5) Apoio financeiro à 

produção de conteúdos educacionais digitais multimídia; 6) PROEXT; e 7) Nova Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior /CAPES, 8) Programa REUNI e 9) Banco de Professor-equivalente (BRASIL/MEC, 2007). 
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mas restrita aos estudantes ―talentosos‖. Os cursos de graduação à distância
66

, embora 

incentivados, não podem ser contabilizados nas metas do REUNI. Entre outras medidas 

previstas na reestruturação, cabe mencionar: a ampliação da mobilidade estudantil entre 

instituições públicas e privadas, utilizando um novo sistema de títulos e aproveitamento de 

créditos; ampliação da política de inclusão e assistência estudantil; a revisão da estrutura 

acadêmica, reorganizando os cursos e metodologias de ensino-aprendizagem; a articulação da 

graduação com a pós-graduação e a educação superior com a educação básica. A instituição 

que adere ao programa tem um prazo de cinco anos para atingir essas metas.  

De acordo com Kátia Lima (2009), 

No interior das Instituições Federais de Ensino Superior/IFES, a lógica que tem 

prevalecido na formulação do respectivo Plano de Desenvolvimento 

Institucional/PDI é aquela favorecida pela política de avaliação implementada pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior/SINAES, o qual mantém uma 

lógica meritocrática e produtivista que orientou a política de avaliação do governo 

Cardoso. Naturaliza, assim, a privatização interna das IFES, pela diversificação das 

suas fontes de financiamento, realizada por meio da constituição de ―receitas 

próprias‖, geradas com a venda de ―serviços educacionais‖ por meio das fundações 

de direito privado (...). A proposta de diversificação dos cursos de graduação, 

apresentada pelo REUNI, não constitui, entretanto, nenhuma novidade, mas sim a 

atualização das políticas elaboradas pelo Banco Mundial para os países da periferia 

do capitalismo, que expressam a concepção de educação para estes países: adaptação 

e difusão de conhecimentos (LEHER, 1998). (LIMA, 2009) 
67

 

 

 

 O REUNI veio acompanhado do Banco de Professor-Equivalente
68

, medida 

implementada a partir das Portarias Interministeriais de números 22 e 224, de 30 de abril de 

2007 e de 23 de julho de 2007 (Brasil, MPOG/MEC, 2007), respectivamente. As portarias 

efetivaram uma nova forma de gestão administrativa de pessoal, designando um peso a cada 

docente, considerado o seu regime de trabalho. Embora o referido Banco tenha possibilitado 

                                                           
66.FETIZON e MINTO (2007), no trabalho ―Ensino à Distância: equívocos, legislação e defesa da formação presencial‖, 

afirmam a necessidade de clareza conceitual entre ―educação‖ e ―ensino‖, considerada a sua utilização na legislação 

educacional e, sobretudo, o impacto efetivo na formação de professores. Para um maior aprofundamento recomendamos a 

Revista Universidade e Sociedade nº 39 disponível em http://portal.andes.org.br/imprensa/publicacoes/imp-pub-

84675890.pdf. Acesso em 15/06/2014. 

67 Conforme a página eletrônica do INEP, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) foi instituído 

pela Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004; distingue os processos de avaliação e regulação, consolidando o conceito de 

avaliação; objetiva aferir a qualidade de Instituições de Educação Superior (IES) e Cursos de Graduação, além do 

desempenho dos estudantes – conforme Artigo 9º, incisos, VI, VII e IX, da Lei nº 9.394/96. Disponível em:  

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/encontro_nacional/ 

2013/palestra_indicadores_de_qualidade_da_educacao_superior.pdf  acesso em 10/05/2014 

68Os regimes de trabalho docente (Dedicação Exclusiva, 40 horas e 20 horas) são classificados por pontuações que valem 1,5, 

1,0 e 0,5 pontos, respectivamente. Esse sistema de classificação define o número de docentes que cada universidade teria direito 

e autonomia para reposição nos casos de aposentadoria, exoneração ou falecimento.  

http://portal.andes.org.br/imprensa/publicacoes/imp-pub-84675890.pdf
http://portal.andes.org.br/imprensa/publicacoes/imp-pub-84675890.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/encontro_nacional/2013/palestra_indicadores_de_qualidade_da_educacao_superior.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/encontro_nacional/2013/palestra_indicadores_de_qualidade_da_educacao_superior.pdf
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que as universidades pudessem realizar concursos sem prévia autorização do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, a metodologia induz as universidades a contratarem 

docentes de tempo parcial e sem dedicação exclusiva, o que, entretanto, tem sido recusado 

pela maioria dos Conselhos Universitários, que têm mantido prioridade aos concursos com 

dedicação exclusiva, a despeito da perda relativa de vagas nos concursos. A motivação da 

manutenção do Regime de Dedicação Exclusiva é justamente a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. Nas palavras de Sguissardi & Silva Jr, 

é parte constitutiva essencial da identidade da instituição universitária e, em seu 

cotidiano, contém e revela as transformações por que passa essa instituição em 

decorrência de reformas conduzidas no âmbito das políticas públicas de educação 

superior. A prática universitária é o resultado concreto do pretendido pelos 

formuladores das políticas de educação superior. Entretanto, esse resultado tende a 

ser muito diferente do conteúdo e forma pensados por tais formuladores, em razão 

das múltiplas mediações que se põem entre a esfera da União e a especificidade 

histórica da instituição universitária. (...) A cotidianidade põe-se como esfera 

ineliminável da realização da história. Por sua prática é que o ser humano se torna 

sujeito histórico e da própria história. O cotidiano é um espaço de contradição que 

tanto pode ser o locus de construção do sujeito humano emancipado quanto o lugar 

privilegiado da sua alienação – heterogêneo e fragmentado –, por exigir dele 

principalmente respostas de cunho imediatista. (...) Na instituição universitária não é 

diferente. Em seu cotidiano, ao mesmo tempo em que pode constituir-se o sujeito 

humano e culto, tende a reinar a utilidade, em face das condições geralmente 

propícias a que a maioria dos professores-pesquisadores aja dessa forma. Isto sem 

indagar sobre sua relação com a universidade, nem considerar que esta instituição na 

qual o professor-pesquisador atua pode ser, eventualmente, a primeira a fazer a 

mediação entre ele e a sociedade; e sem advertir sobre o fato de que a representação 

social que ele faz de si mesmo e que a sociedade faz dele tendem a ser sempre 

mediadas pela universidade. (SGUISSARDI & SILVA JR,2009, pp. 17-18). 

 

 

 Em virtude das implicações do REUNI para o futuro da universidade pública, a Seção 

Sindical dos Docentes da Universidade Federal Fluminense em articulação com o Diretório 

Central dos Estudantes e com o Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Administrativos da 

UFF organizaram um conjunto de debates pelos diversos campi e unidades, prevalecendo um 

ponto de vista crítico em relação ao REUNI, afinal aprovado fora do ambiente universitário e 

em meio a severa repressão. A votação aconteceu no Tribunal de Justiça de Niterói e sob 

aparato policial, sem a presença dos estudantes e servidores. Entre os meses de setembro e 

dezembro do ano de 2007, manifestações e palestras, dentre outras atividades, foram 

constantes na UFF e demais unidades da instituição. As reuniões do Conselho Universitário 

(CUV) eram desmarcadas, muitas vezes, em função das mobilizações de estudantes (como 

relatado no Boletim Eletrônico da ADUFF de 24 de setembro de 2007 sob o título ―Golpe do 

reitor da UFF: Roberto Salles suspende CUV que discutiria o REUNI e convoca polícia para 
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reprimir estudantes) e, assim como noutras IFES, também aconteceu ocupação da reitoria 

pelos manifestantes. Apesar de todo movimento, a UFF aderiu ao REUNI de modo 

antidemocrático, pautado por interesses que não coadunavam expansão de vagas e condições 

objetivas de pessoal e infraestrutura da instituição. 

A UFF aderiu ao REUNI em novembro de 2007 após a aprovação do documento Projeto 

de Adesão da UFF ao REUNI
69

. Neste documento, a instituição tem como compromissos após a 

assinatura do contrato de gestão e recebimento dos recursos federais: realizar concursos para 

docentes e técnico-administrativos; distribuir gratificações para as chefias; atualizar o Plano 

Diretor da UFF
70

 com atenção à questão da infraestrutura física, assistência estudantil e a 

concessão de bolsas discentes, considerado o Art. 1º do Decreto nº 6.096/2007.  

Para combater a evasão e repor as vagas ociosas, a instituição comprometeu-se com as 

ações estratégicas: criar um programa tutorial (monitoria online); usar a educação à 

distância/EaD; criar cursos de férias semipresenciais e de nivelamento; criar uma rede 

formada por estudantes dos programas de pós-graduação e da graduação com ―excelente 

desempenho‖ para orientar os estudantes da graduação, mesmo que os critérios de avaliação 

de desempenho não sejam definidos; filmar as aulas das disciplinas que apresentem altos 

índices de reprovação; distribuir bolsa e tratar da assistência estudantil; criar novos cursos ou 

turnos, como o noturno, para elevar a relação professor/aluno. (Lima, 2009) 

Diante do exposto, é possível afirmar que os estudos corroboram o aligeiramento da 

formação na maioria dos cursos. Para evitar que a aceleração da formação resulte em aumento 

da evasão, a universidade criou normas mais flexíveis relativas ao problema, contidas no 

Regulamento dos Cursos de Graduação
71

 que foi elaborado pelo Fórum de Coordenadores dos 

Cursos de Graduação. O documento foi aprovado no Conselho de Ensino e Pesquisa da 

universidade em 2008. No art. 61, que dispõe sobre o ―Aproveitamento de Estudos‖, este 

poderá ser reconhecido através da dispensa de atividades/disciplinas; equivalência de 

disciplinas/atividades; estudos semipresenciais oferecidos pelos departamentos via Pró-

Reitoria de Assuntos Acadêmicos (PROAC)/ Núcleo de Educação Assistida por Meios 

Interativos (NEAMI); exame de proficiência e mobilidade acadêmica. Tais ações 

possibilitarão que o aluno opte por cursar 20% das disciplinas à distância, possa cursar 20% 

                                                           
69 O texto apresentado à comunidade em 23/10/2007 está disponível em: http://www.noticias.uff.br/noticias/2007/10/reuni-

projeto-cuv.pdf. Acesso em 25/02/2014. 
70Disponível em http://www.pdi.uff.br/index.php/plano-diretor. 
71Disponível em http://www.prograd.uff.br/novo/bancodearquivos/regulamento-dos-cursos-de-graduacao-112008Acesso em 

12/01/2014. 

http://www.noticias.uff.br/noticias/2007/10/reuni-projeto-cuv.pdf
http://www.noticias.uff.br/noticias/2007/10/reuni-projeto-cuv.pdf
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da carga horária das disciplinas em outra IES, pública ou privada, brasileira ou estrangeira e, 

ainda, possa ser dispensado de cursar 40% da carga horária total do curso pela realização do 

Exame de Proficiência. A exemplo, o Programa de Mobilidade Nacional
72

 Andifes/ 

Santander
73

 ofereceu a seguinte possibilidade: 

 O Programa de Mobilidade Nacional ANDIFES/Santander concede bolsas de 

estudos para os alunos que desejam cursar um semestre em algumas das melhores 

universidades do Brasil que participam do Programa: 

 O estudante selecionado para participar no programa receberá uma formação 

diferenciada, justamente pela diversidade do ensino nas diferentes universidades 

brasileiras. A bolsa disponibilizada é de R$2.500,00 para o período letivo. 

 As inscrições serão feitas na DPE/PROGRAD na Rua Miguel de Frias nº 9, 2º 

andar – Prédio da reitoria - até o dia 25/05/2012. 

 Para o 2º semestre de 2012 serão oferecidas 03 (três) bolsas. 

 As inscrições devem ser feitas no com os seguintes documentos: Formulário de 

Inscrição; Histórico Escolar; Declaração de Regularidade de Matrícula; Fotocópia 

do RG e CPF; Carta assinada pelo estudante, justificando o interesse pelo 

intercâmbio (digitada ou de próprio punho); 02 (duas) cartas de recomendações 

assinadas de professores da UFF, relacionadas ao curso de origem.
74

 

 

 

Diante do Regulamento, o Projeto de Adesão da UFF ao REUNI objetivou: criar 25 

cursos ou turnos, pelo menos, preferencialmente no interior (polos) e aumentar o número de 

matrículas nos cursos de graduação já existentes em Niterói. O documento propôs, ainda, 

―inovações curriculares‖ através da organização dos cursos em turnos mais concentrados para 

otimizar o espaço físico e o tempo do estudante, pois, ―se um estudante, por sua própria conta, 

estudar determinado tema, que contenha a matéria de uma ou mais disciplinas, não existem, 

                                                           

72 Na página eletrônica da ANDIFES se lê: ―O PROGRAMA ANDIFES DE MOBILIDADE ACADÊMICA alcança 

somente alunos regularmente matriculados em cursos de graduação de universidades federais, que tenham concluído pelo 

menos vinte por cento da carga horária de integralização do curso de origem e ter no máximo duas reprovações acumuladas 

nos dois períodos letivos que antecedem o pedido de mobilidade. Este Convênio não se aplica a pedidos de transferência de 

alunos entre as IFES, que serão enquadrados em normas específicas. O aluno participante deste Convênio terá vínculo 

temporário com a IFES receptora, dependendo, para isto, da existência de disponibilidade de vaga e das possibilidades de 

matrícula na(s) disciplina(s) pretendida(s)‖. O convênio foi firmado entre as IFES em 26/10/2011. Disponível em 

http://andifes.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2012/04/Convenio_Andifes_de_Mobilidade_Academica.pdf  

Acesso em 15/04/2014. 

73 O Banco Santander mantém convênio com 450 universidades e instituições de ensino superior no Brasil, das quais, 64 são 

instituições federais de ensino. Na sua página eletrônica apresenta-se da seguinte forma: ―O Santander Universidades é uma 

Divisão Global do Grupo Santander, que tem como principal linha de atuação apoiar iniciativas voltadas à educação superior, 

com foco no estabelecimento de parcerias e no relacionamento com as universidades. No Brasil, atua em um modelo único 

no mercado, que reúne equipes especializadas e dedicadas para atender à cadeia de valor formada pelas Instituições de Ensino 

Superior, alunos, jovens profissionais, professores e funcionários administrativos. Ao identificar os temas comuns e os mais 

relevantes para a comunidade acadêmica, o Santander Universidades elaborou políticas globais para direcionar seus 

investimentos em educação de forma estratégica, ampliando sua contribuição ao progresso econômico e social dos países em 

que está presente. E assim foi criado o Plano de Apoio a Educação Superior (PAES)‖ cujos eixos estratégicos são: 

―mobilidade, inovação e empreendedorismo, transferência tecnológica e apoio acadêmico‖. Disponível em: 

http://www.santander.com.br/portal/wps/gcm/package/wps/universidades_15102014_90981.zip/ 

correntistas_apoio_a_educacao_superior.htm. Acesso em 15/04/2014. 

74 Disponível em http://www.prograd.uff.br/novo/mobilidade-nacional  acesso em 15/04/2014. 

http://andifes.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2012/04/Convenio_Andifes_de_Mobilidade_Academica.pdf
http://www.santander.com.br/portal/wps/gcm/package/wps/universidades_15102014_90981.zip/correntistas_apoio_a_educacao_superior.htm
http://www.santander.com.br/portal/wps/gcm/package/wps/universidades_15102014_90981.zip/correntistas_apoio_a_educacao_superior.htm
http://www.prograd.uff.br/novo/mobilidade-nacional
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hoje, instrumentos para que seja dispensado delas‖ e ainda, ―que cada aluno possa cursar suas 

disciplinas/atividades no menor número possível de turnos e que sejam criados mecanismos de 

aprofundamento e aceleração de estudos para os bons alunos‖ (UFF, 2007, p. 23). No caso da 

―Reorganização dos cursos de graduação‖ o documento se opôs à rigidez curricular e sugeriu 

que o aluno fosse responsável pelo próprio ―itinerário formativo‖ através da ―Integração 

acadêmica de áreas afins‖ possibilitando que dessa forma ―se flexibilizem um pouco mais os 

currículos‖ (UFF, 2007, p. 25). Para que isso se efetive, foram estabelecidas as seguintes metas: 

a redução de pré-requisitos, o compartilhamento de disciplina obrigatória entre cursos afins e o 

aumento da relação entre o número de disciplinas optativas e disciplinas obrigatórias. 

Em março de 2008, foi assinado o Termo de Acordo de Metas nº 44, entre a UFF e o 

MEC, intermediado pela Secretaria de Ensino Superior (SESU). No documento, as cláusulas 

tratam do cumprimento das metas pela UFF e possíveis penalidades no descumprimento das 

mesmas. Corrobora, portanto, na Cláusula Primeira, o objeto do REUNI: ―elevação da taxa de 

conclusão média dos cursos de graduação presenciais para noventa por cento e da relação de 

alunos da graduação em cursos presenciais por professor para dezoito, ao final de cinco anos‖ 

(BRASIL, MEC/SESU, 2008, p. 02), donde depreendemos que, diante da possibilidade de 

cursos na modalidade EaD, esse limite não se impõe. Pela lógica, a redução dos custos de 

elaboração e execução diante do amplo alcance de matrícula é considerada em detrimento da 

qualidade da formação integral, conforme defendem os movimentos de docentes e de estudantes 

e setores organizados da sociedade civil. Além do objeto em questão, na Cláusula Segunda 

estabelece responsabilidades e obrigações aos assinantes do termo. Ao MEC/SESU cabe custear 

as despesas para a execução do REUNI; supervisionar e fiscalizar a execução do Acordo de 

Metas e a prestação de contas da UFF; através da Plataforma da Integração de Dados das IFES 

(PINGIFES) acompanhar o cumprimento de metas. A UFF deve: executar integralmente o 

Acordo com o MEC utilizando os recursos exclusivamente para a execução do seu objeto; 

promover e realizar licitações para obras, serviços e aquisições de bens e concursos públicos 

para provimento de pessoal; efetuar os devidos registros no PINGIFES; possibilitar ao 

MEC/SESU o livre acesso às inspeções cabíveis aos bens e serviços e aos documentos.  

Na Cláusula Quarta, a UFF se compromete a cumprir as metas de acordo com os 

Indicadores Globais para a reestruturação e expansão propostas pela instituição. Contudo, 

análises realizadas pelos docentes durante um Seminário promovido pela Associação dos 

Docentes da UFF (ADUFF-SSind), uma das seções sindicais do ANDES-SN, em 27 de 
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novembro de 2008 e veiculadas no Boletim eletrônico de 2 de agosto de 2008, a partir da 

assinatura do Acordo UFF/MEC, demonstram: 

Até 2011, a UFF se comprometeu a realizar um aumento da ordem de 106% nas 

vagas da graduação, sendo que a ênfase está no noturno (ensino), onde o aumento 

proposto é de 254% em relação aos números de 2007. Já o total de concluintes terá 

que aumentar em 228%, sendo que no noturno a meta a ser atingida implica num 

aumento de 521%. As matrículas de mestrado terão que aumentar em 28% e as de 

doutorado, em 45%. Para promover toda essa expansão, a universidade receberá 

apenas 890 professores equivalentes que, se forem DE, serão 578. (ADUFF, 2008) 

 

 Considerando-se que a expansão, logicamente, deve ser acompanhada do necessário 

investimento para a sua efetivação, as lutas em defesa da educação superior pública avançaram 

desde aquele período no sentido de se evitar que a universidade seja transformada, de fato, numa 

―universidade de ensino‖ (SGUISSARDI, 2003), cada vez mais subsumida à lógica do mercado. 

 A contratualização nos marcos do REUNI implica na erosão da autonomia universitária: o 

descumprimento do Acordo pela UFF, conforme a Cláusula Sétima produz como efeitos: 

Subcláusula Primeira: suspensão do envio de recursos da parcela orçamentária 

programada, no ano subsequente à aferição das metas; Subcláusula Segunda: suspensão 

do acréscimo de professores ao banco de professores equivalentes da instituição, quando 

da atualização anual do mesmo. (BRASIL, MEC/SESU, 2008, p. 07) 

 

 E, finalizando, n a Cláusula Oitava, o documento alerta para a possibilidade de rescisão 

diante do não cumprimento dos prazos e da utilização dos recursos em desacordo com o objeto. 

Ainda, ―o Acordo de Metas também poderá ser rescindido, a critério do MEC/SESU, por 

motivo de interesse público, caso sofra alguma restrição‖ (BRASIL, MEC/SESU, 2008, p. 07).  

 

3.2.1 Os Planos de Desenvolvimento Institucional  

 Em virtude do REUNI, é importante conhecer o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI). O PDI é elaborado atendendo ao Decreto nº 5773, de 09 de Maio de 2006, e o seu Art. 1º 

―dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de 

educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino‖ 

(BRASIL, 2006). O PDI define as condições a fim de que as políticas do cotidiano institucional 
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sejam operacionalizadas, considerado o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), documento de 

referência para a execução da política de ensino da Universidade
75

. 

 O PDI da UFF foi aprovado em janeiro de 2004 pelos Conselhos Superiores. 

Estabelece como prioridades institucionais a expansão da graduação, da pós-graduação, e da 

extensão; a interação com a sociedade e a organização interdisciplinar do ensino, da pesquisa 

e da extensão. Quatro áreas foram consideradas como estratégicas a fim de que essas 

prioridades institucionais sejam efetivadas: graduação e pós-graduação; pesquisa e extensão; 

gestão de pessoas e planejamento e gestão.  

 Segundo o Relatório UFF 2004, o Plano apresentado em janeiro do mesmo ano e 

aprovado pelos Conselhos Superiores, trazia as propostas para o quadriênio 2005-2008
76

 sob 

o eixo central ―Expansão de Vagas e Melhoria dos Cursos‖, a partir de 2005, corroborando a 

proposta de expansão e reestruturação conforme medidas implementadas posteriormente. 

                                                           
75Conforme o Art. 16 alguns elementos deverão ser contemplados na elaboração do PDI: I - missão, objetivos e metas da 

instituição, em sua área de atuação, bem como seu histórico de implantação e desenvolvimento, se for o caso; II - projeto 

pedagógico da instituição; III - cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e de cada um de seus cursos, 

especificando-se a programação de abertura de cursos, aumento de vagas, ampliação das instalações físicas e, quando for o 

caso, a previsão de abertura dos cursos fora de sede; IV - organização didático-pedagógica da instituição, com a indicação de 

número de turmas revistas por curso, número de alunos por turma, locais e turnos de funcionamento e eventuais inovações 

consideradas significativas, especialmente quanto a flexibilidade dos componentes curriculares, oportunidades diferenciadas 

de integralização do curso, atividades práticas e estágios, desenvolvimento de materiais pedagógicos e incorporação de 

avanços tecnológicos; V - perfil do corpo docente, indicando requisitos de titulação, experiência no magistério superior e 

experiência profissional não-acadêmica, bem como os critérios de seleção e contração, a existência de plano de carreira, o 

regime de trabalho e os procedimentos para substituição eventual dos professores do quadro; VI - organização administrativa 

da instituição, identificando as formas de participação dos professores e alunos nos órgãos colegiados responsáveis pela 

condução dos assuntos acadêmicos e os procedimentos de auto-avaliação institucional e de atendimento aos alunos; VII - 

infraestrutura física e instalações acadêmicas, especificando: a) com relação à biblioteca: acervo de livros, periódicos 

acadêmicos e científicos e assinaturas de revistas e jornais, obras clássicas, dicionários e enciclopédias, formas de atualização 

e expansão, identificado sua correlação pedagógica com os cursos e programas previstos; vídeos, DVD, CD, CD-ROMS e 

assinaturas eletrônicas; espaço físico para estudos e horário de funcionamento, pessoal técnico administrativo e serviços 

oferecidos; b) com relação aos laboratórios: instalações e equipamentos existentes e a serem adquiridos, identificando sua 

correlação pedagógica com os cursos e programas previstos, os recursos de informática disponíveis, informações 

concernentes à relação equipamento/aluno; e descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas; e c) plano de 

promoção de acessibilidade e de atendimento prioritário, imediato e diferenciado às pessoas portadoras de necessidades 

educacionais especiais ou com mobilidade reduzida, para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 

espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte; dos dispositivos, sistemas e meios 

de comunicação e informação, serviços de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS; VIII - oferta de 

educação a distância, sua abrangência e polos de apoio presencial; IX - oferta de cursos e programas de mestrado e 

doutorado; e X - demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras. (BRASIL, 2006). 

76METAS PARA A GRADUAÇÃO: 1) Ampliação da aplicação de métodos interativos 2) Atualização do Projeto Pedagógico 3) 

Concentração de turnos e implementação de cursos com turno noturno 4) Criação de novos cursos 5) Redução da evasão 6) 

Ampliação das vagas nos cursos existentes 7) Interiorização com política de polos 8) Elevação do conceito dos cursos; METAS 

PARA A PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO: a) melhoria da infrarestrutura de pesquisa, b) formação e qualificação de recursos 

humanos para a pesquisa, c) aumento quantitativo e qualitativo das atividades de pesquisa e dos Programas de Pós-graduação e d) 

socialização do conhecimento produzido; METAS PARA EXTENSÃO: incrementou a linha de promoção de sua visibilidade 

interna e externa, investindo em projetos de consolidação da UFF como centro de referência  cultural e artística em âmbito nacional 

e internacional. O programa ―Interlatinidades‖ desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense, configura-se tanto como eixo de 

integração acadêmica quanto de interface entre a Universidade e a sociedade. Sua proposta foi facilitar o diálogo e o intercâmbio 

entre os países latino-americanos, buscando fomentar redes de cooperação e solidariedade no continente. Disponível em 

https://docs.google.com/file/d/0B9V0Y_u5ClLzeGJuWVJyLW8tazg/edit?pli=1 acesso em 12/01/2013. 
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 Com efeito, a implementação do REUNI encontrou respaldo na política pedagógica da 

instituição, haja vista tais propostas constarem de seus documentos (PDI e outros) com vistas à 

reformulação político-pedagógica, já em curso, na UFF. Também é inegável que a reformulação 

político-pedagógica na universidade (PDI) tenha se dado entre conflitos, afinal, trata-se do 

futuro dos rumos institucionais e dos interesses (públicos/privados) subjacentes. Frente às 

intensas mudanças que vêm ocorrendo nas universidades públicas, é forçoso reconhecer que 

linhas de força já operavam no sentido de mudanças específicas ressignificando o ethos 

acadêmico. Contudo, a análise dessas mudanças deve considerar as particularidades e 

mediações próprias das instituições, considerada a totalidade. Uma das linhas de força é o 

chamado Processo de Bolonha, cujo objetivo ―era criar um mercado de educação comum 

europeu, que tem na Europa um obstáculo estrutural: lá, grande parte das universidades é 

pública e, mais do que isso, são reconhecidas socialmente como instituições públicas‖ (LEHER, 

2011, p. 41) com intensa participação da juventude em luta contra os avanços privatistas. A 

inserção de parcela considerável da classe trabalhadora mais empobrecida na graduação sob o 

mote da democracia que ―possibilita o curso superior‖, mesmo que de forma mais genérica, 

com direito a diploma, tem sido defendido sob ampla divulgação midiática, contudo, distante do 

que se entende por universidade como ―espaço público, histórico e social‖, capaz de possibilitar 

―a construção do conhecimento em uma lógica pública‖. 

De acordo com o PDI 2008-2012, a UFF ofereceu 72 cursos de graduação presenciais, 

(14 licenciaturas e 2 cursos de graduação semipresenciais realizados pelo CEDERJ
77

 com 

9.000 alunos); 48 cursos de mestrado, 30 de doutorado e 115 de especialização. No interior, 

ofereceu cursos em 16 cidades.  

Desde 2002, aumentou suas atividades no interior criando 11 cursos e 3 polos de 

ensino. Possui 29 unidades de ensino superior, 91 departamentos e um colégio de aplicação. 

Contava em 2007 com 2.544 professores (1.258 doutores e 684 mestres, 206 especialistas e 

396 graduados); 4.064 funcionários técnico-administrativos; 21.115 alunos de graduação e 

3.028 de pós-graduação; os seus campi estão distribuídos em cerca de 8 milhões de metros 

quadrados. Em 2006, ocorreu um incremento na instituição, que contava com 24 cursos de 

doutorado e 42 de mestrado. Em 2007, a CAPES aprovou mais 3 cursos.  

                                                           
77 A UFF faz parte do CEDERJ desde 1999. O programa foi ―Criado em 2000, com o objetivo de levar educação superior, gratuita e 

de qualidade a todo o Estado do Rio de Janeiro, o Consórcio CEDERJ é formado por sete instituições públicas de ensino superior: 

CEFET, UENF, UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ e UNIRIO, e conta atualmente com cerca de 26 mil alunos matriculados em seus 12 

cursos de graduação a distância‖. Disponível em http://cederj.edu.br/cederj/sobre/. Acesso em 02/04/2013. 

http://cederj.edu.br/cederj/sobre/
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A expansão acordada no contrato de gestão do REUNI, de fato, foi muito expressiva, 

conforme é possível verificar no PDI 2013-2017: 129 cursos de graduação presencial (84 em 

Niterói e 45 no interior); 03 cursos de graduação à distância. A Figura 1, a seguir, apresenta 

dados dessa expansão geográfica dos campi em Niterói e Interior, conforme Censo 2013, e na 

Tabela 2 as matrículas no período compreendido entre 2007 e 2012: 

 

 

Gráfico 2: Expansão geográfica Niterói e Interior 

 
 

Fonte: Disponível em https://7b2ab423-a-62cb3a1a-s-ites.googlegroups.com/site/pgiproplanuff/numeros/sintese/ 

Linha%20do%20Tempo. Acesso em 09/04/2014. 

 

https://7b2ab423-a-62cb3a1a-s-ites.googlegroups.com/site/pgiproplanuff/numeros/sintese/Linha%20do%20Tempo
https://7b2ab423-a-62cb3a1a-s-ites.googlegroups.com/site/pgiproplanuff/numeros/sintese/Linha%20do%20Tempo
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Historicamente, a UFF é conhecida pelo que é concebido por grupos dirigentes como sua 

―vocação para o ensino e a interiorização‖. O ensino, ao longo do tempo, foi considerado 

primordial, algo facilitado pela junção de faculdades isoladas sob uma mesma estrutura 

universitária. Ao relegar a pesquisa e a extensão a segundo plano, em suas primeiras décadas de 

existência, o projeto da UFF corrobora os limites das universidades no capitalismo dependente, 

processo este estudado por Florestan Fernandes (1968). A frágil consolidação da pesquisa 

debilita, igualmente, a autonomia universitária e afasta a instituição do protagonismo na discussão 

propositiva dos problemas nacionais. A UFF desenvolveu também uma prática de prestação de 

serviços. Sua interiorização deriva de diversos convênios firmados com governos e prefeituras 

embora não tenha desenvolvido políticas orientadas para tal expansão. Os convênios, muitas 

vezes, estão marcados pelo atendimento a interesses que não coadunam com a sua função social.  

 

Tabela 2: Vagas x Matrículas UFF - Graduação Presencial e EaD 2007-2012 - Geral 

 

Presencial EaD 

Ano Vagas Matrículas Vagas Matrícula 

2007 4798 20879 1952 1009 

2008 5388 21001 2112 6935 

2009 4824 27217 2417 5708 

2010 7035 26029 2521 5368 

2011 8353 29230 2900 4541 

2012 9633 30924 3649 4966 
 

Fonte: Disponível em https://sites.google.com/site/pgiproplanuff/numeros/ 

vagas-da-uff-no-sistema-de-selecao-unificada-sisu 

 

Tabela 3: Expansão Cursos UFF – Niterói e Interior – 2002-2011 

Niterói Interior 

Ano Cursos Vagas Cursos Vagas 

2002 44 3557 13 720 

2003 46 3567 14 710 

2004 46 3607 13 710 

2005 50 3717 21 1100 

2006 51 3763 13 810 

2007 54 3888 14 930 

2008 57 4295 17 1230 

2009 57 4158 24 1670 

2010 57 4748 31 2275 

2011 62 5193 38 3005 
 

Fonte: https://sites.google.com/site/pgiproplanuff/home. Elaborado pela autora. 

https://sites.google.com/site/pgiproplanuff/numeros/vagas-da-uff-no-sistema-de-selecao-unificada-sisu
https://sites.google.com/site/pgiproplanuff/numeros/vagas-da-uff-no-sistema-de-selecao-unificada-sisu
https://sites.google.com/site/pgiproplanuff/home
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Além do aumento expressivo das unidades no interior com cursos de graduação 

presenciais, nos últimos 10 anos: 02 - Angra dos Reis, 09 - Campos dos Goitacazes, 01 - 

Itaperuna, 03 - Macaé, 01 - Miracema; 03 - Nova Friburgo e 13 - Volta Redonda, a UFF ainda 

conta, na área cultural, com a Editora da UFF, a Livraria Icaraí, o Cine Arte UFF, teatro, galeria 

de arte, a Orquestra Sinfônica Nacional, o conjunto Música Antiga e o Quarteto de Cordas (PDI 

2013-2017, p. 19). Segundo o Relatório de Gestão 2013, ―a UFF aderiu fortemente ao REUNI (...) 

apresentando um projeto extremamente audacioso‖ duplicando o número de vagas na graduação 

―e atingiu a relação de 18 alunos por professor, metas estabelecidas pelo REUNI‖. (p. 16) 

 Katia Lima, nos seus estudos (2013) referentes ao período 2006-2010, revela que, no 

processo de diversificação e hierarquização das universidades federais, a ampliação de vagas 

não foi acompanhada da ampliação do corpo docente, e questiona se o advento do REUNI não 

seria uma das faces da intensificação do trabalho docente na universidade. Baseando-se no 

documento elaborado pela ANDIFES, em 2010, intitulado ―Relatório de Acompanhamento do 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão - REUNI‖, a autora informa que 

―em 2006 eram ofertadas 122.003 vagas nos cursos de graduação presencial das universidades 

federais. Em 2010 foram ofertadas 199.282, demonstrando que houve um aumento de 77.279 

vagas discentes, correspondendo a 63% no período de 2006 a 2010‖ (LIMA, 2009, p. 94).  

Na tabela 4, nos valemos das informações relativas à evolução do quadro de pessoal 

docente da UFF, apresentados por Lima (2013), instituição onde atua como docente.  

 

Tabela 4: Evolução Geral dos Docentes UFF 1995-2010 

 

Período Situação dos docentes 

1995- 2005 

429 docentes nomeados 

847 aposentadorias 

196 vacâncias* 

  

2006-2010 

1216 docentes nomeados 

264 aposentadorias 

147 vacâncias 

Fonte: Lima (2013). *Vacâncias: geradas por exonerações, falecimentos e posse em outro cargo inacumulável, 

ocorridos antes do REUNI e entre 2008 e 2012. 

 

Isto posto, verificamos que no período compreendido entre 1995 e 2010, 1.454 

docentes foram excluídos do quadro de pessoal, ao passo que 1.645 docentes foram 
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nomeados. A universidade, sob os marcos do REUNI, trabalha com 191 docentes adicionais, 

entretanto as matrículas no mesmo período cresceram de 15.967 em 1995 para 36.103 em 

2010. O aumento do número de docentes foi de 13,53%, frente a um aumento de 126,11% nas 

matrículas. 

A esse respeito, Lima (2013) reitera que a política de expansão do número de matrículas 

segue como a prioridade do governo federal. Ademais, mantém-se a questão: qual o tratamento 

reservado pelas medidas governamentais a fim de que a ampliação de vagas docentes 

corresponda, efetivamente, à demanda da instituição sob a lógica da expansão e reestruturação, 

haja vista as vacâncias e aposentadorias? Cumpre informar que havia a previsão de 148 vagas 

docentes para o REUNI, as quais, entretanto, foram canceladas em 2011. 

Abaixo, os dados atualizados dos docentes entre 2007 e 2014. 

 

Gráfico 3: Docentes/titulação UFF 2007 a 2014 

 

Fonte: Disponível em https://sites.google.com/site/pgiproplanuff/home. Acesso em 15/07/2014. 

 

O aumento de professores doutores no período de 2007-2014 foi de 41,37%. Fica 

evidente o investimento na contratação de quadros mais qualificados, no período de 

https://sites.google.com/site/pgiproplanuff/home.%20Acesso%20em%2015/07/2014
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implementação do REUNI, uma das metas a ser atingida conforme o PDI, ―Qualificação 

Acadêmica‖. Cabe lembrar que no mesmo período, o Banco de Professores Equivalentes 

prepara o terreno para a massificação e seu correlato: a chegada de professores substitutos. 

Não é intuito desta tese tratar da vasta questão do financiamento, todavia, 

compreendemos que um estudo que apresente questões sobre expansão e reestruturação de 

uma IFES e suas consequências não pode prescindir da apresentação mais geral de elementos 

referentes ao financiamento – variável fundamental – dessas instituições em tempos de debate 

acirrado sobre a autonomia universitária. 

O papel do Estado, conforme Amaral (2008) 

Os recursos do fundo público federal que financiam as atividades das IFE são 

divididos em recursos diretamente arrecadados, chamados de recursos próprios; 

recursos provenientes de convênios/contratos com organismos públicos e/ou 

privados e recursos oriundos das outras fontes, como impostos, taxas, contribuições 

etc., que são chamados de recursos do Tesouro Nacional. Os recursos próprios são 

provenientes de prestação de serviços pelas diversas unidades da instituição, 

prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelos Hospitais 

Universitários (HU‘s), taxas internas, aluguéis, doações, receitas resultantes de 

aplicações no mercado financeiro etc. A separação entre recursos próprios e recursos 

do Tesouro Nacional, tem o objetivo de deixar bem claro quais são os recursos que a 

própria instituição conseguiu diretamente pelas suas ações na sociedade – recursos 

próprios e convênios/contratos – e quais são aqueles que a instituição recebeu 

diretamente da arrecadação de tributos, chamados recursos do tesouro. (...) Existe 

uma parcela de recursos das IFES que é intermediada por fundações de direito 

privado que apoiam as atividades das instituições. Esses recursos não fluem através 

da execução orçamentária institucional e, além de pagarem a execução de 

convênios/contratos, assessorias e consultorias, permitem uma complementação 

salarial aos professores e servidores técnico-administrativos que participam da 

execução dos projetos. (AMARAL, 2008, pp. 665-666) 

 

Na tabela abaixo, Chaves e Amaral (2014) demonstram a redução dos recursos públicos 

para as IFES, após a aprovação da Lei nº 9.394/1996 (LDB), num contexto de evidente adequação 

das políticas para a educação superior às orientações dos organismos multilaterais. 

Constatou-se que a política de expansão do ensino superior no Brasil é fundamentada 

numa concepção economicista de racionalização de recursos do setor público e no 

estabelecimento da parceria público- -privada para o financiamento desse nível de ensino 

no país, adequando-se às diretrizes defendidas pelos organismos multilaterais de 

financiamento, em especial o Banco Mundial. Como consequência o governo federal, 

por exemplo, adotou uma política de contenção de despesas em relação ao financiamento 

das IFES, o que foi evidenciado pela diferença entre o aumento do percentual de 

recursos arrecadados de impostos que atingiu 193,0% no período de 1989 (pós-CF de 

1988) a 2012 e o percentual de aumento das despesas liquidadas para as IFES que ficou 

em 104,0%, no mesmo período. (CHAVES e AMARAL, 2014, p. 46) 
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A seguir, os autores demonstram a racionalização de recursos do setor público para o 

financiamento do ensino superior. 

 

Tabela 5: Receitas dos Impostos Federais e despesas liquidadas das IFES 

(Valores em R$ milhões, a preços de janeiro de 2013, corrigidos pelo IPCA) 

 

 

 

 

As pertinentes análises realizadas pelos autores apontam oscilações das despesas com 

as IFES entre 1989 e 2012 e a inexistência de relação direta entre a evolução das receitas da 

União com as despesas com as IFES. Destacam também que entre os anos 2006 e 2010, do 

Governo Lula, o aumento de recursos para as IFES tinha relação direta com o REUNI 

(contratação de pessoal, outros custeios e investimentos). A partir de 2011, Governo Roussef, 

os recursos para as IFES sofrem redução em relação ao ano anterior, mesmo com o aumento 

das receitas da União. Mesmo que os recursos para as IFES tenham aumentado no segundo 

mandato do Governo Lula, isso não alterou significativamente o acesso da população nas 

IFES e nem reduziu as práticas privatizantes em curso. 
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No gráfico a seguir, acompanhamos o crescimento geral do número de vagas nas IFES 

no período do governo Lula, particularmente, durante a implementação do REUNI. Contudo, 

esse crescimento não é proporcional ao aumento do número de professores, correspondendo a 

1/3, pelo menos, em relação às vagas. O gráfico fez parte da conferência do Prof. Nelson 

Cardoso Amaral no VI Seminário Nacional do REUNI: Autonomia Universitária, ocorrido em 

2009, em São Paulo: 

 

Gráfico 4: Vagas/Docentes das IFES no REUNI 

 

Fonte: Disponível em http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/nelson_cardoso_amaral.pdf. Acesso em 21/06/2014. 

 

 

 O Artigo 55 da LDB/1996 preconiza: ―Caberá à União assegurar, anualmente, em seu 

Orçamento Geral, recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento das instituições de 

educação superior por ela mantidas‖. Diante da inevitável necessidade de contratações 

diversas frente ao REUNI, a atenção ao volume de recursos substanciais à sua efetivação é 

imprescindível. Amaral (2009), durante o referido Seminário, efetua a análise pertinente:  
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Deve-se alertar para a ―explosão‖ de necessidades que se apresentarão em curto 

prazo com a contratação, no contexto do REUNI, de um enorme contingente de 

doutores que precisarão do aporte de recursos substanciais para o desenvolvimento 

de suas atividades de pesquisa, pós-graduação e integração com a sociedade. 

Ressalte-se, portanto, mais uma vez a necessidade de serem alocados recursos 

específicos para essas atividades no contexto da autonomia. (AMARAL, 2009) 

 

 Ao mesmo tempo, o autor chama a atenção para o fato de que a distribuição dos recursos 

não pode ocorrer desvinculada da definição do montante de recursos a ser distribuído, da garantia 

de que tais recursos devam ser suficientes para atender o prazo para o qual foram propostos, da 

clareza dos critérios para a distribuição entre as IFES e da exigência do pagamento dos 

aposentados, fundamentais ao atendimento do Art. 207 da CF/88 (Amaral, 2008). 

No caso da UFF, apresentamos os valores que foram repassados no período entre 1995 

a 2005, sinalizando que a redução dos recursos é gradativa a partir da aprovação da destinação 

dos mesmos à manutenção do subsistema federal de educação. Em 2003, uma nova redução, 

no final do governo de FHC. No início do governo Lula, observa-se um aumento referente ao 

primeiro orçamento aprovado no novo governo.  

 

Tabela 6: Recursos do MEC recebidos pela UFF (R$ em milhões, nominais) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SGUISSARDI, 2009. 

 

E no que se refere ao REUNI, para o cumprimento das metas foi prevista a transferência 

do MEC para a UFF de um montante de recursos de R$ 216.607.329,99 (duzentos e dezesseis 

milhões, seiscentos e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), a ser 

distribuído, conforme detalhado na tabela abaixo. Desses, R$ 133.026.806,12 (cento e trinta e 

três milhões, vinte e seis mil, oitocentos e seis reais e doze centavos), estão destinados ao 

investimento em obras equipamentos e R$ 83.580.523,87 (oitenta e três milhões, quinhentos e 

Ano Valores 
1995 767 
1996 699 
1997 668 
1998 655 
1999 687 
2000 573 
2001 522 
2002 551 
2003 485 
2004 507 
2005 506 
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oitenta mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos) para custeio e pessoal. 

Cumpre informar que para custeio e pessoal foi previsto no acordo um aumento gradativo 

durante os cinco anos de implementação. Os recursos para investimentos considerarão como 

critério a projeção de número de matrículas. 

Tabela 7: Recursos MEC – UFF-REUNI 

 
         Fonte: UFF-REUNI. (http://www.uff.br/reuni/) 
 

 

De acordo com o PDI 2008-2012, o ―eixo central‖ do PDI 2003-2007 foi ―Expansão de 

Vagas e Melhoria Qualitativa dos Cursos‖, coerente com a finalidade do REUNI. Diante 

disso, o PDI 2008-2012 deveria reunir condições para alavancar o processo de expansão. Para 

atingir o previsto no REUNI, o PDI elencou seis objetivos, subdivididos em estratégias e 

ações para a graduação e pós-graduação. São eles: 

1) melhorar e consolidar a quantidade de cursos de graduação com base no PPI [Projeto 

Pedagógico Institucional] e nas diretrizes para formação de professores; 2) desenvolver 

novas tecnologias no processo ensino/aprendizagem; 3) ampliar a integração com a rede 

pública de educação básica; 4) consolidar a pós-graduação stricto sensu; 5) consolidar e 

expandir a oferta da pós-graduação lato sensu; 6) integrar as atividades de graduação 

e pós-graduação (PDI 2008-2012, p. 11), grifos nossos. 

 No que interessa aos objetivos desta tese destacamos os objetivos 4, 5 e 6 e suas 

estratégias:  

Objetivo 4: Estratégia 1) Elevar o conceito dos cursos de Pós-Graduação stricto 

sensu, já avaliados pela CAPES; Estratégia 2) Expandir a pós-graduação stricto 

sensu. Objetivo 5: Estratégia 1: Atualizar os projetos pedagógicos de acordo com a 
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demanda existente na área; Objetivo 6: Estratégia 1: Elevar a qualificação científica 

e pedagógica docente. (idem) 

 

 

Tabela 8: Expansão na Pós-Graduação (stricto sensu)  

 2010 2011 2012 

Programas de Pós-Graduação (*) 42 (42M e 30D) 48 (48M e 32D) 50 (50M e 33D) 

Vagas oferecidas na Pós-Graduação 2.069 2.186 2.025 

Fonte: Relatório de Gestão UFF 2013. 

 

Em relação ao conceito dos cursos de PG, o quadro abaixo identifica a evolução da 

avaliação no período entre 2004 e 2013. 

 

Tabela 9: Conceito na CAPES Conceito/Pós-Graduação  

Conceito 
Ano/ Número de Cursos em Mestrado  

2004  2007  2010  2013  

3  17  16  13  28  

4  15  14  21  25  

5  8  9  6  11  

6  2  2  4  3  

7  1  1  1  1  

Total  43  42  45  68  

     

Conceito 
Ano/ Número de Cursos em Doutorado  

2004  2007  2010  2013  

3  4  0  3  1  

4  11  12  16  22  

5  3  9  6  11  

6  2  2  4  3  

7  1  1  1  1  

Total  21  24  30  38  

 

Tabela 10: Conceito Capes: Programas Mestrado/Doutorado 2007-2013  

Ord Nome do Programa 
Nível em 

2013 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Administração M     3 3 3 

2 Antropologia M/D 5 5 5 5 5 5 5 

3 Arquitetura e Urbanismo M 4 4 4 4 4 4 4 

4 Biologia das Interações M/D     4   

5 Biologia Marinha M/D 4 4 4 4 4 4 4 

6 Ciência Ambiental M 3 3 3 2    

7 Ciência da Informação M   4 4 4 4 4 

8 Ciência da Informação (IBICT) M/D 4 4 4 4    

9 Ciência Política M/D 3 3 3 4 4 4 4 
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10 Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde M   3 3 3 3 3 

11 Ciências Cardiovasculares M 4 4 4 4 4 4 4 

12 Ciências da Arte M 3 3 3 3 3 3 3 

13 Ciência e Biotecnologia M/D       4 

14 Ciências Médicas M 4 4 4 4 4 4 4 

15 Ciências Veterinárias (Reprodução Animal) M        

16 Computação M/D 5 5 5 5 5 5 5 

17 Comunicação M/D 5 5 5 5 5 5 5 

18 Cultura e Territorialidades M 3       

19 Dinâmica dos Oceanos e da Terra M/D 3       

20 Direito Constitucional M 3 3 3     

21 Economia M/D 5 5 5 5 4 4 4 

22 Educação M/D 6 6 6 6 5 5 5 

23 Enfermagem (Ciências do Cuidado em Saúde) M 3 3 3 3 3   

24 Engenharia Civil M/D 3 3 3 3 4 4 4 

25 Engenharia de Biossistemas M 3 3      

26 Engenharia de Produção M/D 4 4 4 4 4 4 4 

27 Engenharia de Telecomunicações M 3 3 3 3 3 3 3 

28 Engenharia Mecânica M/D 4 4 4 4 4 4 4 

29 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) M 3 3 3     

30 Engenharia Metalúrgica M/D 4 4 4 4 4 4 4 

31 Engenharia Química M 3 3 3 3    

32 Estudos de Linguagem M/D 5 5 5 5    

33 Estudos de Literatura M/D 5 5 5 5    

34 Estudos Estratégicos de Defesa e da Segurança M 3 3 3 3 3 3  

35 Filosofia M 3 3 3     

36 Física M/D 6 6 6 6 5 5 5 

37 Geociências (Geoquímica) M/D 6 6 6 6 6 6 6 

38 Geografia M/D 6 6 6 6 5 5 5 

39 Geologia e Geofísica Marinha M/D   3 3 3 3 3 

40 História M/D 7 7 7 7 6 6 6 

41 Letras M/D    5 5 5 5 

42 Matemática M/D 4 4 4 4 4 4 4 

43 Medicina (Cardiologia) M        

44 Medicina (Neurologia) M/D 4 4 4 4 4 4 4 

45 Medicina (Pediatria) M        

46 
Medicina Veterinária (Clínica de Reprodução 

Animal) 
M/D 4 4 4 4 5 5 5 

47 Medicina Veterinária (HVPTOA) M/D 4 4 4 4 4 4 4 

48 Microbiologia e Parasitologia Aplicadas M 3 3 3 3 3 3 3 

49 Mídia e Cotidiano M 3       

50 
Modelagem Computacional em Ciência e 

Tecnologia 
M 3 3 3 3    

51 Neurociências – Neuroimunologia M/D 4 4 4 4 4 4 4 

52 Odontologia M 4 4 4 4 4 4 4 

53 Odontologia (Nova Friburgo) M 3       

54 Patologia (Anatomia Patológica) M/D        

55 Patologia M/D 4 4 4 4 3 3 3 

56 Patologia Buco-Dental M        

57 Patologia Experimental M/D        

58 Política Social M 4 4 4 4 4 4 4 

59 Psicologia M/D 4 4 4 4 3 3 3 

60 Química M/D 5 5 5 5 5 5 4 

61 Química Orgânica M/D       5 

62 Relações Internacionais M    2 3 3 3 

63 Saúde Coletiva M 3 3 3 3 3 3  

64 Saúde da Criança e do Adolescente M       2 

65 Serviço Social e Desenvolvimento Regional M 3       

66 Sociologia M 3 3 3     

67 Sociologia e Direito M 3 3 3 3 4 4 4 
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68 Tecnologia Ambiental M 3       

Quantidade de Programas 54 47 48 46 42 39 39 

Média da UFF 3.91 4.02 4.02 4.07 4.00 4.05 4.05 

 

Tabela 11: Conceito Capes: Mestrado Profissional 

 
Ord Nome 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Administração       3 

2 Administração e G. A. Farmacêutica      3 3 

3 Defesa e Segurança Civil   4 3 3 3 3 

4 Diversidade e Inclusão       3 

5 Enfermagem Assistencial   3 3 3 3 3 

6 Engenharia de Produção e Sistemas Computacionais       3 

7 Ensino de Ciências da Natureza      3 3 

8 Ensino na Saúde: F. D. I. para o SUS     3 3 3 

9 Higiene Veterinária, Inspeção e TAOA   4 4 4 4 4 

10 Justiça Administrativa    4 4 4 4 

11 Montagem Industrial      3 3 

12 Saúde Materno-Infantil     3 3 3 

13 Sistemas de Gestão   3 4 4 4 4 

Quantidade de Cursos 13   4 5 7 10 

Média da UFF em Mestrados Profissionais 3.23   3.50 3.60 3.43 3.30 

Fonte: PROPLAN (a UFF em números) 

 

A propósito da produção científica, o quadro a seguir é ilustrativo da evolução recente, 

sob a crescente pressão dos órgãos de fomento: 

 

Tabela 12: Produção Científica UFF 2009-2013 
 
Tipo de produto 2009 2010 2011 2012 2013 

Artigo Científico – Tradução 24 22 19 86 81 

Artigo de divulgação Científica, Tecnológica e Artística 211 168 156 203 200 

Artigo de Opinião 116 141 126 160 153 

Artigo em Periódico Internacional com Corpo Editorial 926 843 1028 1192 1224 

Artigo em Periódico Nacional com Corpo Editorial 901 914 987 1131 1323 

CD ou DVD Artístico 11 13 11 14 14 

CD ou DVD Científico 55 29 39 25 19 

Congresso Científico - Resumo Pulicado 1476 1512 1424 1290 1110 

Congresso Científico - Trabalho Apresentado 1905 2277 2069 1532 1517 

Congresso Científico - Trabalho Publicado 397 310 291 115 106 

Congresso Científico - Trabalho Publicado Completo 975 1088 1082 1205 1160 

Design 10 55 27 6 0 

Doutorado - Tese defendida e aprovada 29 35 34 35 25 

Doutorado - Tese orientada e aprovada 30 48 26 23 29 

Filmes, Vídeos e Audiovisuais de divulgação científica 67 84 73 107 75 

Jogos Educacionais - 24 11 13 5 

Livro (orelha) 7 7 7 13 13 

Livro (prefácio) 14 39 40 60 47 

Livro Publicado 234 224 259 131 117 

Livro Publicado (capítulo) 495 488 517 753 768 

Livro Traduzido 18 19 13 10 7 

Livro Traduzido (capítulo) 19 34 67 30 16 

Mestrado - Dissertação defendida e aprovada 25 31 40 32 33 
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Mestrado - Dissertação orientada e aprovada 102 143 134 64 83 

Parecer Técnico 355 539 561 828 839 

Participação em Exposição e Apresentação Artística Internacional Coletiva 23 24 31 14 9 

Participação em Exposição e Apresentação Artística Internacional Individual 2 3 2 3 1 

Participação em exposição e apresentação artística na UFF coletiva 14 15 15 25 12 

Participação em Exposição e Apresentação Artística na UFF Individual 7 5 6 10 3 

Participação em Exposição e Apresentação Artística Nacional Coletiva 15 30 22 25 10 

Participação em Exposição e Apresentação Artística Nacional Individual 12 6 5 8 1 

Participação em Exposição ou Apresentação Artística 14 36 28 15 18 

Peças, Filmes e Musicais – Autoria 4 6 7 4 6 

Peças, Filmes e Musicais – Participação 1 14 3 5 10 

Processo desenvolvido com patente 2 6 4 3 6 

Processo desenvolvido sem patente 28 21 36 18 7 

Produção Artística premiada em Evento Internacional 1 0 4 2 1 

Produção Artística premiada em Evento na UFF 6 9 11 6 2 

Produção Artística premiada em Evento Nacional 8 8 10 6 6 

Produto desenvolvido com patente 7 13 18 16 13 

Produto desenvolvido sem patente 168 64 89 60 60 

Sítio – Internet 15 71 89 77 75 

Texto Didático para uso local (inclusive por meio eletrônico) 222 259 205 180 201 

 

Tabela 13: Produção científica UFF 2001-2008 

Tipo de produto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Artigos em periódicos internacionais 441 440 493 473 565 745 686 689 

Artigos em periódicos nacionais 824 723 951 637 798 871 877 835 

Artigo de opinião 249 200 269 257 199 143 145 92 

Artigos de divulgação científica 122 159 145 95 155 152 140 168 

Livros publicados 163 183 175 138 148 183 140 119 

Livros traduzidos 29 35 29 26 20 23 13 9 

Capítulos de livros publicados 420 369 375 348 406 412 393 327 

Publicações em veículos de circulação local 149 159 137 108 112 141 81 68 

Trabalhos apresentados em congressos científicos 1736 1406 1776 1622 2103 2188 2262 1922 

Trabalhos publicados em congressos científicos 633 760 772 786 1009 893 920 1185 

Resumos publicados em congressos científicos 1493 1125 1234 1097 1418 1298 1299 918 

Teses de doutorado defendidas e aprovadas 64 44 42 34 33 39 20 38 

Teses de doutorado orientadas e aprovadas 26 18 37 21 65 39 43 45 

Dissertações de mestrado defendidas e aprovadas 35 43 67 44 58 87 31 41 

Dissertações de mestrado orientadas e aprovadas 118 120 142 113 182 163 167 135 

Produtos desenvolvidos com ou sem patente 55 59 51 113 177 60 62 62 

Processos desenvolvidos com ou sem patente 8 6 8 9 14 3 7 6 

Textos didáticos para uso local 300 360 279 239 225 204 218 229 

Filmes, vídeos, audiovisuais artísticos 47 22 22 21 43 53 114 39 

Filmes, vídeos, audiovisuais científicos 62 95 84 85 83 117 64 50 

Participações em exposições ou apresentações artísticas 72 49 38 35 45 39 29 21 

Fonte: https://sites.google.com/site/pgiproplanuff/numeros/producao-cientifica. Com adaptações. 

*O Relatório Anual dos Docentes não discrimina se o processo ou produto foi patenteado ou não. 

 

Certamente, as tabelas atestam o incremento no volume de produção científica e 

revelam a importância dada pelas IFES à pesquisa. Embora formalmente as IFES se pautem 

na associação ensino, pesquisa e extensão, em tempos de produtivismo acadêmico essa 

https://sites.google.com/site/pgiproplanuff/numeros/producao-cientifica
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indissociabilidade se traduz em ter ou não prestígio frente aos critérios da produção científica 

e sua divulgação nos veículos Qualis A ou B nacionais e/ou internacionais. Diante da redução 

de financiamento nas IFES e salários achatados, muitos professores foram ―chamados‖ a 

prestar serviços de consultoria e/ou assumir aulas em cursos de especialização pagos no 

interior das universidades, leia-se, muitos deles (como mostraremos adiante) intermediados 

pelas fundações ditas ―de apoio‖.  

 O objetivo de promover mudanças no projeto político-pedagógico da UFF, contido no 

PDI (2008-2012), acompanha os princípios filosóficos e teórico-metodológicos do PPI. 

Segundo o documento, ―a ideia de autonomia, que se expressa no cotidiano educacional 

através do princípio da liberdade de ensino, se impõe como corolário dos compromissos 

sociais e engendra o caráter plural da universidade‖ (PDI 2008-2012, p. 65). Explicita 

também que a universidade pública, diante dos questionamentos que vem sofrendo por parte 

da sociedade, precisa ―aprender a conhecer (...), aprender a fazer (...), aprender a conviver 

(...), aprender a ser (...)‖ (PDI 2008-2012, p. 68-69), sugerindo um claro alinhamento com a 

ideologia da chamada ―sociedade do conhecimento‖ e congruente com o chamamento para a 

modernização dos ditos ―tempos globalizados‖.  

 Cumpre informar que os mesmos princípios do PPI seguem orientando o PDI 2013-

2017 – cujo ―eixo central‖ é a ―Qualidade Acadêmica‖ – permitindo a leitura de que a UFF 

evidencia forte adesão às propostas do Relatório Delors
78

, sistematizado pela Unesco. O 

princípio da educação ao longo da vida é um dos pilares da educação escolar contemporânea, 

traduzido em educação humanista ou educação geral na perspectiva do currículo para o novo 

modelo de educação superior. Esse modelo é considerado o meio mais adequado à preparação 

para carreiras mais fluidas, mais flexíveis e direcionadas para especificidades técnicas, o que 

tem sido considerado imprescindível para os países ―em desenvolvimento e transição‖. A 

opção pela ―educação ao longo da vida‖ tem como pressupostos que: à medida que aumenta o 

papel que as pessoas desempenham na sociedade contemporânea, a educação passa a ocupar 

mais espaço na vida dessas pessoas; a rapidez dos avanços científico-tecnológicos e dos 

processos de produção numa sociedade competitiva exige que as pessoas busquem 

desenvolver a formação profissional permanente; e que, numa sociedade de mudanças 

rápidas, cada indivíduo seja o responsável por suas escolhas. 

                                                           
78 Jacques Delors coordenou a Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI e produziu para a Unesco um 

relatório intitulado ―Educação: um tesouro a descobrir‖, que discute no capítulo 5 o sentido de ―uma educação ao longo da 

vida‖. Disponível em unescdoc.unesco.org/images/001095/109590por.pdf. Acesso em 04/03/2012. 
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 Nos PDI‘s, a UFF mantém o seu posicionamento sobre o papel social da universidade 

pública:  

Pensar a natureza da formação universitária a ser oferecida, e a qualidade intrínseca 

que ela engendra, implica, antes de tudo, optar por uma concepção pedagógica 

referenciada ao futuro da sociedade. Para isso, é necessário repensar o papel social 

que a Universidade desempenha no contexto em que se insere. É concebê-la em suas 

possibilidades e limitações diante dos desafios que a ela se impõe e lhe são 

impostos. A complexidade das sociedades atuais leva a Universidade Pública, como 

instituição, a ter que se defrontar com uma série de exigências às quais ela, ainda, 

não tem condições de responder. Sua capacidade de resposta é prejudicada pelas 

políticas restritivas ao seu financiamento, por parte do Estado, e pela ciosidade 

com que reage às mudanças e inovações no ambiente externo. É assim que, premida 

pelas críticas, desaparelhada pelo financiamento restritivo, massificada para 

atender a interesses utilitaristas e, carente de estímulo aos seus quadros, ela se 

acomoda a interesses políticos e de mercado, na busca pela sua re-legitimação. 

Como instituição social, a Universidade vem sendo questionada por muitos setores. 

Esses questionamentos seriam decorrência de vários fatores, dentre os quais se 

destacam os questionamentos ao paradigma da modernidade, ao princípio da razão e 

o desgaste das utopias. De outra parte, não se pode esquecer também do progressivo 

desenvolvimento e disseminação de novas tecnologias de comunicação e informação 

que contribuem para o descentramento na produção do conhecimento e na formação 

de profissionais de que os países necessitam para o seu desenvolvimento. Entretanto, 

mesmo diante desses questionamentos, não se pode deixar de lado o caráter crítico 

da Universidade, ao produzir e disseminar conhecimento. Afinal de que lugar pode-

se questionar a verdade, volátil ou não, se não há um lugar mantido pela sociedade 

como instância de produção e de críticas ao conhecimento instituído que viabiliza a 

função transformadora da educação superior. (PDI 2013-2017, pp. 23-24, grifos 

nossos) 

 

 O discurso aponta para uma situação em que predomina a falta de alternativas diante 

das transformações na sociedade e nas relações de produção em curso. A instituição parece 

―entender‖ que, diante das imposições oriundas de tão vertiginosas mudanças sociais e 

avanços científico-tecnológicos mundiais, o ideal é buscar formas de conviver 

harmonicamente com a situação vigente. Insinua-se uma lógica do ―não há alternativa‖, 

permeando o projeto pedagógico institucional que fundamenta o projeto de desenvolvimento 

proposto. Ao mesmo tempo, como que num lapso de lucidez, aponta-se para a escassez de 

recursos públicos e a rigidez dos órgãos de controle diante dos financiamentos para o 

desenvolvimento das atividades realizadas pela instituição, sinalizando que esses deveriam ser 

de naturezas diversas, mas que, ao contrário, têm sido congruentes com os projetos que 

interessam aos setores sociais hegemônicos no país.  

 Entretanto, é possível notar que as metas previstas para o REUNI não foram ainda 

integralmente realizadas, considerando-se o acordo de metas para cinco anos. A seguir, um 

trabalho fotográfico realizado pelo estudante de jornalismo da UFF Andrew Costa, disponível 

na revista Universidade e Sociedade nº 49, uma publicação do ANDES-SN, mostrando o não 
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cumprimento dos prazos estabelecidos para as obras, inclusive, obras intermediadas pela 

Fundação. 

 

Figura 1 

 

 
FEC e REUNI 

 

Figura 2 

 

 
UFF, FEC, PETROBRAS 
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3.3  Breve histórico da Fundação Euclides da Cunha (FEC) 

 

A Fundação Euclides da Cunha (FEC) de Apoio Institucional à Universidade Federal 

Fluminense (UFF), é uma instituição de direito privado
79

, criada em 19 de novembro de 1997 

por um grupo de docentes para ―atender às necessidades de apoio acadêmico e administrativo 

da universidade‖, uma decisão unânime do seu Conselho Universitário, e se apresenta na sua 

página eletrônica da seguinte maneira:  

Um pouco da nossa história. A FEC foi criada em 19 de novembro de 1997, três anos 

após a regulamentação das fundações de apoio às Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES), mas suas atividades foram efetivamente iniciadas em 17 de dezembro 

de 1999, data em que o prof. Luiz Pedro Antunes encerrou seu último ano como Reitor 

da UFF. O primeiro presidente da Fundação foi o prof. Wainer da Silveira e Silva, cuja 

gestão estendeu-se de dezembro de 1998 a julho de 2000. Inicialmente a Fundação 

enfrentou a visão equivocada de muitos que supunham que a FEC poderia significar um 

princípio de privatização. 

Num segundo momento, a Fundação foi gerida pelo prof. Pedro Carajilescov, que 

permaneceu no cargo de julho a dezembro de 2000. Nesse período, o Reitor da UFF era 

o prof. Cícero Mauro Fialho Rodrigues, que cumpriu dois mandatos, de 1998 a 2006. Foi 

então elaborada uma proposta de Estatuto da Fundação. 

Em dezembro de 2000, o prof. Ronaldo Pessanha Pombo assumiu a presidência da FEC, 

até janeiro de 2003. Durante seu mandato, houve adequação da estrutura da Fundação, 

que passou a funcionar em um prédio da UFF, com os setores previstos no Regimento. 

Assim, a Fundação evoluiu significativamente, mas foi a partir de 2003, com a entrada 

para a presidência do prof. Luiz Valter Brand Gomes, que os projetos cresceram em 

volume de recursos e em número. 

Em novembro de 2006, iniciou-se o primeiro mandato do atual Reitor da UFF, prof. 

Roberto de Souza Salles, mesmo período em que o prof. Luiz Valter encerrou sua gestão 

e o prof. César Frederico dos Santos Von Dollinger assumiu a Fundação. Dollinger 

permaneceu à frente da FEC até 2009, quando o prof. Antônio Fontana o sucedeu. 

Em 2011, pela primeira vez na história da Instituição, uma mulher assumiu a direção da 

Fundação. Um marco que não se encerra só pelo fato em si, mas pelo resultado de sua 

gestão alinhada à inovação administrativa. Desde então, a profª Miriam Assunção de 

Souza Lepsch está à frente da Instituição, desenvolvendo atividades pioneiras – como 

―FEC Discute‖, ―FEC Apoia‖ e ―FEC Itinerante‖ – contribuindo decisivamente para que 

o conhecimento e as novas tecnologias presentes na UFF sejam disseminados, de acordo 

com o próprio slogan da Fundação: ―semeando pesquisa, colhendo desenvolvimento‖.
80

 

                                                           
79 A escritura pública de instituição e dotação e de estatuto da Fundação foi lavrada em 19/11/1997, no Cartório do 5° Ofício, 

livro 502, fl. 59/69, ato 06, na cidade de Niterói, à Rua Coronel Gomes Machado, 136-loja, Centro.  

80 Disponível em www.fec.uff.br/secoes/page/7/historico  acesso em 04/05/2014. Essa apresentação substitui a ―A Fundação 

Euclides da Cunha (FEC) de Apoio Institucional à Universidade Federal Fluminense (UFF) é uma instituição de Direito 

Privado criada em 19 de novembro de 1997 sob a regência da Lei Federal n° 8.958/94, credenciada junto aos Ministérios da 

Educação e da Ciência e Tecnologia, encontrando-se regularmente registrada na Provedoria das Fundações do Ministério 

Público de novembro de 1997 sob a regência da Lei Federal n° 8.958/94, credenciada junto aos Ministérios da Educação e da 

Ciência e Tecnologia, encontrando-se regularmente registrada na Provedoria das Fundações do Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro. Tendo iniciado suas atividades em 1999, a FEC tem promovido, nos diversos segmentos do conhecimento, 

o estreitamento no acesso à produção acadêmica, científica e extensionista da UFF, através de convênios, contratos e outras 

formas de parceria com instituições públicas e privadas. A Fundação viabiliza idéias profissionais e científicas dos 

professores da Universidade, proporcionando-lhes as condições necessárias para execução dos seus projetos e obtenção de 

financiamentos, além de possibilitar a participação dos alunos nas atividades de pesquisa e extensão, oferecendo-lhes, assim, 

oportunidade de adquirir experiência prática para o seu futuro ingresso no mercado de trabalho. A validação dessa trajetória 

se confirma com a realização de projetos para importantes e renomadas instituições, tais como: Financiadora de Estudos e 

 

http://www.fec.uff.br/secoes/page/7/historico
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 Segundo o art. 4° do Estatuto da FEC
81

, seus objetivos são: 

I - promover e subsidiar projetos, eventos e atividades de Ensino, Pesquisa, 

Extensão, Cultura, Ciência, Tecnologia, Letras, Artes, Desportos e Meio Ambiente 

na UFF; 

II - zelar para que os convênios, contratos, ajustes e acordos atendam aos objetivos 

dos proponentes e contratantes; 

III - cooperar com outras instituições da sociedade, na área específica de sua 

competência; 

IV - divulgar e fomentar a prestação de serviços técnicos especializados da UFF, 

bem como auxiliar na manutenção de suas atividades; 

V - gerenciar e instrumentalizar a aquisição de bens e serviços, nacionais ou 

estrangeiros, necessários ao desempenho das atividades e projetos da Universidade e 

de outras instituições. 

 

 

Para que esses objetivos sejam realizados, o artigo prevê nos seus incisos que a FEC 

poderá elaborar projetos e programas, desde que consonantes com as políticas de Ensino, 

Pesquisa e Extensão dos Colegiados Superiores da UFF.  

Na página eletrônica da entidade lemos que ―tendo iniciado suas atividades em 1999, a 

FEC tem promovido, nos diversos segmentos do conhecimento, o estreitamento no acesso à 

produção acadêmica, científica e de extensão da UFF, por meio de convênios, contratos e 

outras formas de parceria com instituições públicas e privadas‖. 

A administração da FEC é composta pelos órgãos: I - Conselho de Administração, 13 

(treze) membros entre pessoal docente e técnico-administrativo do Quadro Permanente da UFF, 

sendo 9 (nove) titulares e 2 (dois) suplentes, indicados pelo Conselho Universitário, 3 (três) 

titulares, indicados pelo reitor e o diretor-presidente da diretoria executiva, membro nato do 

Conselho; II - Diretoria Executiva, constituída por servidores ativos e inativos da UFF: diretor-

presidente (membro nato e indicado pelo reitor), diretor administrativo-financeiro (indicado pelo 

diretor-presidente) e diretor adjunto (indicado pelo diretor-presidente); III - Conselho Fiscal, 

composto por 7 (sete) membros titulares e 2 (dois) suplentes – Quadro Permanente da UFF: 5 

                                                                                                                                                                                     
Projetos (Finep), Fundação FORD, PETROBRAS, Agência Nacional de Petróleo (ANP), Águas de Niterói, Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), Companhia Elétrica do Rio de Janeiro (CERJ), Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN),Furnas Centrais Elétricas S.A., Instituto Nacional de Pesos e Medidas(INMETRO),Serviço Social do Comércio 

(SESC), Supervia Concessionária de Transportes. Como parceira da UFF, a FEC atua como agenciadora junto às instituições 

de financiamento e fomento, captando recursos, prospectando oportunidades e propondo serviços, firmando convênios e 

contratos, bem como executa o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos provenientes dos projetos e 

programas da Universidade. Apesar de sua juventude, a FEC possui mais de 2000 projetos registrados e, a cada dia, incorpora 

novas oportunidades cujos benefícios revertem-se a favor da sociedade através de diversas formas de apoio ao ensino, à 

pesquisa e à extensão, em cumprimento à sua missão institucional.‖ 

81 O Estatuto da FEC está disponível em http://www.fec.uff.br/arquivos/estatuto_fec.pdf acesso em 15/02/2010. Alteração no 

Estatuto da FEC foi aprovada pelo seu Conselho de Administração, em reuniões de 25/03 e 22/04/2003, e pela Declaratória de 

Autorização de Ato da Provedoria de Fundações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por Portaria PF-SI, S/N/03, de 

19 de dezembro de 2003, formalizada por escritura pública lavrada no Cartório do 5° Ofício de Niterói, livro 537 folha no 096/108, 

de 17/02/2004 e registrada no Cartório do 12° Ofício de Niterói (endereço?) sob o no 6.196, livro A-20 de 27/02/2004. 

http://www.fec.uff.br/arquivos/estatuto_fec.pdf%20acesso%20em%2015/02/2010
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(cinco membros titulares e 2 (dois) indicados pelo Conselho Universitário e 2 (dois) titulares 

indicados pelo reitor.  

Seu quadro funcional é composto por 192 (cento e noventa e dois) funcionários. 

Destes, 55 (cinquenta e cinco) pertencem aos departamentos administrativos da FEC, 132 

(cento e quinze) estão ligados aos projetos e 5 (cinco) são aprendizes, conforme Art. 429 da 

Consolidação das Leis Trabalhistas e Decreto nº 5.598 de 01/12/2005 (Relatório de 

Atividades-FEC 2013). Segundo os relatórios, os funcionários passam por programas de 

capacitação e treinamento. O organograma da FEC está disposto da seguinte forma: 

 

Gráfico 5: Organograma da FEC 

 

Fonte: Disponível em http://www.fec.uff.br/secoes/page/60/Organograma . Acesso em  04/05/2014 

 

Na introdução dos seus relatórios a FEC afirma que existe um descompasso entre a 

universidade e a sociedade e, por isso, a fundação de apoio torna-se um instrumento 

indispensável para trazer uma maior integração entre elas e, com a sua agilidade e 

http://www.fec.uff.br/secoes/page/60/Organograma
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competência, auxiliar no atendimento das exigências do mundo moderno. As modificações e 

os ajustes oriundos da legislação em curso (Introdução Geral) são vistas como condição 

estrutural que valida a integração entre a FEC e a UFF e destas com a sociedade. Assim, 

outras normatizações formalizam as atividades da FEC: I) Convênio nº 100/2004, assinado 

em 17 de dezembro de 2004, com vigência de 5 anos a partir da data de sua celebração; II) 

Norma de Serviço nº 556, de 02 de maio de 2005, publicada pelo reitor e que dispõe sobre os 

procedimentos referentes à relação entre a UFF e A FEC; III) a Resolução nº 155 de 30 de 

julho de 2008, do Conselho Universitário, regulamenta a criação, classificação e a execução 

de cursos com turmas pagas e estabelece critérios para a destinação dos recursos deles 

provenientes; IV) a Norma de Serviço nº 626 de 04 de abril de 2012, da Reitoria, que revoga a 

Norma nº 603 de setembro de 2009 e que dispõe sobre os procedimentos a serem observados 

na relação entre a universidade e a sua fundação de apoio ―na execução de programas e 

projetos, nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e de desenvolvimento institucional, científico 

e tecnológico‖ e, V) a Norma de Serviço nº 614 de 27 de abril de 2010, que trata dos 

procedimentos relativos a recursos captados pela UFF ou externamente para o financiamento 

dos projetos. Essas normas seguem em processo de adaptação ao Decreto nº 7.423 de 31 de 

dezembro de 2010, que dispõe sobre os novos procedimentos para o relacionamento entre as 

IFES e suas fundações ditas ―de apoio‖. 

Cabe ressaltar também uma pequena porém significativa alteração num trecho de 

apresentação da FEC. Enquanto no RA-FEC 2010, lê-se,  

Relacionamento FEC X UFF. Do artigo 207 da Constituição Federal pode se deduzir a 

missão das universidades no que se relaciona ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e 

da extensão de forma indissociável. Contudo, embora este preceito legal apregoe a ampla 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e de pessoal que estas 

instituições devem ter, sabe-se, na prática, que isto não ocorre. 

 

No RA-FEC 2011, a elaboração é: 

Por que apoiar a UFF? A missão das Universidades é facilmente depreendida da 

Constituição Federal, particularmente no seu artigo 207, no qual ressalta a 

indissociabilidade no desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Muito embora 

esse mesmo artigo preconize ampla autonomia didático-científica, administrativa e de 

gestão financeira e de pessoal, esta, na prática, não se encontra presente na universidade 

pública federal. Além disso, a universidade tem para o adequado cumprimento de sua 

missão que interagir com a sociedade que, afinal, é a responsável última pela manutenção 

da instituição pública. 
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A reelaboração em destaque traz embutida a afirmativa da incapacidade de a 

universidade pública gerir suas questões. A autonomia é tão ‗facilmente depreendida‘ quanto 

é desrespeitada constitucionalmente. Esse movimento impositivo opera como a 

imprescindibilidade da fundação de apoio no interior da universidade. Daí a importância da 

realização de ―parcerias‖, pois diante dos ―entraves burocráticos gerados em razão da natureza 

jurídica da Universidade, põe a salvo a execução de projetos que visam a realização de 

programas planejados a favor da comunidade‖ (MEDEIROS e MORAIS, 2006, p. 20). O 

contrário levaria ―o País à bancarrota técnico-científica em razão da estagnação no 

desenvolvimento de novas tecnologias e conhecimentos‖ (idem, p. 22). Por outro lado, a FEC 

expõe a desejabilidade da UFF pela ―parceria‖, considerando-se a legitimação da mesma pelas 

instâncias superiores da universidade. 

A formalização de contratação ou outras formas de parcerias da FEC com a 

Universidade para a execução de projetos, incluindo propostas, planos de trabalho e 

outros documentos que contemplem os itens determinados em normativos em vigor, 

são autorizadas pelas instâncias próprias da Universidade, conforme o tipo de 

projeto. Os projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional 

são autorizados pelo departamento de ensino, bem como pela unidade acadêmica. 

No caso de projetos oriundos da área administrativa da UFF ou da área 

administrativa da unidade acadêmica, o mesmo é aprovado pela chefia do setor e 

pelo responsável do órgão ao qual há vinculação administrativa. Os cursos de pós-

graduação lato sensu, de aperfeiçoamento, atualização, extensão e os mestrados 

profissionais, no que tange a sua formalização e destinação de sua arrecadação, 

devem obedecer a regulamentação específica, submetendo sua aprovação ao 

Conselho Universitário (CUV). (RA-FEC 2013) 

 

 

Ou seja, a intermediação da FEC somente ocorre a partir da autorização das instâncias 

superiores da UFF, segundo a própria fundação. 

 Essa legitimação da ―parceria‖ materializa-se no volume crescente de projetos 

intermediados pela fundação (Tabela 14), onde se destacam as consultorias (muitas vezes, um 

eufemismo para a prestação de serviços) perfazendo 62,7% das transações. Os cursos de 

especialização, ao que parece, a grande estrela do lato sensu (onde se incluem os também 

famosos MBA’s), têm representatividade substancial na classificação dos cursos ofertados, 

28,2%. A UFF formaliza convênio com a fundação para a oferta de cursos de especialização 

onde ocorre a cobrança de taxas e mensalidades, violando o princípio constitucional da 

gratuidade e indo de encontro ao que preconiza a Lei nº 8.958/2004 para a fundação, ou seja, 

―dar apoio a projeto de ensino‖. Maliska (ADUSP, 2004) afirma que isso se caracteriza como 

uma ―espécie de absurdo, pois a nossa gratuidade nem possui a progressividade‖, conforme 
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explica ao citar a Constituição portuguesa e ―este é o primeiro princípio que o pagamento da 

mensalidade viola‖. A seguir, a descriminação de projetos intermediados e/ou em 

desenvolvimento pela FEC, baseada no documento Projetos em Desenvolvimento 2010:  

 

Tabela 14: Projetos em desenvolvimento por classificação 2001-2010 

Classificação Nº de projetos % 

Consultoria 413 62,7 

Concurso 9 1,4 

Curso: 219 33,2 

      #especialização 186 28,2 

      #extensão 27 4,1 

      #atualização 3 0,5 

      #mestrado profissional 3 0,5 

Evento 18 2,7 

TOTAL 659  

Fonte: Tabela de Projetos em Desenvolvimento FEC -2010 

 

A FEC
82

 atua também como agenciadora junto às instituições de financiamento e 

fomento. Realiza captação de recursos, prospecção de serviços, execução de gerenciamento 

administrativo e financeiro dos recursos oriundos dos projetos e programas da UFF. 

Estabelece convênios, contratos e demais formas de relacionamentos com instituições 

públicas e privadas, nacionais e internacionais e por tal demanda afirma que, 

a Universidade, por outro lado, tem que interagir com a sociedade, pois esta é,em 

última instância, a responsável pela sua manutenção e, no entanto, estes dois 

segmentos, na maioria das vezes, realizam movimentos distintos, o que torna 

imprescindível a introdução de mecanismos que produzam mais agilidade nos 

procedimentos de integração, sendo as Fundações de Apoio, hoje, os instrumentos 

indispensáveis que atendem de forma mais competente e ágil o ritmo exigido pelo 

mundo moderno, em contraste com aquele existente nas universidades públicas, com 

processos decisórios, colegiados e amarras burocráticas. (RA-FEC 2008) 

 

 

                                                           
82 Em relação ao recredenciamento da FEC: ―Em cumprimento ao que determina a Lei nº 8.958/1994 e o Decreto nº 

7.423/2010, a FEC, cumprindo os prazos e as condições legais, obteve seu registro e credenciamento, conforme Portaria 

Conjunta nº 37, de 24 de maio de 2012, dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação, a partir de 04 de 

setembro de 2012, por mais dois anos. Este processo foi instruído com documentos comprobatórios de diversas condições, 

entre as quais se pode destacar a Prestação de Contas da FEC de 2011 e a Avaliação de Desempenho, elaborada pela UFF, 

que demonstrou os ganhos de eficiência obtidos pela Universidade na gestão de projetos realizados com a colaboração da 

FEC. Nesta Avaliação de Desempenho, aprovada pelo Conselho Universitário da UFF baseada em indicadores e parâmetros 

objetivos foi ressaltada a importância da FEC no aumento da produtividade administrativa da Universidade que, embora 

tendo o seu quadro de pessoal administrativo reduzido ao longo dos últimos anos, vem elevando o número de vagas 

oferecidas e de alunos matriculados na graduação e na pós-graduação, bem como ampliando suas instalações físicas com o 

financiamento do MEC por meio do Reuni – Programa de Apoio e Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais, projeto administrado pela FEC por meio de convênio entra esta e a UFF desde 2007‖. Acesso em 02/06/2013 
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Se para os seus defensores, ―a Fundação viabiliza ideias profissionais e científicas dos 

professores da Universidade, proporcionando-lhes as condições necessárias para execução de 

seus projetos e obtenção de financiamentos‖ (RA-FEC 2007), a questão sobre os professores 

em Regime de Dedicação Exclusiva, que desempenham funções num outro ente (privado) e 

que, embora submetidos a contrato público e sob o Regime Jurídico Único (RJU), tem sido 

objeto de intenso debate. Contudo, o diretor-presidente da FEC afirma que,  

a estreita vinculação da FEC com a UFF é reafirmada em seu próprio estatuto, 

institucional e operacionalmente. A administração superior da FEC é, majoritariamente, 

composta por titulares de cargos da administração superior da UFF (...) Assim,a 

Fundação é um dos instrumentos que a Universidade utiliza para colocar a serviço da 

sociedade em geral todo o potencial intelectual e tecnológico de uma das maiores e mais 

qualificadas instituições de ensino, pesquisa e extensão do país. (idem) 

 

A mudança na concepção de universidade, sensível nas imposições governamentais, 

reverberou nos espaços e decisões internas das IFES. 

A Lei nº 8.958/94 é promulgada em função da violação do princípio da moralidade 

administrativa, que não permite o acúmulo de cargos na administração universitária e na 

fundação de apoio. Mesmo que haja a possibilidade da utilização do bem público por 

particular é necessária uma autorização expressa, cujo limite deve ser obedecido considerado 

o risco de enriquecimento sem causa da entidade privada. Daí a importância da transparência 

e lisura nas prestações de contas. Como já mencionado anteriormente, graves denúncias já 

afastaram reitores.  

Os questionamentos do TCU face a atuação das fundações privadas (Introdução 

Geral), paradoxalmente, se traduziram na legitimação da ilegalidade, via Lei  nº12.863/2013, 

apesar das informações apontadas didaticamente a partir das auditorias baseadas no Acórdão 

2.731/2008: a flexibilização do conceito de desenvolvimento institucional produziu condições 

favoráveis à prática de contratação direta de fundações de apoio sob dispensa de licitação; a 

recorrente fragilidade da fiscalização efetuada pelos ministérios públicos estaduais; a não-

observância, pelas fundações, dos procedimentos previstos na Lei nº 8.666/93, nas suas 

contratações; a fragilidade/inexistência dos mecanismos de transparência e de prestação de 

contas dos contratos e convênios realizados entre as IFES e fundações de apoio; a falta de 

clareza nas regras de relacionamento entre as IFES apoiadas e as Fundações, o que dificultava 

o controle finalístico e de gestão destas, afinal, o objeto do contrato ou convênio não estava 

claro ou por vezes era inexistente; o desprezo pelas deliberações emanadas dos órgãos de 

controle (interno e externo); a contratação pelas IFES de fundações de apoio não credenciadas 
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pelo MEC/MCT; a alocação de servidores das IFES (em desrespeito ao art. 4º da Lei nº 

8.958/94), ‗bolsistas‘ em projetos e a evidência de contraprestação de serviços; a evidência de 

terceirização irregular de serviços (burla à licitação) e contratação indireta de pessoal (burla 

ao concurso público); o estabelecimento de percentuais fixos de remuneração e retenção de 

valores em contas privadas das fundações em desrespeito ao instituto do ressarcimento pelo 

uso de bens e serviços próprios das IFES; a prática irregular de empenho de recursos para as 

fundações, com dispensa de licitação com vistas a assegurar a execução de recursos para as 

IFES ao final do exercício financeiro, sob transferências intempestivas. Em suma, as 

auditorias constataram a necessidade do entendimento sobre a abrangência da expressão 

―recursos públicos‖ conforme o caput do art. 3º da Lei nº 8.958/94, numa clara alusão ao 

conflito entre o público e o privado. Ademais, destacou para as IFES medidas de caráter 

regulatório, de controles internos e da necessidade de transparências nessa relação; alertou 

para as medidas de caráter regulador pelos ministérios públicos e, de modo geral, 

recomendações de caráter corretivo. Particularmente, recomendou uma maior participação da 

comunidade acadêmica no acompanhamento das decisões.  

A ação do TCU, as políticas emanadas do MEC e as articulações de grupos internos às 

universidades federais validaram esse processo. Esse movimento reforçou a defesa da 

imprescindibilidade dos entes privados como lemos na declaração veiculada pelo Jornal da 

FEC, de Dezembro/2009, intitulada ―Gerência de projetos: o coração da FEC‖, considerando-

se que: 

Na comunidade acadêmica os projetos têm elevada importância devido ao 

envolvimento de alunos e professores que desenvolvem trabalhos nas áreas de 

engenharia, direito, medicina, geoquímica, educacional, entre outros. 

Esta integração entre alunos, professores e o agente financiador do projeto, sob a 

coordenação da FEC, tem trazido resultados relevantes para a sociedade. (...). 

Nas áreas de ensino são apoiados, dentre outros, os cursos de pós-graduação do 

LATEC, da escola de administração etc. Alguns dos agentes financiadores que 

tornam esses projetos possíveis são: PETROBRÁS, ELETROBRÁS, Finep, 

ANVISA, ministérios e prefeituras. 

Segundo a gerente do setor, Patrícia Benedetto, uma das metas da FEC para 2010 é a 

ampliação da captação de recursos, através de um maior envolvimento dos 

professores da UFF com os agentes financiadores para a criação de novos projetos 

gerenciados pela FEC (FEC, 2009). 

 

 De fato, é evidenciado um chamamento aos professores para a captação de recursos 

com vistas a impulsionar projetos - um dissimulado empreendedorismo - independentemente 

da relação que esses venham a ter com a função social da universidade. O chamado 

‗pesquisador-empreendedor‘ é objeto de acirrados debates, contudo, o Decreto nº 5563/2005, 

que regulamenta a Lei nº 10.973 - a Lei de Inovação Tecnológica -, o situa nos seus artigos 15 
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e 16 informando que diante da conveniência da ICT de origem e compatibilidade entre a 

natureza do cargo e a atividade a ser desenvolvida na outra ICT, ―é facultado o afastamento ao 

pesquisador público para prestar colaboração a outra ICT (...) sendo-lhe assegurado o 

vencimento do cargo efetivo‖ e a possibilidade de concessão ―ao pesquisador público, que 

não esteja em estágio probatório, licença sem remuneração para constituir, individual ou 

associadamente, empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à 

inovação‖ (...) ―pelo prazo de até 3 (três) anos consecutivos (...) renovável por igual período‖, 

respectivamente. Desse modo, ―um projeto, seja de ensino, pesquisa ou extensão, começa com 

uma ideia do Coordenador que, aos poucos vai sendo estruturada. Posteriormente, é preciso 

conseguir um agente financiador que será responsável por todos os custos do projeto‖. O 

incentivo ao empreendedorismo dos professores reitera que ―a FEC, como parceira constante 

da UFF e recorrendo à sua competência intelectual, atua como interface junto às entidades e 

agências de financiamento e fomento à pesquisa, sejam elas públicas ou privadas, nacionais 

ou internacionais‖.  

A mudança na concepção de universidade, latente nas imposições governamentais, 

reverbera nos espaços e decisões internas das IFES, particularmente, nas discussões e 

decisões relacionadas ao desenvolvimento da carreira docente. 

 

 

3.3.1 Fundações privadas e regime de trabalho docente na universidade 

 

A legislação permite a contratação de fundações pelas IFES e ICT‘s e àquelas é legitimada 

a possibilidade de os professores em dedicação exclusiva assumirem cargos e até mesmo é 

permitida a contratação de professores externos à universidade para aulas e palestras. 

Embora não faça parte do escopo desse trabalho a investigação e análise do 

sindicalismo do setor público e, particularmente, do Magistério Federal, é importante destacar 

que, desde sua estruturação nos governos ditatoriais (Decreto Lei nº 200/1967 e Lei nº 

5645/1970), a questão da carreira docente e, em especial, da D.E. seguiu sofrendo 

transformações históricas, todavia, sob a vigente lógica privatizante e produtivista, as perdas 

se acirram. Naquele contexto, a sociedade civil, no sentido gramsciano, traduziu a intensa luta 

entre aparelhos privados de hegemonia (associações, partidos, entidades patronais, sindicatos, 

várias organizações), muitas delas, com trânsito livre no âmbito do Estado. Esse movimento 

trouxe à tona a importância do sindicalismo dos servidores públicos, particularmente, a partir 
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de 1988 quando surgem as associações, mesmo que essas ajam efetivamente como sindicatos. 

Em pauta, as antigas reivindicações como concurso público e a universalização dos direitos 

sociais. Neste caldo de embates, a luta pela isonomia (equiparação salarial, equidade salarial) 

conflitava com a ―modernização‖ do setor público. O risco de dissociação de reivindicações 

que extrapolavam o funcionalismo público, como as demandas populares, arriscava o caráter 

das lutas sociais na totalidade, face ao corporativismo. 

Embora a necessária valorização do magistério e a sistematização das suas questões 

remonte ao início do século XX, a organização docente para a luta em defesa da carreira não 

foi um raio em céu azul. A figura do ―professor-colaborador‖, a proposta de transformação 

das universidades autárquicas em fundacionais, a tentativa do governo em se 

desresponsabilizar das universidades sob ―autonomia com orçamento global e controle 

finalístico‖ e outras medidas de cunho privatizante levaram à deflagração de greves. Da greve 

nacional de 1985 e da também intensa mobilização nacional no período, resultou a carreira 

única para as universidades fundacionais e autárquicas. De acordo com Leher
83

 (2010): 

As lutas do Andes-SN possibilitaram a unificação da carreira das universidades 

autárquicas e fundacionais, no início dos anos 1980, e a definição de um Plano Único 

de Classificação e Remuneração das IFES em 1987. Na constituinte, as entidades dos 

servidores unificaram a luta em prol do Regime Jurídico Único (RJU) e as entidades 

sindicais da área da educação conquistaram a elevação da valorização do magistério 

(da educação básica e superior) à condição de preceito constitucional (Art. 205): 

―valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de carreira 

para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as 

instituições mantidas pela União‖. (BRASIL, 1988). Com a reforma do Estado de 

Cardoso (EC nº 19/98), a garantia de regime jurídico único foi retirada da 

Constituição, medida reafirmada, posteriormente, pelo governo Lula da Silva na 

Emenda Constitucional que dispõe sobre o FUNDEB (EC nº 53/06). (LEHER, 2010). 

 

Reforçando o objetivo da flexibilidade do regime de DE, a Lei nº 12.772/2012 

(alterada pela Lei nº 12.863/2013) o redefine e, conforme analisamos, no Capítulo XV, Art. 

20, institui uma ‗nova carreira‘. O governo, via MEC, limita suas ações ao controle e 

supervisão e transfere a cada IFES a responsabilidade de administrar a carreira docente, o que, 

muitas vezes, acontece sem a participação dos órgãos colegiados nas discussões e também, 

muitas vezes, os reitores impõem critérios produtivistas aos procedimentos para a progressão 

e promoção na carreira.  

                                                           
83 Disponível em http://www.gestrado.org/?pg=dicionario-verbetes&id=430. Acesso em 12/06/2014. 

http://www.gestrado.org/?pg=dicionario-verbetes&id=430
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Ademais, o banco de professores-equivalentes incentiva a contratação de professores de 

20h e 40h em detrimento da DE. Portanto, a implementação do REUNI, a partir de 2007 (sob 

intermediação da FEC), corrobora essa situação. Sob a lógica da reestruturação e expansão das 

vagas, é possível relacionar a proposta contida na Lei nº 12.772/2012 e a desestruturação da 

carreira do professor da IFES a partir da sua regulamentação, o que contribui para aumentar a 

distância das relações entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Ao mesmo tempo, nota-se a 

grande importância dada aos cargos de gestão, uma situação que, analisada ao extremo e à luz 

da meritocracia, conduzirá um pequeno grupo à Classe de Titular (Classe E), logo, salários mais 

altos, contudo de baixo impacto financeiro para o governo. Por outro lado, as demais classes 

comportam possibilidades de salários menores mesmo que em maior quantidade, porém, sob 

condições de trabalho acentuadamente precarizadas. Resultam, também, daí os baixos 

investimentos (necessários!) na educação superior pública. Dessa forma, a isonomia salarial 

com as gratificações incorporadas, a paridade e integralidade na aposentadoria (inclusive a dos 

docentes aposentados) compõem a pauta das lutas do movimento docente. 

Conforme o citado Artigo 20, da Lei 12.772/2012, 

Art. 20. O Professor das IFE, ocupante de cargo efetivo do Plano de Carreiras e 

Cargos de Magistério Federal, será submetido a um dos seguintes regimes de 

trabalho: 

I - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação 

exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional; ou 

II - tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho. 

§ 1o Excepcionalmente, a IFE poderá, mediante aprovação de órgão colegiado 

superior competente, admitir a adoção do regime de 40 (quarenta) horas semanais de 

trabalho, em tempo integral, observando 2 (dois) turnos diários completos, sem 

dedicação exclusiva, para áreas com características específicas. 

§ 2o O regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva implica o 

impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, com 

as exceções previstas nesta Lei. 

§ 3o Os docentes em regime de 20 (vinte) horas poderão ser temporariamente 

vinculados ao regime de 40 (quarenta) horas sem dedicação exclusiva após a 

verificação de inexistência de acúmulo de cargos e da existência de recursos 

orçamentários e financeiros para as despesas decorrentes da alteração do regime, 

considerando-se o caráter especial da atribuição do regime de 40 (quarenta) horas 

sem dedicação exclusiva, conforme disposto no § 1o, nas seguintes hipóteses: 

I - ocupação de cargo de direção, função gratificada ou função de coordenação de 

cursos; ou 

II - participação em outras ações de interesse institucional definidas pelo conselho 

superior da IFE. 

§ 4o O professor, inclusive em regime de dedicação exclusiva, desde que não 

investido em cargo em comissão ou função de confiança, poderá: (Incluído pela Lei 

nº 12.863, de 2013) 

I - participar dos órgãos de direção de fundação de apoio de que trata a Lei nº 8.958, 

de 20 de dezembro de 1994, nos termos definidos pelo Conselho Superior da IFE, 

observado o cumprimento de sua jornada de trabalho e vedada a percepção de 

remuneração paga pela fundação de apoio; e (Incluído pela Lei nº 12.863, de 2013) 

II - ser cedido a título especial, mediante deliberação do Conselho Superior da IFE, 

para ocupar cargo de dirigente máximo de fundação de apoio de que trata a Lei nº 
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8.958, de 20 de dezembro de 1994, com ônus para o cessionário. (Incluído pela Lei 

nº 12.863, de 2013) 

 

 Entretanto, a reconfiguração da carreira docente é indissociável das fundações ditas de 

apoio. Com efeito, a existência das fundações criou condições para as referidas medidas de 

flexibilidade da DE, objetivando conferir legalidade a partir da participação dos docentes DE 

na direção das fundações. O Art. 21 corrobora essa assertiva. Todavia, se a DE pressupõe que 

o docente se dedique integralmente às atividades acadêmicas daquela universidade, ele 

cometeria ilegalidade ao prestar serviços a um ente privado. De fato, isso contribui para o 

enfraquecimento do movimento docente, uma vez que, diante de um quadro de salários 

subvalorizados, muitos professores considerem a prestação de serviços numa fundação dita 

―de apoio‖ uma possibilidade de complementação de renda e de desenvolver projetos que 

atenderiam a demandas do ‗setor produtivo‘, consideradas ―legítimas‖ pelos seus defensores. 

Diz o Artigo 21 a esse respeito: 

Art. 21. No regime de dedicação exclusiva, será admitida, observadas as condições 

da regulamentação própria de cada IFE, a percepção de: 

I - remuneração de cargos de direção ou funções de confiança; 

II - retribuição por participação em comissões julgadoras ou verificadoras 

relacionadas ao ensino, pesquisa ou extensão, quando for o caso; 

III - bolsas de ensino, pesquisa, extensão ou de estímulo à inovação pagas por 

agências oficiais de fomento ou organismos internacionais amparadas por ato, 

tratado ou convenção internacional; (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013) 

IV - bolsa pelo desempenho de atividades de formação de professores da educação 

básica, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil ou de outros programas oficiais 

de formação de professores; 

V - bolsa para qualificação docente, paga por agências oficiais de fomento ou 

organismos nacionais e internacionais congêneres; 

VI - direitos autorais ou direitos de propriedade intelectual, nos termos da legislação 

própria, e ganhos econômicos resultantes de projetos de inovação tecnológica, nos 

termos do art. 13 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004; 

VII - outras hipóteses de bolsas de ensino, pesquisa e extensão, pagas pelas IFE, nos 

termos de regulamentação de seus órgãos colegiados superiores; 

VIII - retribuição pecuniária, na forma de pro labore ou cachê pago diretamente ao 

docente por ente distinto da IFE, pela participação esporádica em palestras, conferências, 

atividades artísticas e culturais relacionadas à área de atuação do docente; 

IX - Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, de que trata o art. 76-A da Lei 

no 8.112, de 1990; 

X - Função Comissionada de Coordenação de Curso - FCC, de que trata o art. 7º da 

Lei nº 12.677, de 25 de junho de 2012; (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013) 

XI - retribuição pecuniária, em caráter eventual, por trabalho prestado no âmbito de 

projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão, na forma da Lei nº 8.958, de 

20 de dezembro de 1994; e (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013) 

XII - retribuição pecuniária por colaboração esporádica de natureza científica ou 

tecnológica em assuntos de especialidade do docente, inclusive em polos de 

inovação tecnológica, devidamente autorizada pela IFE de acordo com suas regras. 

(Incluído pela Lei nº 12.863, de 2013) 

§ 1º A participação nas atividades descritas nos incisos III, VIII e XII do caput, 

deverão ser autorizadas pela IFE, de acordo com o interesse institucional e as 
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diretrizes aprovadas por seu Conselho Superior. (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 614, de 2013) (Vide Lei nº 12.863, de 2013) 

§ 1º Considera-se esporádica a participação remunerada nas atividades descritas no inciso 

VIII do caput, autorizada pela IFE, que, no total, não exceda 30 (trinta) horas anuais. 

§ 2º Os limites de valor e condições de pagamento das bolsas e remunerações 

referidas neste artigo, na ausência de disposição específica na legislação própria, 

serão fixados em normas da IFE. 

§ 3º O pagamento da retribuição pecuniária de que trata o inciso XI do caput será 

divulgado na forma do art. 4º-A da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994. 

§ 4º As atividades de que tratam os incisos XI e XII do caput não excederão, 

computadas isoladamente ou em conjunto, a 120 h (cento e vinte horas) anuais, 

ressalvada a situação de excepcionalidade a ser justificada e previamente aprovada 

pelo Conselho Superior da IFE, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 h 

(cento e vinte horas) exclusivamente para atividades de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação. (Incluído pela Lei nº 12.863, de 2013) 

 

A exemplo da questão da progressão na carreira, na UFF, em 2014, o Conselho de 

Ensino e Pesquisa regulamentou os critérios para professor titular. Para tanto, segundo a 

universidade, foram realizados debates, audiências públicas, o recebimento de propostas e 

sugestões enviadas por parte dos professores e das demais instâncias acadêmicas 

representativas. Desse modo, a página eletrônica de notícias
84

 da UFF informa que  

O processo de deliberação que conduziu à formulação da resolução se fez por meio 

de um debate aberto travado em diferentes âmbitos da universidade e no qual se 

envolveram docentes de diferentes áreas do conhecimento. O trabalho começou com 

uma proposta elaborada por uma comissão de professores titulares, que foi 

submetida a uma audiência pública e se tornou objeto de avaliação e sugestões por 

parte dos docentes, dos representantes das unidades acadêmicas bem como por 

diversas e intensas reuniões das Câmaras Conjuntas do CEP. A nova resolução abre 

aos docentes da UFF a possibilidade de contar com critérios transparentes de 

avaliação, que apresentam de forma pública um perfil de metas a serem atingidas de 

modo que eles possam atingir o último nível da carreira. (UFF, 2014). 

 

Contudo, o Jornal da Aduff
85

, de 4 de dezembro de 2014, em desacordo com o que foi 

veiculado pelo informativo da universidade, explicita que, o texto final não foi divulgado até 

o momento e nem fora do conhecimento do conjunto de conselheiros. As sugestões e 

propostas dos docentes não foram consideradas e chama a atenção para a realização da 

audiência pública no mês de julho, no período de recesso. Ademais, a pauta só foi divulgada 

na tarde da sessão de voto, logo, nem os conselheiros sabiam o teor do assunto em discussão, 

embora o vice-reitor, que presidiu a sessão, a qualificasse como um processo aberto e 

democrático, e afirmasse que, ―nós temos que cuidar sim da liberdade de expressão, do debate 

de ideias. Estou seguro que esse processo se deu com um debate muito aberto‖ reconhecendo 

                                                           
84 A notícia ―CEP aprova regulamentação para o acesso à classe de professor titular‖ está disponível em 

http://www.noticias.uff.br/noticias/2014/12/cep-aprova-regulamentacao-para-acesso-a-classe-de-professor-titular.php. 
85Disponível em http://aduff.org.br/_novosite/noticias/?noticia_ano=2014&noticia_id=4838. 
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a resistência organizada naquele momento. E comparando com o que ocorria em outras IFES, 

insinuou a urgência da votação independentemente da qualidade da proposta, pois para ele, 

―existem conceitos diferentes do que é um professor titular, faz parte do processo 

democrático. (...) Se nós não avançarmos enquanto instituição, nós teremos prejuízo. Boa 

parte das outras instituições de primeira linha, equivocadamente ou não, já decidiram (...) 

nada é definitivo‖. 

 Nesse processo, 

A Aduff-SSind recebeu várias contribuições de professores de diferentes unidades 

da UFF, já comentadas em assembleia anterior da categoria. As mesmas 

colaborações foram enviadas para Andrea Latgé, Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação, que também presidiu a comissão responsável pela elaboração 

da minuta com critérios para a progressão a titular. No entanto, a categoria não 

obteve retorno sobre as colaborações enviadas pelos professores à comissão e, em 

surdina, no dia 3 de dezembro, o Conselho de Ensino e Pesquisa – CEP aprovou o 

documento que determina os critérios para a progressão a titular, sem qualquer 

debate sobre seu o teor. A pauta não havia sido divulgada com antecedência e o 

texto não estava disponível para os conselheiros no momento da votação. 

O conjunto dos professores entendeu que a regulamentação é excludente, 

privilegiando critérios produtivistas e constituindo um obstáculo ao docente para que 

chegue ao topo da carreira. A minuta apresenta distorções em relação ao tripé 

ensino, pesquisa e extensão, não refletindo a equidade que deve existir entre as 

diferentes atividades docentes. 

 

Segundo a página eletrônica, a UFF publicou a resolução que regulamenta o acesso à 

classe de titular em 4 de dezembro de 2014. 
86

 

 

 

3.3.2  A FEC como iniciativa indispensável: o discurso de justificação  

 

 A desejabilidade da relação da UFF com a FEC tem sido legitimada pelas declarações 

do reitor da UFF assim como pelas declarações dos representantes da FEC. Na introdução aos 

Relatórios de Atividade (RA) nas revistas Conexão FEC dentre outros documentos (como em 

muitos documentos da UFF), nas falas dos seus representantes em eventos, é reincidente o 

elogio mútuo entre a UFF e a fundação ―de apoio‖. Nessas declarações, a relação entre uma 

universidade e uma fundação de apoio, um ente de natureza privada para ajudá-la a sair do 

estado de forçosa acomodação a ―interesses políticos e de mercado‖ e assim resgatar a sua 

―re-legitimação‖, é imposta como uma necessidade. 

                                                           
86 Disponível em http://www.noticias.uff.br/noticias/2014/12/ResolucaoTitularCEP.pdf. Acesso em 16/12/2014. 

http://www.noticias.uff.br/noticias/2014/12/ResolucaoTitularCEP.pdf
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Como ―no futuro, a UFF pretende ser reconhecida nacional e internacionalmente pela 

excelência dos seus cursos e de sua produção científica e pelo impacto social das suas 

atividades‖ (RG-UFF 2013, p. 19) e diante do crescente estreitamento da relação UFF-FEC, a 

fundação afirma, no RA-FEC 2003: 

No caso específico da FEC, a sociedade é atendida em dois momentos próprios. 

Primeiramente, ao ter acesso à produção acadêmica da Universidade disponibilizada 

através da Fundação e, num segundo momento, quando os resultados econômicos 

auferidos por suas ações são revertidos à própria Universidade com a transferência à 

mesma de bens e serviços que permitem a atualização das suas instalações cuja 

principal consequência é a melhoria da qualidade da produção acadêmica, científica 

e extensionista. Finalmente, pode-se afirmar com segurança que toda essa 

possibilidade de progresso não seria factível não fosse a atuação das Fundações de 

Apoio às Universidades Públicas, o que se comprova na crescente demanda social 

pela excelência dos serviços prestados pela Academia. (FEC, 2003, p. 23). 

 

Todavia, a Lei de Inovação Tecnológica, no Parágrafo Único do Art. 5º, não parece 

entender da mesma forma, pois preceitua que ―A propriedade intelectual sobre os resultados 

obtidos pertencerá às instituições detentoras do capital social, na proporção da respectiva 

participação.‖ (BRASIL, 2004). O ―acesso à produção acadêmica da Universidade 

disponibilizada através da Fundação‖ não nos parece tão ―livre‖ assim para o regozijo da 

‗sociedade‘, aliás, somente uma parcela – aquela que financia – se beneficiará do conhecimento 

produzido sob essa medida. Alguns contratos firmados entre a UFF e empresas, sob a 

intermediação da FEC, como veremos adiante, atestam esse movimento de subordinação da 

produção do conhecimento e a da propriedade intelectual aos ditames privado-mercantis, 

embora no RA-UFF 2005 conste o seguinte: 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFF vem trabalhando, há vários 

anos, com quatro grandes metas: a) melhoria da infraestrutura de pesquisa, b) 

formação e qualificação de recursos humanos para a pesquisa, c) aumento 

quantitativo e qualitativo das atividades de pesquisa e dos Programas de Pós-

graduação e d) socialização do conhecimento produzido. (RA-UFF, 2005, p. 21) 

(grifos nossos) 

 

A reitoria, no relatório de 2004, já ‗reconhecia‘ a importância do ‗apoio‘ prestado pela 

fundação no êxito logrado em projeto de cunho nacional: 

Também no âmbito extensionista a universidade mereceu destaque no plano 

nacional ao ser escolhida para ser uma das instituições responsáveis pela retomada 

do Projeto Rondon, que, a par das questões político-ideológicas que atravessaram 

sua realização nos anos setenta, mantém um potencial de eficácia ainda válido no 

contexto atual. Este fato mantém laços estreitos com a iniciativa da universidade de 

viabilizar, com o apoio da FEC – Fundação Euclides da Cunha –, a extensão da 

comunicação via Internet, em banda larga, do núcleo central da universidade com a 

Unidade Avançada José Veríssimo – UAJV – no município de Oriximiná, PA, onde 
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são desenvolvidos importantes projetos de extensão visando a melhoria das 

comunidades locais. (RA-UFF, 2004, Apresentação) 

 

A intenção do crescimento da universidade via atividades intermediadas por um ente 

privado encontra respaldo nas palavras do Diretor-Presidente, em 2006, o Prof. César 

Frederico dos Santos Von Dollinger: 

Atualmente com cerca de 500 projetos em andamento, a FEC deverá se concentrar 

na perspectiva de buscar recursos para novos projetos e atividades da Universidade. 

Considerando outras fundações, o volume de projetos é considerado baixo. Um 

número ideal seria de mil projetos, considerando-se os pontuais, que têm início e um 

fim pré-determinado, e os em movimento, aqueles que vão se renovando e não têm 

fim pré-determinado, como os cursos, por exemplo, que dependem da demanda para 

continuar a existir. O papel da nova diretoria na Fundação é um papel técnico e, com 

uma vivência de mercado de iniciativa privada, trabalhando com gestão e auditoria, 

a ideia é trazer essa experiência para a FEC. 

Sobre a perspectiva de uma maior interação entre a FEC e a UFF, citamos um trecho 

da entrevista concedida pela atual Diretora da referida fundação, a professora Miriam Lepsch 

(ML)
87

, no mesmo boletim: 

FEC – Qual acréscimo a nova gestão vai trazer para a Fundação? 

ML – A responsabilidade é grande, não só para a nova gestão, mas também para 

toda equipe FEC. A ideia é trabalhar mais a imagem da Fundação e mostrar que ela 

realmente pode ser uma entidade que apoia a UFF, que é importante para a 

Universidade e que reconhece a importância da Universidade para ela. Isso se faz 

através da integração FEC e UFF, aproximando os coordenadores. Queremos 

oferecer a eles instrumentos mais adequados para trabalhar com a Fundação e 

melhorar os serviços e a infraestrutura da Casa, para darmos mais segurança a eles 

diante dos órgãos de controle. Também é importante estreitar relação com as pró-

reitorias, principalmente a Pró-reitoria de Planejamento, porque é ela que trata de 

atividades similares àquelas executadas pela fundação. Devemos fazer um trabalho 

que fique para a posteridade, porque a gestão atual é passageira, mas a equipe 

continua. (CONEXÃO FEC, 2011, p. 3) 

 

 Diante dessas declarações, o reitor da UFF corrobora: 

Embora reconheçamos os esforços de investimentos realizados pelo Governo 

Federal, ainda salientamos mais uma vez que não fomos capazes de recuperar as 

perdas em recursos físicos e humanos havidas em períodos anteriores, sendo que na 

busca de tornar um sonho em realidade, estamos sempre a busca de oportunidades e 

recursos que possam prover a UFF de melhorias contínuas das condições de trabalho 

oferecidas à Instituição. (RA-UFF 2013, p. 16) 

 
 

 Em 2012, para ‗estreitar os laços‘, a FEC criou o programa denominado ―FEC 

Itinerante‖. Este programa visita as unidades de ensino da UFF e mapeia as necessidades dos 

                                                           
87 Em 2007, a Prof. Miriam Assunção de Souza Lepsch ocupava a função de Pró-Reitora de Planejamento (RA-FEC 2007). 
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seus dirigentes e consequentemente, visa atender às suas demandas (RA-FEC 2013, p. 23). 

Desde então, dentre outras, foram visitados (as): Faculdade de Letras, Faculdade de Farmácia, 

Faculdade de Administração, Instituto de Computação, Instituto de Geociências, Instituto 

Biomédico, Instituto de Educação Física, Faculdade de Nutrição, Instituto de Biologia, 

Faculdade de Veterinária, Escola de Serviço Social, Instituto de Saúde da Comunidade. 

Nesse, o diretor da unidade, Aluísio Gomes da Silva Junior, ―agradeceu e elogiou a iniciativa 

destacando que o desejo de aproximação é recíproco no que diz respeito ao Instituto‖
88

. 

 Comemorando a exitosa ‗parceria‘ UFF-FEC, destacamos notícia veiculada
89

 pela 

FEC, no link de notícias da página eletrônica, intitulada ―Reitor se despede da FEC no fim de 

seu mandato‖: 

O professor Roberto de Souza Salles se despediu oficialmente da diretoria, dos 

membros dos conselhos da FEC e de toda equipe da Fundação na última sexta-feira, 

dia 14, na sede da Instituição. Em reconhecimento ao empenho da equipe, ele 

agradeceu a cada um dos funcionários pelo trabalho dedicado à Universidade 

Federal Fluminense e ressaltou que, embora esteja se distanciando da gestão, estará 

sempre presente na Academia.  

―Porque amo a UFF e, consequentemente, amo a FEC. Sou membro permanente do 

Conselho Universitário, portanto estarei sempre fiscalizando, sempre disposto a 

ajudar tanto a Universidade quanto a Fundação‖, disse Salles que, em seguida, 

comemorou o progresso da FEC, elogiando sua atual administração.  

A Diretora-Presidente da Fundação, Profª Miriam Lepsch, dividiu os elogios com 

sua equipe, destacando, inclusive, colaboradores que hoje não se encontram mais no 

quadro efetivo de funcionários, mas que contribuíram de forma significativa para o 

desenvolvimento da FEC. Depois disso, entregou uma placa de homenagem ao Prof. 

Salles por sua ―magnífica trajetória profissional e acadêmica em prol da UFF‖. 

 

 Mesmo diante dos questionamentos efetuados pelo TCU, CGU, sindicatos dos 

docentes, movimento estudantil e das inúmeras irregularidades trazidas ao público, setores da 

administração da UFF não poupam elogios à FEC. Numa visita à Faculdade de Administração 

(uma das unidades que mais realiza cursos pagos e geralmente, intermediados pela fundação), 

na qual estavam presentes professores e demais servidores, os representantes do ―FEC 

Itinerante‖, foram elogiados nas suas iniciativas de ‗apoio‘. Segundo nota publicada na página 

eletrônica da FEC
90

, em 04/03/2013:  

O Vice-Diretor da Unidade agradeceu, em nome da Faculdade de Administração, 

todo apoio recebido da Fundação. ―Eu creio que nossos coordenadores e servidores, 

                                                           
88 Disponível em www.fec.uff.br/noticias/pagina/617/FEC-itinerante-visita-o-instituto-de-saude-da-comunidade. Acesso em 

08/05/2014. 
89 Disponível em http://www.fec.uff.br/noticias/pagina/909/Reitor-se-despede-da-FEC-no-fim-do-seu-mandato. Acesso em 

08/05/2014. 
90 Disponível em http://www.fec.uff.br/noticias/pagina/41/FEC-Itinerante-vai-a-Faculdade-de-Administracao. Acesso em 

08/05/2014 

http://www.fec.uff.br/noticias/pagina/617/FEC-itinerante-visita-o-instituto-de-saude-da-comunidade
http://www.fec.uff.br/noticias/pagina/909/Reitor-se-despede-da-FEC-no-fim-do-seu-mandato
http://www.fec.uff.br/noticias/pagina/41/FEC-Itinerante-vai-a-Faculdade-de-Administracao
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que participam efetivamente de projetos, não têm o que reclamar da FEC, ao 

contrário, só elogios à conduta de seus colaboradores. Eu ouso dizer que, hoje, a 

Universidade Federal Fluminense não conseguiria cumprir a sua missão institucional 

sem o apoio significativo que todos vocês da FEC têm trazido à condução das nossas 

atividades. Nós louvamos essa iniciativa. Vocês, de fato, têm muito que mostrar e 

dizer. Por isso, gostaria de desejar sucesso nesta gestão que, inegavelmente, a olhos 

vistos, tem sido bastante exitosa‖, ponderou o prof. Cova. 

Professor e coordenador de projetos, Carlos Alberto Lidizia Soares também teceu 

comentários em relação à atuação da Fundação. ―Eu acho que a FEC faz um trabalho 

que só merece elogios. As pessoas tendem a fazer críticas, mas acho que cabe 

também elogiar, quando somos muito bem atendidos. Parabenizo a profª Miriam 

pela condução e toda a equipe‖, considerou o professor, destacando que muitos 

servidores veem a FEC apenas como um braço operacional financeiro de projetos, 

mas que isso não corresponde à realidade, já que a FEC possui um escopo mais 

amplo e diversificado. (FEC, 2013)  

 

 A intensa e inexorável relação entre a fundação dita ―de apoio‖ e a apoiada UFF é 

defendida em declaração do vice-reitor Prof. Sidney Mello, veiculada no informativo Conexão 

FEC, em 2013, em matéria de destaque, intitulada ―FEC apoia atuação da UFF no 

desenvolvimento de projetos do governo‖
91

. Sua justificativa corrobora o apagamento da tênue 

linha entre o público e o privado diante das imposições empresariais e a consequente adequação 

consentida da UFF a esse propósito. Considera, portanto, que a demanda por pesquisa emanada 

pelo governo encontra na atuação da fundação a possibilidade de êxito do PDI. 

Há aproximadamente três anos, a UFF tem se dedicado em atender a demanda de pesquisa 

de órgãos do governo. De acordo com o professor, a demanda pode seguir dois caminhos 

distintos. “Um por meio de licitações públicas e o outro, quando uma universidade por sua 

expertise, ou seja, por ela ter quase que exclusividade de conhecimento no assunto em 

questão, é procurada por uma empresa pública para prestar esse serviço. Isso 

normalmente é feito quando o setor empresarial não dá conta de produzir o conhecimento 

necessário”, explica. A captação de recursos é uma consequência direta do trabalho de 

pesquisa e para que a UFF começasse a realizar essa prática, primeiro veio o casamento da 

Universidade com a Fundação. Sobre a importância dessa parceria, o Vice-Reitor diz que a 

FEC contribui, basicamente, na rapidez e na eficiência de captação e aplicação dos recursos 

públicos, já que tem como questão central a execução do projeto de desenvolvimento. Há 

uma dedicação especial à atividade. Ao contrário da Universidade que tem outros objetivos 

mais fundamentais, como a manutenção da infraestrutura dos cursos de graduação e pós-

graduação, concepção de trabalho de campo, entre outros. ―A Fundação permite realmente 

uma captação de recursos significativa para a Universidade. Tais recursos acabam sendo 

aplicados na UFF, através do plano de desenvolvimento institucional, que beneficia 

estudantes e professores‖, destaca Mello. Do ponto de vista acadêmico, a Instituição hoje 

tem um número satisfatório de pesquisadores com bons currículos e um perfil de 

excelência nos programas de pós-graduação, pontos bastante favoráveis à produção do 

saber. O forte da Universidade está relacionado à questão ambiental. ―Ela tem uma tradição 

intensa na área de tratamento e informação de dados, na área de engenharia de produção 

para projetos de organização de empresas, em estudos de reservas indígenas. Nesse sentido, 

temos buscado trazer para a UFF, por meio da FEC, projetos dessa natureza e vimos sendo 

bem sucedidos até o momento‖, comemora o Vice-Reitor. (FEC, 2013) 

                                                           
91 Disponível em http://www.fec.uff.br/uploads/paginas/file/conexao/Conexacao_Abr_Jun.pdf 
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 A Tabela 13 mostra quais são as áreas do conhecimento que desenvolvem mais 

projetos mediados pela FEC. Ao mesmo tempo, ratifica a declaração do vice-reitor no tocante 

à captação de recursos como ―consequência direta do trabalho de pesquisa‖, mesmo que esta 

se reduza à prestação de serviços às organizações empresariais. 

Tabela 15: “Quadro Geral de Projetos FEC-UFF 2001-2010”  

Por Área de Conhecimento (ver anexo) 

Área Nº de projetos 

Ciências Agrárias 3 

Ciências Biológicas 8 

Ciências da Saúde 83 

Ciências Exatas e da Terra 79 

Ciências Humanas 33 

Ciências Sociais Aplicadas 137 

Engenharias 220 

Gestão Institucional 109 

Linguística, Letras e Artes 12 

TOTAL 659 

Fonte: Tabela de Projetos em Desenvolvimento FEC -2010. Elaboração da autora 

 

 

E é sob essa perspectiva ‗animadora para os anos vindouros‘ que ocorre a expansão da 

atuação da FEC na UFF nos últimos tempos. 

 

 

3.3.3  Os contratos realizados no período 2001 a 2013 

 

Apresentamos nesta seção os projetos da UFF intermediados pela FEC. Mas ―Como as 

coisas não se mostram ao homem diretamente tal qual são‖ (KOSIK, 1985, p. 21), cumpre 

informarmos que serão utilizados elementos extraídos do documento ―Projetos em 

Desenvolvimento na FEC 2010‖ (em anexo) ciente de que ―o ponto de partida do exame deve 

ser formalmente idêntico ao resultado‖ (idem, p. 29) e que para tanto deverá realizar um 

détour. Este era o único documento disponibilizado na página eletrônica da fundação de 

apoio, em meados do ano de 2012, divulgando as suas transações no período entre 2001 a 

2010. Como os valores dos contratos e convênios não figuravam na listagem, foi realizada 

uma exaustiva busca nos canais disponíveis. Mesmo que a página eletrônica informasse a 
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transparência das transações e disponibilizasse os contratos e convênios, o acesso foi 

substancialmente trabalhoso
92

.  

Durante o período de finalização dessa tese, o referido documento já não foi mais 

encontrado no sítio eletrônico. As demais informações estão distribuídas nos treze relatórios 

disponíveis também eletronicamente
93

, posteriormente, no segundo semestre do mesmo ano, 

embora a data de publicação de cada relatório na página não corresponda fidedignamente à 

ação e coincida com as solicitações feitas pela autora à instituição. Diante do grande volume 

de páginas dos relatórios, optamos, muitas vezes, pela transcrição de muitos trechos, 

buscando sempre os cuidados de contextualização. Aos poucos, após a publicação da Lei nº 

12.527 de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) foi possível encontrar mais 

informações disponíveis eletronicamente.  

Nesse documento estão listados 659 projetos iniciados em 2001, incluindo aqueles 

com vigência até 2012. O período em questão envolve convênios, contratos, dentre outros 

instrumentos, realizados entre a UFF e a FEC.  

Contudo, Kosik adverte: 

Na realidade, totalidade não significa todos os fatos. Totalidade significa: realidade 

como um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer (classes de 

fatos, conjunto de fatos) pode vir a ser racionalmente compreendido. Acumular todos 

os fatos não significa ainda conhecer a realidade; e todos os fatos (reunidos em seu 

conjunto) não constituem, ainda, a totalidade. Os fatos são conhecimento da realidade 

se são compreendidos como fatos de um todo dialético – isto é, se não são átomos 

imutáveis, indivisíveis e indemonstráveis, de cuja reunião a realidade saia constituída 

– e se são entendidos como partes estruturais do todo. O concreto, a totalidade, não 

são, por conseguinte, todos os fatos, o conjunto dos fatos, o agrupamento de todos os 

aspectos, coisas e relações, visto que a tal agrupamento falta ainda o essencial: a 

totalidade e a concreticidade. Sem a compreensão de que a realidade é totalidade 

concreta – que se transforma em estrutura significativa para cada fato ou conjunto de 

fatos – o conhecimento da realidade concreta não passa de mística, a coisa 

incognoscível em si. (KOSIK, 1976) 

 

Complementarmente, utilizaremos para a análise uma relação de projetos em 

desenvolvimento até 31/12/2013 (mesmo com vigência até 2015), disponível nos RG-UFF 

2013 (Tabela 15). Isso permitiu a contextualização atualizada, haja vista a publicação de 

                                                           
92Limitações às investigações: Variados e pesados formatos de arquivos que, por muitas vezes, ‗travaram‘ o funcionamento 
das duas máquinas de trabalho (um PC e um notebook, o que nos causou prejuízo considerável com tempo e gastos 

financeiros); links para os arquivos vazios; arquivos com dois ou mais contratos de numeração diferente; links para arquivos 

repetidos, dentre outras dificuldades, constituíram a escolha da autora pelo número limitado de documentos para a análise 

proposta.  

93 Os 13 relatórios estão disponíveis em http://www.fec.uff.br/noticias/categoria/40/Relatorio-de-Atividades/? 

categoria_id=40. Acesso em 01/06/2014. 

http://www.fec.uff.br/noticias/categoria/40/Relatorio-de-Atividades/?categoria_id=40
http://www.fec.uff.br/noticias/categoria/40/Relatorio-de-Atividades/?categoria_id=40
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medidas governamentais (Decreto nº 7.423
94

, Decreto nº 8.240/2014 e Decreto nº 8241/2014) 

ainda no período final de elaboração dessa tese. Dessa relação, utilizaremos elementos cujos 

contratos estão disponíveis na página eletrônica em articulação com as categorias de análise. 

Tabela 16: Projetos em desenvolvimento 2001 a 2013 

Ano Nº de projetos 
Projetos em desenvolvimento 

% ano base 2001 % ano a ano 

2001 110 - - 

2002 206 187,3 87,3 

2003 305 277,3 48,1 

2004 427 388,2 40,0 

2005 456 414,6 6,8 

2006 491 446,4 7,7 

2007 493 448,2 0,4 

2008 575 522,7 16,6 

2009 618 561,8 7,5 

2010 659 599,1 6,6 

2011 633 575,5 -3,9 

2012 654 594,5 3,3 

2013 584 530,9 -10,7 

Fonte: RA-FEC 2001 a 2013. Elaboração da autora. (documento de análise) 

 

 Face à quantidade de projetos intermediados pela FEC nesse documento, decidimos 

pela exposição de um conjunto menor, selecionado conforme critérios de relevância para a 

problemática da pesquisa (refuncionalização da universidade, ruptura com o seu 

funcionamento público). Os projetos não serão considerados ―dados‖ que se bastam, 

―justamente porque o real é um todo estruturado que se desenvolve e se cria, o conhecimento 

de fatos ou conjunto de fatos da realidade vem a ser conhecimento do lugar que eles ocupam 

na totalidade do próprio real‖ (KOSIK, 1985). Essa escolha se impôs pela dificuldade de 

acesso às fontes (muitos documentos, aliás, e podemos afirmá-lo, só foram disponibilizados 

eletronicamente após insistentes solicitações, mesmo que as datas de publicação na página 

eletrônica para o acesso a mais elementos (docentes, valores, contratos) sejam diferentes das 

datas veiculadas e, ao mesmo tempo, sejam resultado da exigência de transparência pelos 

órgãos de controle social
95

. Dentre essas solicitações, algumas foram atendidas com a 

                                                           
94 ―Um membro titular proveniente de entidade científica, empresarial ou profissional, sem vínculo com a instituição apoiada, 

indicado pelo Conselho Universitário da UFF‖. 
95 Limitações: Dentre essas solicitações, algumas foram atendidas com a promessa nunca cumprida de emissão de uma Guia de 

Recolhimento para a autora da presente tese retirar as cópias dos documentos no local. As entrevistas solicitadas foram 

desmarcadas. Mensagens via correio eletrônico e ligações telefônicas até o momento não foram respondidas. É importante 

 



157 

 

promessa nunca cumprida de emissão de uma Guia de Recolhimento para a autora da presente 

tese retirar as cópias dos documentos no local. As entrevistas solicitadas foram desmarcadas. 

Mensagens via correio eletrônico e ligações telefônicas até o momento não foram 

respondidas. É importante informar que documentos recebem números diferentes em muitos 

relatórios, além de estarem dispersos por arquivos distintos, o que nos levou, muitas vezes, a 

um exaustivo trabalho de busca por informações aproximadas e que encontrassem 

semelhanças entre os documentos da UFF e da FEC, por exemplo, números de documentos, 

nome dos projetos dentre outras dificuldades. 

 Mesmo assim, conforme disponibilizado na Introdução Geral, a pesquisa se pautou, 

predominantemente, no material de domínio público – revistas, jornais, sítios e, claro, todo o 

material reunido sobre a FEC nas páginas da UFF, da FEC, TCU etc. Tantas limitações 

ensejaram a mudança nos rumos do trabalho, mas não o suficiente para que a investigação 

pretendida sobre a existência da hegemonia privatista no interior da UFF nas análises fosse 

descartada, afinal, conforme Frigotto (2006) argumenta: 

O elemento crucial na análise dialética no campo das ciências sociais e humanas é, 

pois, a capacidade de apreender a relação entre os elementos estruturais e 

conjunturais que definem um determinado fato ou fenômeno histórico. O campo 

estrutural fornece a materialidade de processos históricos de longo prazo e o campo 

conjuntural indica, no médio e no curto prazo, as maneiras como os grupos, classes 

ou frações de classe, em síntese, as forças sociais disputam seus interesses e 

estabelecem relações mediadas por instituições, movimentos e lutas concretas. 

(FRIGOTTO, 2006, p. 27) 

 

 A opacidade das informações, em contradição com a própria Lei nº 12.349/2010 que 

dispõe: 

Art. 4o-A. Serão divulgados, na íntegra, em sítio mantido pela fundação de apoio na rede 

mundial de computadores - internet:  

I - os instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela fundação de apoio 

com as IFES e demais ICTs, bem como com a Finep, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais 

de Fomento; II - os relatórios semestrais de execução dos contratos de que trata o inciso I, 

indicando os valores executados, as atividades, as obras e os serviços realizados, discriminados 

por projeto, unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária; III - a relação dos pagamentos 

efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer natureza em decorrência dos contratos de 

que trata o inciso I; IV - a relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a pessoas 

físicas e jurídicas em decorrência dos contratos de que trata o inciso I; e V - as prestações de 

contas dos instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela fundação de 

apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a Finep, o CNPq e as Agências Financeiras 
Oficiais de Fomento. (BRASIL, CC, 2010) (grifos nossos) 

                                                                                                                                                                                     
informar que documentos recebem números diferentes em muitos relatórios, além de estarem dispersos por arquivos distintos, o 

que nos levou, muitas vezes, a um exaustivo trabalho de busca por informações aproximadas e que encontrassem semelhanças 

entre os documentos da UFF e da FEC, por exemplo, números de documentos, nome dos projetos dentre outras dificuldades. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8958.htm#art4a.
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atesta o caráter não público e não democrático da FEC, não como um defeito específico ou 

expressão de má-fé, mas como expressão de sua própria institucionalidade, marcada que está 

pelos casos ad hoc, pelo sigilo, pelo que não é passível de ser público, conforme discutido adiante.  

 Se as escolhas para a análise pretendem atestar as condições privatistas no interior da 

universidade, as categorias nos ajudarão a realizar o détour a fim de apreendermos os rumos 

da produção de sentidos nessas práticas. 

Não obstante as denúncias referentes a desvios de verbas já (e ainda) amplamente 

divulgadas pelos intensos trabalhos do ANDES-SN e suas seções sindicais, esse quadro 

servirá para identificar se estamos diante de uma universidade que, segundo Marilena Chauí 

segue, 

regida por contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade, calculada para 

ser flexível, a universidade operacional está estruturada por estratégias e programas 

de eficácia organizacional e, portanto, pela particularidade e instabilidade dos meios 

e dos objetivos. Definida e estruturada por normas e padrões inteiramente alheios ao 

conhecimento e à formação intelectual, está pulverizada em micro organizações que 

ocupam seus docentes e curvam seus estudantes a exigências exteriores ao trabalho 

intelectual. (CHAUÍ, 2003, p.7) 

 

 Diante do que se propõe essa tese, algumas categorias foram se constituindo, 

considerando-se o referencial teórico-metodológico e os elementos disponíveis para a nossa 

investigação onde identificamos a LIT (Lei nº 10.973/2004 regulamentada pelo Decreto nº 

5.563/2005) como o fio condutor das mudanças na universidade:  

a) A ‗universidade de ensino e prestadora de serviços‘; 

b) A ressignificação do trabalho docente: a conversão do professor-pesquisador em 

empreendedor; 

c) A subordinação da produção do conhecimento aos ditames empresariais; 

d) As PPP: subordinação da universidade ao capital e flexibilização da propriedade 

intelectual. 

 

 

3.3.4 Parcerias 

 

O discurso legitimador das fundações alega que estas são necessárias para captar novos 

recursos que o Estado, de distintas formas, não tem assegurado às IFES. Entretanto, conforme 

pode ser visto na tabela a seguir, parte relevante dos contratos é com entes públicos. Os RA 

anteriores a 2005 não detalham as parcerias realizadas com a FEC, embora a partir das 
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informações do documento ―Projetos em Desenvolvimento 2010‖ seja possível listá-las desde o 

ano de 2001 (Tabela 15). Após esse período, entendemos que a crescente exigência advinda da 

legislação/controle social pela transparência das relações das fundações ditas ―de apoio‖, mesmo 

paradoxal, facilitou sobremaneira a visualização das parcerias, particularmente pela natureza 

jurídica do financiador. A tabela a seguir relaciona o quantitativo parcial de parcerias da FEC, no 

período de 2006 a 2011. A publicação das informações tem início no RA-FEC de 2006.  
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Tabela 17: Quantidade de Parcerias FEC / Natureza Jurídica do Financiador 

2006-2013 (Parcial) 
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2013 252 33 6 10 NC 186 15 2 

2012 171 21 4 10 6 114 15 1 

2011 246 19 7 10 10 177 12 2 

2010 261 36 9 12 8 177 16 3 

2009 235 32 11 5 5 167 13 2 

2008 259 35 12 17 8 164 20 3 

2007 244 28 10 12 7 160 24 3 

2006 94 13 6 6 4 44 16 5 

2005 114 - - - - - - - 

Total 

Parcial 
1876 217 65 82 48 1189 131 21 

Fonte: RA-FEC de 2006-2011. Elaborada pela autora. 

 

Dentre os ―parceiros-clientes‖ da FEC constam, por exemplo: Ministérios (Cultura, 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Fazenda, Justiça, Pesca e Aquicultura), 

Petrobras, Finep, Furnas, Light, Governos Estaduais e Prefeituras Municipais, Universidades 

Federais, Estaduais e Particulares, Instituições Internacionais como Ministério da Ciência e 

Tecnologia de Moçambique e Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura 

(IICA). Ou seja, tais parcerias têm se dado com setores de diversas áreas como energia, 

transportes, telecomunicações, tecnologia de alimentos, petróleo, educação, saúde, cultura, 

produção mineral, produção animal, produção farmacêutica. 

A heterogeneidade da relação de ―clientes‖ no período reflete os processos de 

diversificação nos investimentos constantes nas políticas para a educação superior na UFF. 

Delineia, ao mesmo tempo, os processos de internacionalização. Confirma a intensa relação 

com o setor privado (no âmbito da prestação de serviços), contudo, a crescente transferência 

de recursos públicos para a UFF porém, mediada pela fundação. 

 O quadro seguinte relaciona, nominalmente, os financiadores e o número de projetos 

no período entre 2001-2010. Explicita, desse modo, o ―guarda-chuva‖ de atividades 

desempenhadas pela FEC, legitimadas por medidas governamentais, todavia, ensejadoras da 

refuncionalização da universidade. 
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Quadro 8: Quadro Geral dos Projetos FEC-UFF 2001-2010 * 

Órgão Financiador  

Órgão Financiador  
Nº de 

projetos 

Petrobrás 89 

Finep 25 

Light 18 

Diversas Empresas 11 

Diversos 06 

Sesi RJ 05 

Sociedade InterAmericana de Vigilância Sanitária - SIVIS  04 

Repsol YPF Brasil S.A. 03 

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa-RNP  03 

Laboratório B.Braun S.A. 03 

Fundação Coordenação de Projetos de Pesquisa e Estudos Técnicos- Coppetec 03 

Vereda Estudos e Execução de Projetos Ltda 02 

Senai RJ 02 

Sebrae 02 

Samarco Mineração  02 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura- IICA 02 

Furnas Centrais elétricas S.A 02 

Fundação para o Desenvolvimento científico e Tecnológico em Saúde-FIOTEC 02 

Fundação Aloysio de Paula 02 

Eletropaulo 02 

Automatos Tecnologia da Informação 02 

Águas de Niterói S.A. 02 

XXL Sudeste Operações Portuárias Ltda 01 

Votorantin Siderúrgica S.A. 01 

Vale S.A. 01 

Ute Norte Fluminense 01 

Usiminas 01 

Universidade da Força Tarefa 01 

Unesco 01 

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 01 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 01 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 01 

Teracom Telemática Ltda 01 

Telemar Norte Leste S.A. 01 

Sociedade Núcleo de apoio à Produção e Exportação de Software/RJ e Inovatech 

Consulting S.A. 

01 

Siderurgia Barra Mansa 01 

Secretaria da Reforma Judiciária/MJ 01 

Sebrae/RJ e Finep 01 

Roche Produtos Químicos e Farmacêuticos S.A. 01 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento- PNUD 01 

Premig – Sistemas de Construção Ltda e Impacto Rio Engenharia Ltda 01 

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 01 

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 01 

Prefeitura Municipal de Rio Bonito 01 

Prefeitura Municipal de Quissamã 01 

Prefeitura Municipal de Itaboraí 01 

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu 01 

Prefeitura Municipal de Campos do Jordão 01 

Prefeitura Municipal de Angra dos Reis 01 

Ponte de Pedra Energética S.A. 01 

Piacentini e Cia Ltda 01 

( 
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 9 

Petrobrás e Progresso Assessoria e Conservação Patrimonial 01 

Petrobrás e Fundação Goercix 01 

Organização Pan-Americana de Saúde-OPAS 01 

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR 01 

Novartis 01 

Nova Enco 01 

Nortec  Química 01 

Nigraph Tecnologia Ltda 01 

MRS Estudos Ambientais Ltda e ECEN Consultoria Ltda 01 

Monsen, Leonardos & Cia 01 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 01 

Ministério do Desenvolvimento Social 01 

Ministério da Pesca e Agricultura 01 

Ministério da Justiça 01 

Ministério da Cultura Espanha  01 

Ministério da Cultura 01 

Metalúrgica Vulcano Ltda 01 

Marítima Petróleo Engenharia Ltda 01 

Loteria do Estado do Rio de Janeiro 01 

Laboratório Bravet Ltda 01 

Komlog Importação Ltda 01 

Instituto Unibanco 01 

Instituto Nacional do Câncer-INCA 01 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA 01 

Instituto Meio-Com 01 

Instituto do Patrimônio Histórico-Nacional - IPHAN  01 

Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas 01 

Infax tecnologia & Sistemas Ltda 01 

Indústrias Nucleares Brasileiras S.A. 01 

Hospital Universitário Fraga Filho 01 

Grupo Telefônica do Brasil  01 

Furnas Centrais Elétricas S.A. 01 

Fundo Estadual de Segurança Pública/MT 01 

Fundação Padre Leonel Franca 01 

Fundação Osvaldo Cruz-FIOCRUZ 01 

Fundação Municipal de Educação de Niterói 01 

Fundação Ford 01 

Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Assistência- FUNRIO 01 

Fundação Ary Frauzino para a Pesquisa e Controle do Câncer 01 

Ferrovia Centro Atlântica S.A. 01 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo-FIESP 01 

Engenharia Extrativa de Metais Ltda MEXTRA 01 

Energisa Paraiba Distribuidora de Energia S.A. 01 

Eletrobrás 01 

Dom Zellitus Restaurante Ltda 01 

Diversos órgãos federais 01 

Departamento de Engenharia e Construção/Exército 01 

Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro 01 

Construtora Queiroz Galvão S.A. 01 

Conselho Regional de Enfermagem/RJ 01 

Concessionária Rio Teresópolis S.A. 01 

Concessionária Ponte Rio Niterói S.A.                            01 

Columbia University 01 

Colégio Módulo Macaé Sociedade Civil Educacional 01 

Cia Siderúrgica de Tubarão 01 

Cia Energética Santa Clara 01 

Chevron Brasil Ltda 01 

Chemtec Serviços de Engenharia e Software Ltda 01 
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Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil 01 

Centro de Manutenção de Sistema s da Marinha e Base Naval RJ 01 

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos- CGEE  01 

CEG Rio S.A. 01 

Câmara Municipal de São João da Barra  01 

Brasilsat Harald S.A. 01 

Brasil Telecom Cabos Submarinos Ltda 01 

Bayer 01 

Banco Santander 01 

Banco Nordeste do Brasil S.A. 01 

Banco Guanabara S.A. 01 

Assocação Mico-Leão Dourado 01 

Associação Fluminense de Educação 01 

Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto 01 

Ancine 01 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 01 

Agência Nacional de Saúde 01 

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial-ABDI 01 

Ampla - 

Fonte: Projetos em Desenvolvimento FEC -2010. Elaboração da autora. 
 

Na tabela 18, coligimos o total de projetos intermediados pela FEC, agregando-os por 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional. A exemplo, em 

2005, para o cumprimento das metas institucionais da UFF, elaboradas a partir do PDI, foi 

instituído como eixo central a ―expansão de vagas e a melhoria qualitativa dos cursos‖ (RG-

UFF, 2005, p. 07). 

Evidenciam as consultorias realizadas no período e que, a exemplo dos contratos 

verificados, apontam a forte tendência e consolidação na prática de prestação de serviços
96

. 

No que se refere aos cursos oferecidos misturam-se aqueles intermediados pela FEC e 

parcerias e também aqueles ofertados pelos próprios departamentos acadêmicos, geralmente, 

financiados por cobranças de taxas e mensalidades. 

Tabela 18: Projetos em desenvolvimento por modalidade 

Modalidade Consultoria Curso Evento Concurso Total % 

Ensino 11 189 -* - 200 25,1 

Pesquisa 195 0* - - 195 29,6 

Extensão 91 30 18 - 139 22,0 

Desenvolvimento Institucional 116 0 - 9 125 23,3 

Total 413 219 18 9 659 100,00 

Fonte: Tabela de Projetos em Desenvolvimento FEC -2010.  

 

                                                           
96 O grande volume de projetos sob a classificação ―Consultoria‖ nos levou a sistematizar o Apêndice de acordo com as 

modalidades para melhor visualização do leitor. 
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 No rol da legislação que fundamenta a relação entre a UFF e a FEC, e diante dos 

recentes Decreto n
o
 8.240/2014, Decreto n

o
 8.241/2014, a Norma de Serviço nº 637/2014, de 

2 de setembro de 2014 (revogou a NS 626/2012, Introdução Geral), emitida pela reitoria, a 

UFF pretende ―regulamentar os procedimentos administrativos e financeiros (...) para a 

contratação e outras formas de parcerias com Fundações de Apoio à Universidade para a 

execução e/ou gestão de projetos ou programas‖ sob a responsabilidade da PROPLAN. Nessa 

medida institucional, em seu Art. 2º, é reafirmada a precedência da autorização do reitor para 

que a fundação de apoio execute ou gerencie projetos e/ou programas.  

 Tais projetos e programas devem ser detalhadamente apresentados, atendendo, dentre 

outras questões, à descrição e justificativa dos projetos e do número de servidores neles 

envolvidos, a concessão de bolsas e a articulação com o PDI (Art. 4º). A UFF deverá ser 

ressarcida no ―percentual mínimo de 12% da receita bruta prevista, como parcela dos projetos 

captados‖ pelo uso de seus bens e serviços, conforme o Art. 5º; o §7º trata dos custos 

operacionais da fundação e sua devida fundamentação com vistas à transparência dos 

procedimentos. As receitas financeiras devem ser obrigatoriamente auferidas e aplicadas 

exclusivamente no objeto de sua finalidade (§8º). A Norma reitera e legitima a polêmica 

questão dos cursos pagos no seu Art. 6º quando dispõe que ―a sua formalização e destinação de 

sua arrecadação, deverão obedecer a regulamentação específica‖ após submissão ao Conselho 

Universitário‖. Aí se incluem os cursos de pós-graduação lato sensu, de aperfeiçoamento, 

atualização, extensão e os mestrados profissionais sendo que todos os projetos deverão ser 

autorizados pelos departamentos de ensino e suas unidades acadêmicas e por chefia de setor 

caso sejam administrativos (Art. 6º). O Art.7º trata dos custos operacionais da fundação e sua 

devida fundamentação com vistas à transparência dos procedimentos. As receitas financeiras 

devem ser obrigatoriamente auferidas e aplicadas exclusivamente no objeto de sua finalidade e, 

então, os contratos serão publicados no Diário Oficial da União (Art. 8º).  

A partir do Decreto nº 7.423/2010 e legislações pertinentes, os projetos ou programas 

e suas modalidades, também são definidos pela Norma nº 637/2014, no Art. 1º: 

a) Ensino – projetos de formação e capacitação de recursos humanos; 

b) Pesquisa – projetos de pesquisa científica e tecnológica; 

c) Extensão – projetos desenvolvidos em interação com os diversos setores da sociedade 

que visem ao intercâmbio e ao aprimoramento do conhecimento utilizado; 

d) Desenvolvimento Institucional – projetos e programas, inclusive aqueles de 

natureza infra-estrutural, que levem à melhoria das condições da Universidade 

para o cumprimento da sua missão institucional, devidamente integrados com o 

Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigente, aprovado pelo 

Conselho Universitário (CUV) e pela Comissão Mista do PDI observadas as 

vedações dispostas nas legislações em vigor.  
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Foi alterado o texto da Norma anterior (onde se lia):  

Desenvolvimento Institucional – projetos e programas, inclusive aqueles de 

natureza infra-estrutural, que levem à melhoria das condições da Universidade 

para o cumprimento da sua missão institucional, observadas as vedações 

dispostas no art.2º do Decreto 7423/10, devidamente integrados com o 

Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI) aprovado pelo Conselho 

Universitário (CUV). (grifos nossos) 

 Outras alterações se seguiram: 

e) Científico e tecnológico – projeto que transforma uma ideia em um projeto para 

sua execução e implantação de tecnologia; (grifos do autor) 

 

Onde se lia,  

Consultoria – estudos, projetos e pareceres de diagnóstico e formulação de 

soluções acerca de assunto de natureza ou especialidade técnica (grifos nossos) 

 

E por fim, nesse Art. 1º, é incluída mais uma modalidade de projeto ou programa. 

f) Estímulo à inovação – projeto que incentiva a exploração com sucesso de novas 

ideias; (grifos do autor) 

 

A revogação da Norma legitima, de modo reiterado, a presença da FEC nas atividades 

da UFF na execução e/ou gerência dos projetos que porventura venham a ser desenvolvidos. 

A substituição de ―Consultoria‖ por ―Científico e Tecnológico‖, em princípio, sugere o 

apagamento do eufemismo para a prestação de serviços, amplamente apresentado nas nossas 

análises. Consideremos, entretanto, que nos contratos intermediados a expressão ―prestação 

de serviços‖ é imperativa, particularmente, nos modelos contratuais oriundos do órgão 

financiador. Contudo, somente a análise dos projetos nos próximos anos permitirÁ que 

validemos ou não essa ‗mudança‘ no trato da universidade pública por um ente privado. 

Longe de se tratar de uma questão semântica, as práticas privatistas do interior da 

universidade forjam a transformação desta numa proveitosa fonte de exploração do capital 

para as frações burguesas locais e a sua parcela mais internacionalizada. 

Nessa linha, a exigência de sigilo é também é normatizada no Art.10: 

As atividades executadas pelas Fundações de Apoio serão solicitadas 

exclusivamente pelo Coordenador do Projeto, ou, no caso de impedimento do 

mesmo, pelo Subcoordenador, designados no processo objeto desta contratação, 

devendo observar estritamente as condições e cláusulas contidas no contrato 

assinado entre a Universidade e a Fundação de Apoio à Universidade, sendo 

acompanhadas pela Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN, devendo zelar pela 

não ocorrência das seguintes práticas nas relações estabelecidas com as fundações 

de apoio: 

(...) 
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§ 7º - tornar públicas as informações sobre sua relação com a Fundação de Apoio, 

explicitando suas regras e condições, bem como a sistemática de aprovação de 

projetos, além dos dados sobre os projetos em andamento, tais como valores das 

remunerações pagas e seus beneficiários, sempre que solicitadas pela Pró-Reitoria de 

Planejamento – PROPLAN ou pelas Auditorias realizadas por órgão interno ou 

externo. 

 

 E a formalização da parceria UFF e FEC, no §1º do Art.11: 

§ 1º A Fundação de Apoio à Universidade, com anuência expressa da Universidade 

Federal Fluminense na pessoa do Magnifico Reitor ou de quem o substitua na forma 

do Estatuto da Universidade, poderá captar e receber diretamente os recursos 

financeiros necessários à formação e à execução dos projetos de ensino, pesquisa, 

extensão, desenvolvimento institucional bem como de inovação, sem ingresso na 

Conta Única do Tesouro Nacional, no que couber. 

 

A consolidação de uma estrutura privatista atesta a ofensiva das recomendações dos 

organismos internacionais e agências multilaterais. Ademais, a internalização de tais práticas 

também encontrou guarida nos professores, por afeição ideológica ou pela necessidade de 

complemento salarial, não sem densas consequências para a resistência. 

Conforme o RA-FEC 2012, a modalidade é ―determinada pela afinidade do objetivo 

do projeto com as finalidades institucionais da UFF: Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico‖ (p. 22). Lembremos que a Norma 

de Serviço nº 637/2014 da UFF realiza alterações para os projetos em parceria com a FEC, 

considerando: Ensino, Pesquisa, Extensão, Desenvolvimento Institucional, Científico e 

Tecnológico e Estímulo à Inovação, excluindo a classificação Consultoria. 

 No que se refere à modalidade ―desenvolvimento institucional‖, o objetivo 

apresentado se repete nos 116 projetos: ―Implantar ações complementares para o 

aprimoramento e desenvolvimento das atividades acadêmicas e ou administrativas inerentes 

ao programa de desenvolvimento institucional‖ nas unidades da UFF.  

A Lei nº 7.423/2010 (que revogou o Decreto 5.025/2004) ao regulamentar as 

fundações privadas ditas ―de apoio‖ nas instituições federais também as exime dos 

procedimentos licitatórios. A medida governamental abriu possibilidades diversas como a 

concessão de bolsas de ensino, de pesquisa e extensão para o pessoal do quadro permanente. 

Possibilitou também a contratação, por meio dessas fundações, de docentes externos à 

universidade. Não pretendemos afirmar que a forma de contratação legitima a 

prescindibilidade da relação entre universidade e fundação, contudo, a inobservância 
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constitucional se impõe. Ademais, muitas vezes, essas situações ocorrem sob o conhecimento 

das pró-reitorias, haja vista as normativas para o funcionamento dos projetos e, em muitos 

desses, a exigência, em contrato firmado com o ‗parceiro‘, da coparticipação dos seus 

próprios funcionários na realização do projeto. Para a FEC, as atividades desenvolvidas já 

passaram pelo crivo da sociedade de modo geral e dos órgãos de controle governamental 

desde 2005, como se lê: 

Ainda em relação ao controle por parte da instituição apoiada, o Decreto introduz mais 

novidades. As fundações, ao requererem seu credenciamento bianual junto aos 

Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia, deverão encaminhar a ata da 

reunião do conselho superior competente da instituição federal a ser apoiada, na qual 

esta manifeste a prévia concordância com o credenciamento da interessada como sua 

fundação de apoio. Na prática, isso significa que só poderão funcionar como 

fundações de apoio os organismos oficialmente indicados pelos conselhos 

universitários das universidades. Outra exigência do Decreto é que seus balanços 

patrimoniais e relatórios de gestão sejam submetidos à aprovação dos conselhos 

superiores das instituições apoiadas. Trata-se claramente de instrumentos de controle 

das fundações de apoio que podem ser considerados como válidos. Pode-se dizer, no 

entanto, que com a edição do Decreto, depois de uma história já longa, a relação das 

universidades e suas fundações de apoio atingiu um estágio de maturidade, 

legitimidade e legalidade. É oportuno reafirmar a natureza incontestável das fundações 

de apoio como organismos complementares, mas vitais para as instituições de ensino 

pela importância das funções por elas desempenhadas. (RA-FEC 2005, p. 51) 

(...) 

É essencial ressaltar ainda que a finalidade precípua das Fundações de Apoio das 

IFES é mediar o processo de inovação tecnológica, por meio de convênios e 

contratos celebrados com instituições públicas e privadas, gerenciando-os de forma 

ágil e eficiente. Para tanto, devem utilizar de forma correta, os bens, serviços, 

recursos humanos e financeiros e quaisquer outros meios lícitos que conduzam à 

divulgação do conhecimento de interesse coletivo gerados ou instalados nas 

Universidades. Recentemente o Tribunal de Contas da União realizou auditoria nas 

Fundações de Apoio e nas Universidades, sendo identificadas algumas não 

conformidades e sugeridas ações para saná-las. As medidas, dirigidas às IFES, via 

Ministério da Educação, são no sentido de que o MEC institua ato normativo de 

caráter regulamentar, basicamente, dispondo sobre rotinas e procedimentos e 

controle efetivo das atividades desenvolvidas, tendo a FEC já norteado suas ações 

gerenciais conforme as orientações e recomendações emanadas pelo TCU (RA-FEC 

2009, p. 5) (grifos nossos) 
 

 A despeito das declarações acima, no mês de Junho de 2007, a FEC sofreu o 

descredenciamento pelo MEC. Segundo seus representantes, à época, a instituição só teve 

ciência da sua situação ao final do mês de dezembro do mesmo ano
97

 (Aduff, 2008).  Cumpre 

lembrar que em 2007 a UFF aderiu ao REUNI e as verbas foram intermediadas pela FEC. 

Sobre este fato apresentaremos adiante mais informações. 

                                                           
97 Sob o título ―Vergonha nos CUVs. A toque de caixa, a universidade realiza dois Conselhos Universitários extraordinários 

num só dia e aprova dois relatórios que mal puderam ser lidos pelos próprios conselheiros”. Disponível em 

http://www.aduff.org.br/manchetes/20080620_vergonhanoscuvs.htm. Acesso em 07/06/2013 

http://www.aduff.org.br/manchetes/20080620_vergonhanoscuvs.htm
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O quadro 9 mostra o intenso envolvimento da FEC nessa reestruturação apoiando-se 

no fato de que o Decreto nº 7423/2010 explicita que o conceito de ―desenvolvimento 

institucional‖ presente na Lei exige que os projetos dessa natureza sejam consignados nos 

Planos de Desenvolvimento Institucional aprovados pelos conselhos superiores das 

instituições apoiadas‖. 

 

Quadro 9: Repasse de Recursos do REUNI (MEC-FEC) 

 

 

Fonte: Portal da Transparência (CGU).  

 

Isso posto, apresentamos na Tabela 19 as modalidades de instrumentos firmados pela 

FEC com o objetivo de ―apoiar‖ com maior agilidade às demandas da UFF. Os Programas de 

Apoio ao Desenvolvimento Institucional (PADI) foram instituídos em 2001 para substituir as 

irregulares ―Contas Administrativas‖ (RA-FEC, 2001, p. 05). Aliás, o relatório 

circunstanciado de 2001 informa que  

Dentro das dificuldades administrativas que observamos ao início, apontamos aquela 

que diz respeito aos recursos humanos que eram necessários para o desenvolvimento 

dos Programas, Projetos e Cursos e as relações de cunho trabalhistas estabelecidas. 

Num procedimento simples, os pagamentos destes recursos humanos vinham se 

fazendo de uma forma equivocada, frente à legislação vigente, mormente naquilo 

que se encontra preconizado pela Lei nº 8.958/94. (RA-FEC 2011) 
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Tabela 19: “Quadro Geral dos Projetos FEC-UFF 2001-2010” *- por Instrumento 

Modalidade  Nº de projetos % 

Autorização de Gestão 116 17,6 

Contrato UFF 177 26,9 

Convênio UFF 78 11,8 

Convênios em Projetos de Apoio Externo – NAE 19 2,9 

Projetos de Apoio Externo – NAE   189 28,7 

Projetos especiais PADI 80 12,1 

TOTAL 659 100,00 

Fonte: Tabela de Projetos em Desenvolvimento FEC -2010. Elaboração da autora. 

É importante ressaltar que a Tabela 19 foi elaborada a partir do documento que 

compreende os projetos em desenvolvimento entre os anos 2001 e 2010 e que o mesmo era o 

único disponível na página eletrônica até meados do ano de 2012.
98

 O referido documento já 

não se encontra mais disponível para consulta pública eletrônica.  

O RA-FEC 2011 traz uma nota explicativa sobre os ―tipos de classificação conforme 

as características da ação/atividade‖ de acordo com a tabela anterior: 

A) No sistema de cadastramento de projetos da FEC foram feitos diversos tipos de 

classificação conforme as características da ação/atividade: 

a) Instrumento jurídico – determinado pelo vínculo jurídico da FEC com o interessado: 

Autorização de Gestão – somente para projetos até 2010 que estão em vigência; Contrato 

UFF; Convênio UFF; Convênio NAE; PADI. 

b) Modalidade – determinada pela afinidade Do objetivo do Projeto com as finalidades 

institucionais da UFF: Ensino, Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Institucional, 

Científico e Tecnológico. 

c) Classificação do serviço: determinada pela ação/atividade que o Projeto contempla, 

sendo executada por meio de: Consultoria – prestação de serviços que envolvem a 

transmissão dos conhecimentos decorrentes da relação com a UFF e/ou outras 

instituições para formulação de diagnósticos ou soluções para necessidades específicas 

de clientes; Curso – formação, aperfeiçoamento, qualificação e capacitação intelectual 

e/ou profissional, nos níveis de pós-graduação e extensão; Evento – congressos, 

seminários, encontros, jornadas, worshops e outros do gênero; Concurso – seleção de 

pessoal para preenchimento de vagas na administração pública ou privada, como 

vestibular e outros tipos de seleção. 

d) Natureza do financiamento – determinada pelo ente financiador, ou seja, pela origem 

dos recursos: federal, estadual, municipal, privada, mista, internacional. 

e) Área do conhecimento – determinada pelo envolvimento do projeto nas grandes áreas 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq): Ciências Exatas e da Terra, 

Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências 

Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Linguística, Letras e Artes. 

B) Projetos de Apoio Externo (NAE) – são projetos desenvolvidos por prestação de 

serviços por meio de consultorias, cursos, eventos ou concursos, mas que no seu 

instrumento contratual a UFF não consta como partícipe. A partir da gestão que se 

iniciou em 2011, este tipo de projeto só pode ser aceito com a autorização da UFF 

(Departamento de Ensino, Unidade Universitária, PROPLAN/Reitoria), formalizada por 

ata de reunião do Departamento/Unidade, assinatura no formulário de manifestação ou 

ofício. (RA-FEC 2011, pp. 18-19) 

 

                                                           
98 Cabe informarmos que a FEC alterou o layout do sítio algumas vezes e com isso a disponibilidade de informações. 
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Mesmo sob a luta acirrada dos docentes e dos estudantes em defesa da universidade 

pública, algumas práticas contrárias ao sentido do ‗público‘ tendem a tornar-se rotina, como, 

por exemplo, a proliferação de cursos pagos. Ao se ―naturalizar‖ tal rotina, a partir de 

medidas, muitas vezes arbitrárias, que permitem a cobrança de taxas e mensalidades pelas 

unidades, configura-se na prática a consolidação do público não estatal. 

 Os MBA’s, as especializações, os mestrados profissionalizantes – pagos – compõem 

parte das práticas em curso dentro da universidade pública, conforme apresentado na Tabela 

20, por unidade e/ou departamento. Essa situação torna-se mais preocupante ainda quando 

verificamos que são intermediados por um ente privado, podemos dizê-lo, prescindível à 

universidade se por si só o confrontamos com a constitucional, autoaplicável e norma bastante 

em si, a autonomia universitária. Paradoxalmente, medidas governamentais legitimam a 

presença desses entes privados e ampliam seu escopo de atuação enquanto acirram os 

mecanismos de controle sobre as mesmas. De fato, como explicar o arco de forças que 

compõe a conjuntura, considerado o Poder Executivo cujo discurso ‗modernizador‘ concorre 

para a descaracterização do público em nome das parcerias público-privadas e da inovação?  

Tabela 20: “Quadro Geral dos Projetos FEC-UFF 2001-2010” * 
 

a) MBA’s 

Unidade  Nº de projetos 

Escola de Engenharia                                                  26 

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo 33 

Depto de Contabilidade 03 

Depto de História 01 

Faculdade de Economia 03 

Depto de Engenharia e Telecomunicações 03 

Depto de Administração 03 

Depto de Engenharia Civil 04 

Departamento de Engenharia da Produção 01 

TOTAL 77 

b) Especialização 

Unidade Nº de projetos 

Departamento de Enfermagem Médico-cirúrgica 11 

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia 06 

Faculdade de Medicina 09 

Departamento de Geografia 01 

Faculdade de Odontologia 07 

Departamento de História 04 

Escola de Engenharia 14 

Instituto de Matemática 04 

Departamento de Engenharia e Telecomunicações 02 
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Instituto Biomédico 02 

Faculdade de Nutrição 05 

Departamento de Odontoclínica 06 

Escola de Enfermagem 13 

Departamento de Direito Privado 02 

Departamento de Engenharia da Produção 02 

Faculdade de Direito 09 

Coord. de Curso de Pós-Grad. em Eng. Telecomunicações 01 

Departamento de Patologia 01 

Departamento de Direito Público 01 

Faculdade de Farmácia 01 

Instituto de Letras 01 

Departamento de Engenharia Química 01 

Departamento de Engenharia Civil 01 

TOTAL 170 

c) Mestrado profissional 

Unidade  Nº de projetos 

Escola de Enfermagem                                  01 

Coord. de Curso de Pós-Graduação em Engenharia Química 01 

Escola de Engenharia 01 

TOTAL 03 

Fonte: Tabela de Projetos em Desenvolvimento FEC -2010. Elaboração da autora. 

 

 

3.3.5  Recursos captados  

A Tabela 21 informa os recursos financeiros captados no período de 2001-2013. Esses 

representam a receita para a manutenção e o desenvolvimento dos projetos recebidos dos órgãos 

financiadores e administrados pela FEC. Nesses valores está incluída a contrapartida da FEC. 

 

Tabela 21: Recursos financeiros captados em projetos FEC, 2001-2013  

Anos R$ (em 1.000,00) 
Valores nominais 

2000   4.571 
2001 15.031 
2002 27.346 
2003 31.437 
2004 47.110 
2005 61.140 
2006 60.400 
2007 80.636 
2008 99.664 
2009 94.934 
2010   102.726 
2011 94.550 
2012 84.444 
2013   118.173 

TOTAL 922.162 

Fonte: RA-FEC 2001 a 2013. Elaboração da autora. 
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A FEC captou no período, por meio de projetos, R$ 922.162.000,00 em termos 

nominais, o que, na prática, significa que a captação superou R$ 1 bilhão no período.  Houve 

um crescimento substancial da captação de recursos em 2007 e 2008. A FEC seguiu 

recebendo recursos em 2007, mesmo estando descredenciada desde meados deste mesmo ano, 

pois o seu recredenciamento ocorre, ―a toque de caixa‖, no apagar das luzes de 2007. 

No RA 2013, a FEC demonstra os valores referentes à captação de recursos 

financeiros durante o período entre 2011 e 2013, considerando a modalidade e natureza 

jurídica dos órgãos financiadores (Tabela 22). Nos RA-FEC anteriores não foi disponibilizado 

esse tipo de demonstrativo. Contudo, as informações são suficientes para atestarmos a força 

das PPP‘s, no âmbito da LIT. Na Tabela 23 os elementos disponíveis explicitam o peso da 

participação do Estado e a reduzida participação da iniciativa privada nos recursos captados 

pela FEC: 

 

Tabela 22: Recursos financeiros captados por modalidade-2011-2013 

(Valores nominais) 

 

Modalidade 
2011 2012 2013 

Valor % Valor % Valor % 

Ensino 18.736.800,00   19,8 19.876.069,38 23,5 21.885.605,63 18,5 

Pesquisa 35.538.651,62 37,6 31.228.570,61 37,0 37.430.226,21 31,7 

Extensão 8.958.651,62 9,5 12.232.557,25 14,5 14.913.570,88  12,6 

Desenvolvimento 

Institucional 

31.289.403,55 33,1 21.106.897,73 25,0 43.943.595,29 37,2 

TOTAL 94.550.071,28 100,0 84.444.094,97  100,0 118.172.998,00 100,0 
 

Natureza 

Juridica dos 

órgãos 

financiadores 

2011 2012 2013 

Valor % Valor % Valor % 

Federal 35.83.745,15                       37,9 42.121.412,63                           49,9 62.525.139,46                                       52,9 

Estadual 188.206,00                  0,2 3.046.628,76              3,6 2.311.138,92                   2,0 

Municipal 223.202,68                 0,3 464.666,69                 0,6 853.046,41                  0,7 

Mista 35.692.594,25                   37,7 15.745.904,66                  18,6 31.417.082,90               26,6 

Privada 22.602.323.20              23,9 22.965.438,23                 27,2 20.897.655,55              17,7 

Internacional - - 100.444,00                 0,1 168.924,76                 0,1 

TOTAL 94.550.071,28                 100,0 84..444.094,97                        100,0 118.172.988,01                         100,0 

Fonte: RA 2013.  Elaboração da autora. 

 

A captação de recursos financeiros para projetos pela FEC tem o Estado como 

destacado financiador. Aliada ao fato de que o maior percentual desses recursos está 

direcionado para a inovação tecnológica, que, conforme a nossa análise, seria melhor 

conceituada como serviços.  
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a) Repasses de convênios 

No período de 2000-2013 foram repassados à FEC recursos financeiros para o 

desenvolvimento de projetos por meio de convênios
99

 apresentados como ―de interesse da UFF‖. 

Segundo o RA 2011, 

Outra forma de apoio são os convênios de interesse da UFF, envolvendo entidades 

públicas de várias espécies, bem como organizações particulares, para realização de 

objetivos institucionalmente comuns desses partícipes. Em muitos casos, não é 

possível a inclusão dos custos operacionais da FEC, que, no entanto, gerencia esses 

projetos atuando de forma efetiva, imbuída do espírito público e da missão que lhe é 

conferida estatutariamente, sem que seja ressarcida dos seus custos administrativos 

decorrentes da infraestrutura que disponibiliza para tanto. 

Como instituição do terceiro setor, a FEC não percebe qualquer tipo de subvenção 

governamental. O seu patrimônio foi constituído, inicialmente, por doações de 

recursos financeiros de professores membros do Conselho Universitário da UFF. 

Feito este aporte, iniciou suas atividades concentrando-se, basicamente, na 

prestação de serviços, o que permite manter e desenvolver sua estrutura 

organizacional. Assim sendo, como qualquer instituição do terceiro setor, a 

subsistência de uma Fundação vincula-se às receitas que aufere principalmente 

pelos serviços que presta (FEC, 2011) 

 

 Apesar das declarações, as denúncias sobre as ações da FEC não coadunam com o 

discurso quando a fundação ―gerencia esses projetos atuando de forma efetiva, imbuída do 

espírito público‖. Por outro lado, ela se assume como ―prestadora de serviços‖, na contramão 

da legislação que a legitima como apoio institucional à UFF.  Contudo, o discurso legal a 

situa como um grande guarda-chuva corporativo à medida que rompe débil linha que ainda 

distingue o público do privado pela descaraterização histórica do recurso público.  

Retomando, na Tabela 23 constam os valores de convênios que foram repassados à 

FEC por organizações de natureza jurídica distinta. Predominam os repasses de instituições 

públicas no período. A LIT faculta ―à ICT prestar a instituições públicas ou privadas  serviços 

compatíveis com os objetivos dessa Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo‖ (Art.8º). Conforme demonstram os seus 

RA‘s, a FEC tem sido a intermediária dessa prestação de serviços. Ademais, a atuação da 

                                                           
99 Convênio é o instrumento que disciplina os compromissos que devem reger as relações de dois ou mais participantes 

(governo federal e prefeitura, por exemplo) que tenham interesse em atingir um objetivo comum, mediante a formação de 

uma parceria. Fonte: Controladoria-Geral da União. Contrato: acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, 

normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Fonte: Câmara dos Deputados. 

Contrapartida: recursos que o devedor se compromete, contratualmente, a aplicar em um determinado projeto. A cobertura 

de contrapartida pode efetivar-se por meio de outro empréstimo, receita própria ou dotação orçamentária. Fonte: Câmara dos 

Deputados. Disponível em http://www.portaldatransparencia.gov.br/glossario/DetalheGlossario.asp?letra=c. Acesso em 

10/07/2012. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/glossario/DetalheGlossario.asp?letra=c
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fundação de apoio está fortemente respaldada pela Lei nº 12.863/2013, um misto de corrosão 

à autonomia e ao regime de trabalho de DE e que  

(...) tem possibilitado, desta forma, a melhoria do suporte a projetos de ensino, 

pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de 

interesse da UFF e, primordialmente, o desenvolvimento da inovação e da pesquisa 

científica e tecnológica, criando condições mais propícias para que esta Instituição 

estabeleça relações com o ambiente externo‖ (RA-FEC 2013) 

 

Desde 2010, a Finep também celebra contratos e convênios, por prazo determinado, 

com a FEC (Art. 3º da LIT), embora suas relações sejam, acentuadamente, anteriores a essa 

legislação. Inicialmente amparado pela MP 495/2010 (convertida na Lei nº 12.349/2010), 

todo aparato de C&T (a Finep, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento) 

celebra convênios e contratos com fundações de apoio, espaço privilegiado para a efetivação 

das PPP‘s. A mesma MP ampliou o escopo do conceito de ―desenvolvimento institucional‖
100

 

ao mesmo tempo em que normatizou a atuação das fundações dentro da universidade. 

Certamente, o espaço centralizador das pesquisas e projetos da universidade mediados pela 

PPP. Por óbvio, tendo a LIT por sustentáculo.  

A Petrobrás aparece como a grande parceira da fundação, principalmente via projetos 

das Engenharias. As empresas privadas figuram marcadamente a partir de 2012, certamente, 

incentivadas pela vasta e permissiva legislação que naturaliza as PPP e a adequação de 

serviços ao mercado. 

Cumpre-nos informar que o RA-FEC 2012 não explicita nominalmente as parcerias 

realizadas. O RA-FEC 2013 não divulgou o valor dos repasses e, como o anterior, não trouxe 

o nome das parcerias realizadas e somente informa um percentual geral.  

 

 

Tabela 23: Valores de convênios repassados à FEC, 2000-2013 

Anos R$ (Valores 

correntes) 

% por financiador  

2000    687.387,30                                                           61,05% Finep; 29,99% Anvisa; 8,87% Petrobrás                                                                                                                                

2001 6.743.607,89 60,58% Finep; 24,58% Petrobrás; 14,84% Anvisa 

2002 1.626.389,50 96% UNESCO; 3,5% Finep 

2003 1.966.226,40 76,29% Finep; 6,71% MinC; 10,11% OMS; 4,07 Unitrabalho, 2,82% 

UNESCO 

                                                           
100 ―entende-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 IFES (Instituições 

Federais de Ensino Superior) e das ICTs, para cumprimento eficiente e eficaz de sua missão, conforme descrita no plano de 

desenvolvimento institucional‖.  
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2004 1.638.196,70 38,3% Finep; 24,5% MinC; 20% Eletrobrás; 12,2% Min.Saúde; 3,6% 

Probio; 0,9% Petrobrás; 0,5% OMS 

2005 5.597.572,04 49,8% Finep; 17,3% Petrobrás; 7,4% MinC; 7,1% OMS; 5,8% Vitae 

2006 14.404.471,48 58,6% Petrobrás; 31,1% Finep; 3,2% MinC; 3,1% OMS; 1,8% 

P.M.de Angra dos Reis; 1,4% Agencia Nacional de Petróleo; 0,3% 

outros. 

2007 13.159.168,80 43,2% Petrobrás; 4,4% Finep; 5,6% Polo Universitário de Rio das 

Ostras. 

2008 25.028.253,24 33,1% Petrobrás; 31% REUNI; 12,3% Repsol; 10,9% Finep; 4,2% 

MinC; 3,3% UFF; 2,7% HUAP; 1,2% Iphan; 1,0% P.M.de Angra dos 

Reis; 0,2% SEBRAE; 0,1% P.M. de São Gonçalo. 

2009 28.992.992,23 64,5% Petrobrás; 17,1% Finep; 4,7% UFF; 3,7% MinC; 3,3% 

Repsol; 3,2% Eletrobrás; 1,7% Iphan; 0,5% Ministério do 

Desenvolvimento; 0,5% P.M. de Angra dos Reis;  

2010 38.124.511,20 40,9% Petrobrás; 30,4% Finep; 21,7% UFF; 3,4% FNDE; 0,9% 

MinC; 0,1% PNUD; 0,1% Furnas; 0,9% MDIC; 0,1% P.M.de Rio 

Bonito; 0,1% P.M.de Angra dos Reis; 0,4% MEC. 

2011 34.808.169,71 71,3% Petrobrás; 24,2% UFF; 1,7% Eletrobrás; 1,2% Finep; 1,1% 

Iphan 

2012 17.696.163,82 66,6% Empresa Privada; 24% Órgãos Públicos (12,4% Federal; 2,3% 

Estadual; 5,8% Municipal e 3,5% Economia Mista); 8,8% 

Fundações/Associações; 0,6% Instituição Internacional. 

2013       - 73,8% Empresa Privada; 19,4% Instituições Públicas (13% Federal; 

2,4% Estadual; 4,0% Municipal); 6,0% Fundação/Associação; 

0,8%Instituição Internacional 
TOTAL 190.473.110,32  

Dados compilados pela autora, conforme os RA da FEC 

 

Ainda no bojo da amplitude do ―desenvolvimento institucional‖, a FEC atuou nos 

convênios para projetos de infraestrutura da UFF em parceria com a Petrobrás, Finep e UFF. 

 

Quadro 10: Obras financiadas em projetos de infraestrutura da UFF 

 

Fonte: RA-FEC 2013. 
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 Nesse demonstrativo, verificamos a situação das obras ocorridas na UFF, com a 

grande participação dos órgãos de fomento sob o gerenciamento da FEC (LIT, Art. 3º-A)  

A despeito da indisponibilidade de informações para Tabela 23, nos valemos aqui das 

informações encontradas no RA 2013, onde a FEC expõe, percentualmente, quais 

financiadores efetuaram maior repasses de convênios no período compreendido entre 2011 e 

2013. Afinal, segundo o sítio da UFF ―a FEC tem promovido, nos diversos segmentos do 

conhecimento, o estreitamento no acesso à produção acadêmica, científica e de extensão da 

UFF, por meio de convênios, contratos e outras formas de parceria com instituições públicas e 

privadas.‖ (UFF, 2014). 

 

Tabela 24: Maiores repasses de convênios (%) para a FEC 2011-2013 

Financiador 2011 2012 2013 

Petrobrás 71,5 40,9 54,8 

Finep 1,2 54,9 7,4 

UFF 24,4 0,0 0,0 

Eletrobrás 1,8 0,0 21,2 

Furnas 0,0 0,0 2,0 

Iphan 1,1 0,0 0,0 

Prefeitura de Itaperuna 0,0 1,6 2,1 

Concessionária Ponte Rio-Niterói 0,0 1,5 0,4 

Banco Santander 0,0 1,1 0,9 

BG E&P Brasil Ltda 0,0 0,0 11,1 

Leonardo e Lick‘s Advogados    0,0 0,0 0,1 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
Fonte: RA-FEC 2013 

 

b) Concessão de Bolsas 

Em 2010, a página eletrônica da FEC apresentava o seguinte texto, referindo-se à 

participação de alunos nos seus projetos justificando a participação dos discentes nos projetos 

intermediados por ela: 

Participação de Alunos em Projetos da FEC 

A FEC é uma fundação de apoio nos termos da Lei nº 8.958/94, regulada pelo 

Decreto 5.205/04 e pelas Portarias Interministeriais MEC/MCT 3.185/04 e 145/08. 

As legislações que regulam as atividades executadas pelas fundações de apoio não 

prevêem a participação de alunos das instituições apoiadas e nem a sua 

remuneração, sendo prevista somente a participação e remuneração dos servidores 

das instituições apoiadas, como dispõem os textos abaixo: Lei nº 8.958/94 (...) 

Decreto 5.205/04 (...).  

Apesar de todas essas restrições legais, as fundações de apoio estenderam a 

aplicação desta legislação à participação e remuneração de alunos nos projetos de 

suas instituições apoiadas. Essa aplicação por parte das fundações de apoio foi alvo 
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de uma auditoria do Tribunal de Contas da União em 2.008 e o Acórdão 2.731/2008 

expressa a visão do TCU a respeito do assunto em seu ponto 9.2.23: 

―9.2.23 – abstenham-se de pagar bolsas a alunos que estejam atuando em projetos 

regidos pela Lei nº 8.958/1994;‖ 

Considerando a fragilidade do pagamento de bolsas aos alunos na forma como era 

feito anteriormente, decidimos ajustar a participação e remuneração dos alunos nos 

projetos administrados pela FEC e regidos pela Lei nº 8.958/1994. 

A Lei nº 8.958/1994 nos dá a seguinte diretriz: ―Art. 2º As instituições a que se 

refere o art. 1º deverão estar constituídas na forma de fundações de direito privado, 

sem fins lucrativos, regidas pelo Código Civil Brasileiro, e sujeitas, em especial: II - 

à legislação trabalhista; 

‖Que vem a ser complementada pelo seguinte dispositivo do Decreto 5.205/2004: 

―Art. 3o Na execução dos projetos de interesse da instituição apoiada, a fundação de 

apoio poderá contratar complementarmente pessoal não integrante dos quadros da 

instituição apoiada, observadas as normas estatutárias e trabalhistas.‖  

Conjugando o impedimento de pagar bolsas a alunos com a possibilidade de 

contratação de pessoal complementar para a execução dos projetos observando as 

normas trabalhistas, concluímos que podemos contratar os alunos como 

funcionários, prestadores de serviço ou como estagiários nos termos da Lei nº 

11.788/2008. Em breve estaremos divulgando  novas modalidades participação de 

alunos nos projetos gerenciados por esta fundação, sendo esta, por enquanto, a única 

forma aprovada por nosso Conselho de Administração
101

. 

 

 Reproduzimos nas Tabelas 25, 26 e 27, páginas dos RA-FEC 2010 e RA-FEC 2013, 

onde constam os valores pagos pela FEC como bolsa a servidores e alunos entre 2006 e 2013, 

a partir do seu entendimento sobre preceitos legais. Ao mesmo tempo, é celebrada a 

expressiva participação de servidores e alunos nos projetos intermediados pela fundação, a 

despeito dos intensos debates gerados anteriormente e das decisões do Acórdão nº 2.731/2008 

dentre outros. A legislação subsequente a 2008 já corrobora o pagamento de bolsas. Sob a 

perspectiva do engajamento no empreendedorismo, as bolsas apagam a complementariedade 

de salário a servidores, a lógica da captação de recursos como requisito para ranqueamento, o 

deslocamento da função docente, principalmente na graduação, dentre outras consequências. 

Contudo, a autorização das instâncias superiores da UFF e a adesão de docentes também 

contribui para esse apagamento em nome do ―Crescendo com Excelência‖. Ou seja, a 

universidade tem autonomia financeira para buscar sua melhoria, a partir da captação de 

recursos, distante, portanto, da ―autonomia didático-científica, administrativa de gestão 

financeira e patrimonial.‖ (CF/1988, Art. 207) 

 

                                                           
101 Disponível em www.fec.uff.br, acesso em 04/10/201.  

http://www.fec.uff.br/
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Tabela 25: Pessoal vinculado a projetos administrados pela FEC:  

bolsistas servidores, bolsistas alunos e autônomos – 2010 

 

 

 

Tabela 26: Valores pagos a pessoal vinculado a projetos administrativos 

pela FEC, 2006-2010 

 

 

Tabela 27: Bolsas vinculadas a projetos gerenciados pela FEC, 2011-2013 

 

 A exemplo, os docentes são presença expressiva nos projetos, particularmente 

nos de extensão. Muitos docentes em regime de DE participam desses projetos, geralmente 

financiados por mensalidades conforme demonstraremos adiante. 
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c) Movimentação dos recursos 

Embora não faça parte do escopo desta tese a investigação aprofundada sobre a 

legalidade ou não na utilização dos recursos públicos e privados pela FEC apresentaremos, de 

modo breve, os valores referentes à movimentação desses recursos do modo como está 

divulgado nos RA.  

No que se refere às receitas e despesas, a FEC apresenta um quadro onde tanto uma 

quanto a outra se mantém constantes. A justificativa de que o aumento no volume de recursos 

a serem administrados traz consigo um aumento nas despesas operacionais tem servido como 

pano de fundo. Entretanto, as análises efetuadas e divulgadas publicamente pelo professor 

Nicholas Davies, apresentadas anteriormente, no que se refere à taxa de administração de 5% 

cobrada pela FEC pela intermediação dos convênios, contratos e acordos de cooperação 

realizados pela UFF evidenciam os reais motivos da constância dos valores. 

Tabela 28: Evolução de receita e despesa da FEC, 2006-2013 (valores nominais) 

Anos 
Receita  

(R$ 1.000,00) 

Despesa 

 (R$ 1.000,00) 

2000 - - 

2001 - - 

2002 - - 

2003 - - 

2004 - - 

2005 - - 

2006 3.177 3.568 

2007 3.937 5.340 

2008 5.665 6.380 

2009 7.098 7.757 

2010 7.855 7.008 

2011 10.519* 9.502* 

2012 9.913 9.802 

2013 11.983 11.862 

TOTAL 60.147 61.219 

Fonte: informações disponibilizadas a partir dos RA 2011, 2010 e 2013.  

Entre 2000 e 2005 os valores não foram disponibilizados. Elaboração da autora.  

* Os valores referentes a receitas e despesas informados no RA 2013 são: 11.718 e 11.183, respectivamente. 
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Tabela 29: Evolução de receita e despesa dos projetos, 2000-2013 (valores nominais) 

 
Anos Receita (R$ 1.000,00) Despesa (R$ 

1.000,00) 2000 - - 
2001 - - 
2002 - - 
2003 - - 
2004 50.144 47.604 
2005 67.362 58.882 
2006 67.203 62.931 
2007 99.546 82.930 
2008 110.501 89.919 
2009 110.087 110.427 
2010 118.892 119.502 
2011 *115.472 *81.442 
2012 98.534 73.530 
2013 125.319 130.651 

TOTAL 963.060 857.818 

Fonte: informações disponibilizadas nos RA 2013, 2011, 2010 e 2005. Elaboração da autora. Os valores 

referentes ao período entre 2000 e 2003 não foram disponibilizados nos RA, embora movimentações financeiras 

intermediadas pela FEC como repasses de convênios constem de alguns RA do referido período. 

*O RA 2011 traz valores diferentes para receita e despesa: R$ 105.979 e R$ 100.328, respectivamente. 

 

 

 Segundo o RA 2010,  

A movimentação dos recursos na FEC inclui todos aqueles que foram captados mais 

aqueles de aplicação financeira. A taxa de administração cobrada tem sido de 5%, sendo 

que até 2008, em ¼ dos projetos, a FEC não tinha receita em convênios, uma vez que 

não podia haver contrapartida para a FEC neste tipo de instrumento contratual, mas 

como podem ser cobrados os custos de execução de projetos, foi então elaborada uma 

planilha de levantamento de custos para definição do valor/hora FEC, que tem sido o 

parâmetro para cobrança dos serviços prestados em substituição à contrapartida (p. 77). 

 

Tabela 30: Total da receita de recursos financeiros e projetos da FEC, 2006-2010  

(valores nominais) 

Anos Movimentação de Recursos  

R$ (em 1.000,00) 

2006 70.380 

2007 103.483 

2008 116.167 

2009 117.186 

2010 126.747 

2011 ---------- 

2012 ---------- 

2013 ---------- 

Fonte: informações disponibilizadas no RA 2010. Elaboração da autora. 
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A declaração da FEC acima conflita com a demonstração de contrapartidas, 

anteriores a 2008, nos seus relatórios, utilizando a mesma expressão, a partir do ano de 2003. 

Tabela 31: Contrapartida FEC-UFF 2000-2013 

Anos Valores (nominais) 

2000 357.220,40 

2001 1.195.154,10 

2002 - 

2003 3.625.549,94 

2004 3.031.970,02 

2005 4.176.819,07 

2006 4.935.866,95 

2007 6.405.632,58 

2008 7.064.011,57 

3.307.729,94  ( RA 2010)  

2009 3.449.354,77 

2010 6.166.337,87 

2011 6.499.100,72 

2012 6.735.961,90 

2013 8.096.276,23 

Fonte: informações disponibilizadas nos RA 2008, 2010 e 2013. Elaboração da autora. 

 

 No que se refere à contrapartida e considerando-se que a formalização da relação 

UFF/FEC se dá a partir de 2003, no RA 2001 consta a seguinte declaração: 

As atividades da Fundação, no que se referem ao apoio à UFF, mostraram, durante o 

período de 2001, uma inequívoca evolução e vem se firmando como uma ferramenta 

ancilar de extrema valia nas relações com a IFES. Além de revelar um aumento 

substancial na captação de recursos direcionados aos projetos da UFF, por via de 

consequência proporcionou um volume de contrapartida bastante apreciável. No que diz 

respeito em particular ao Hospital Universitário Antônio Pedro, a Fundação se mostrou 

um parceiro atuante e ágil, tornando-se esta parceria um fator importante no processo de 

reerguimento do Hospital. Assim, além de atender situações no que diz respeito ao 

suprimento de demandas emergenciais de material, medicamentos e suporte técnico, a 

Fundação processou obras físicas, no Banco de Leite, sistema de esgoto sanitário, 

Emergência Geral e Emergência Pediátrica. Procedeu a consultoria na aquisição de 

equipamentos, conseguindo substancial economia nas aquisições finais. (RA-FEC 2011) 

 

A partir do RA-FEC 2010 a demonstração dos valores de contrapartida aparece sob a 

rubrica ―Ressarcimentos à UFF por GRU‖ (Portaria Interministerial nº 475, de 14 de abril de 

2008) e a FEC reitera, na prestação de contas, o seu papel como apoiadora: 

A FEC desenvolve as atividades dos projetos de apoio à UFF através da prestação de 

serviços diretos à mesma ou indiretamente na contratação com terceiros, envolvendo 

consultorias, cursos, eventos ou concursos. O apoio indireto dá-se através de 

contrato ou outro tipo de ajuste com terceiros, incluindo pessoa jurídica ou física 

(alunos dos cursos de extensão ou especialização), o que gera uma contrapartida 
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para a UFF, ou seja, a entrada e a movimentação de recursos financeiros por 

transferência de valor de um projeto administrado pela FEC para a UFF. (RA 2013) 

Os ―outros apoios‖ referem-se a apoio financeiro viabilizado pela FEC ―aos programas 

de ensino, pesquisa, extensão e de capacitação de pessoal docente, técnico-administrativo e 

discente da UFF‖ realizando atividades em diferentes áreas, órgãos administrativos e unidades 

acadêmicas. No período entre 2011 e 2013, foram concedidos valores em outros tipos de 

apoio à UFF, como se segue: 

Tabela 32: Outros tipos de apoio à UFF 2011-2013 

Anos Valores (valores nominais) 

2011 739.199,71 

2012 1.462.284,55 

2013 1.273.352,11 

TOTAL 3.474.836,37 

Fonte: RA 2013. 

 

3.3.6  Os serviços intermediados 

a) Concursos 

A FEC realiza concursos públicos, de modo efetivo, desde 2003. Conforme os 

relatórios (a informação se repete), algumas oscilações até a presente data indicam 

movimentos de retração por parte da Diretoria por conta de possíveis riscos econômico-

financeiros e a necessidade de maior utilização dos recursos administrativos da FEC, tendo 

em vista que seriam realizados com terceiros, como em 2005. É sabido que durante os anos 

2000 e 2001 vêm a público denúncias sobre irregularidades da fundação. A partir de 2006, a 

instituição se reorganiza em função da mudança da diretoria (RA-FEC 2007). Em 2009, sob 

uma nova administração, a FEC não realizou concursos e justifica a decisão pelo 

redirecionamento operacional e administrativo. Conforme a FEC, as oscilações na realização 

dos concursos são de responsabilidade de Diretoria Executiva. No RA 2013, a FEC explica: 

A FEC iniciou efetivamente a realização de concursos em 2003, tendo executado, 

até o momento, cerca de 90 concursos. Em 2012, a Fundação estabeleceu parceria 

com a Coordenadoria de Seleção (COSEAC) da UFF e em 2013 a Fundação não 

realizou novos concursos, apenas deu andamento a três iniciados no ano anterior. 

Pode-se registrar, neste percurso, oscilações significativas na quantidade de 

concursos executados, fato resultante das decisões da Diretoria Executiva que 

tiveram à frente da FEC nestes períodos, por necessidade de novos direcionamentos. 

(RA-FEC 2013) 
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 Se as fundações de apoio são ―instituições criadas com a finalidade de dar apoio a 

projetos de pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento institucional, científico e 

tecnológico, de interesse das instituições federais de ensino superior (IFES) e também das 

instituições de pesquisa‖ (Portal MEC, 2014) é, no mínimo, curioso estabelecer a relação 

entre a longa e heterogênea lista de concursos realizados e os PDI da UFF. Afinal, os projetos 

a serem desenvolvidos pela FEC devem estar visível e formalmente afinados com os 

interesses institucionais em curso, haja vista o seu credenciamento junto ao MEC e MCT&I 

tratar-se de uma exigência ―em razão da relação entre as instituições federais e as fundações 

de apoio ser de fomento ao desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, 

sendo função das fundações dar suporte administrativo e finalístico aos projetos 

institucionais‖ (idem), demonstrando, assim, melhorias ao desempenho da UFF. 

 Todavia, o RA 2013 informa que,  

além da sua missão institucional, a FEC vem incorporando à sua experiência 

projetos de Concursos Públicos para a Administração Direta e Indireta, nas esferas 

municipal, estadual e federal, em âmbito nacional, já tendo firmado parcerias com 

diversas Instituições. (...) Dada a sua característica institucional, os contratos podem 

ser firmados diretamente pelo órgão interessado, com base na legislação que rege a 

matéria, já que a Fundação é uma instituição voltada estatutariamente a promover e 

subsidiar projetos, eventos e atividades de Ensino, da Extensão e da Pesquisa, da 

Cultura, da Ciência, da Tecnologia, das Letras, das Artes, dos Desportos e do Meio 

Ambiente na Universidade Federal Fluminense – UFF. (RA FEC 2013)  

 

A tabela seguinte mostra o quantitativo de concursos realizados pela FEC no período 

de 2001 a 2010 e a heterogeneidade dos contratantes. 

 

Tabela 33: Quadro Geral dos Concursos Públicos/Recursos Captados 2001-2013 

Ano Qtd Instituições Recursos 

captados 

2001 02 UFF/CEDERJ NC 

2002 -- - NC 

2003 12 Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia (CAERD), Prefeitura Municipal 

de Maricá/RJ, Tribunal Regional Federal da 2ª Região-TRF/ES-RJ, 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba-

CODEVASF, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região-TRT/RJ, 

Fundação Municipal de Educação de Niterói-FMR, Tribunal Regional do 

Trabalho da 9ª Região-TRT/PR, Departamento de controle do Espaço Aéreo-

DECEA, Departamento de Aviação Civil-DAC, Companhia de Limpeza 

Urbana de Niterói-CLIN e Prefeitura Municipal de Paraty-RJ. 

NC 

2004 15 Hospital Universitário Antônio Pedro-UFF, Prefeitura Municipal de Porto 

Velho/Rondônia, Indústrias Nucleares do Brasil S.A. –INB, INFRAERO, 

Prefeitura Municipal de Rio Branco/Acre, Prefeitura Municipal de 

Itaboraí/RJ, Fundação João Goulart, Prefeitura Municipal de Macaé/RJ, 

Tribunal Regional do Trabalho-TRT/RJ, Agente de Trânsito da Prefeitura de 

Niterói, UFF, UFF(Músico), UFF (Técnico), UFF (Músico), UFF (Oriximiná) 

NC 
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2005 03 UFF (Enfermagem), Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, UFF (Escola 

de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda.  

NC 

2006 06 UFF (Enfermagem), Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, UFF (Polo 

Universitário de Rio das Ostras) e Volta Redonda, UFF (Orquestra Sinfônica 

Nacional), UFF (Hospital Universitário Antônio Pedro) e Escola Técnica do 

Arsenal de Marinha-ETAM/ENGEPRON,  

NC 

2007 12 Empresa Gerencial de Projetos Navais-ENGEPRON, Prefeitura de Guajará-

Mirim/RO, Escola Técnica do Arsenal de Marinha-ETAM, Departamento 

Estadual de Trânsito de Rondônia/DETRAN, Secretaria de Estado da 

Administração de Sergipe, Prefeitura de Nova Friburgo/RJ, Prefeitura de 

Marataízes/ES, Prefeitura de Nova Iguaçu/RJ, Prefeitura de São Mateus/ES, 

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Companhia Municipal de Limpeza 

Urbana de Niterói-CLIN e Prefeitura de Vassouras. 

NC 

2008 03 Fundação Municipal de Educação de Niterói (Magistério), Fundação 

Municipal de Educação de Niterói (demais cargos) e Prefeitura de Aracaju 

(Saúde) 

NC 

2009 - - NC 

2010 06 Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (COREN), Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Ministério da Pesca e Aquicultura 

(MPA), Loteria do Estado do Rio de Janeiro (LOTERJ), Fundação Municipal 

de Educação de Niterói (Magistério, Técnico Administrativo) e Câmara 

Municipal de São João da Barra. 

NC 

2011 01 Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. INVESTE RIO. 

Segundo o RA 2011, a FEC participou em parceria com a Coordenadoria de 

Seleção (COSEAC) da UFF dos concursos: Prefeitura de São Gonçalo, UFF e 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores da Prefeitura de São 

Gonçalo. 

1.419.132,54 

2012 06 Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.-NUCLEP (02), Instituto Estadual do 

Ambiente(INEA), Fundação de Saúde de Angra dos Reis (FUSAR), 

Prefeitura Municipal de Angra dos Reis/RJ, Academia Estadual de Polícia-

Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (ACADEPOL) 

3.830.006,34 

2013 - Não foram realizados concursos (concursos em andamento do ano anterior) 298.647,00 

Total   5.547.785,88 

Fonte: RA-FEC de 2001 a 2013. Elaboração da autora. 

 

 

 Segundo a Coletânea de Entendimentos (2013) elaborada pelo CGU/MEC, as 

fundações de apoio podem ser contratadas para realizar concursos públicos, pois estes serão 

enquadrados como desenvolvimento institucional desde que comprovado pela contratante no 

seu planejamento. Para tais casos, a licitação é desconsiderada. Conforme a cartilha, 

concursos públicos podem ser enquadrados como projeto de desenvolvimento 

institucional, desde que o órgão ou a entidade que contrate a IFE para a realização 

de seu concurso público demonstre, com critérios objetivos, no seu plano estratégico 

ou em instrumento congênere, a essencialidade do preenchimento do cargo objeto do 

concurso público para o seu desenvolvimento institucional. Quanto à contratação de 

Fundações de Apoio pela IFE para realização de concurso vestibular ou outro 

processo seletivo de cursos regulares, aplica-se às IFEs o mesmo entendimento 

expresso acima, desde que a referida contratação demonstre com critérios objetivos, 

no seu plano de desenvolvimento institucional ou em instrumento congênere, a 

essencialidade do preenchimento das vagas de seus cursos regulares para o seu 

desenvolvimento institucional. (CGU/MEC, 2013) 
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É importante enfatizar que o controle mais acirrado sobre a atuação das fundações se 

fortalece a partir do Acórdão 2.731/2008, que encontrou diversas irregularidades e o não 

atendimento a muitos dispositivos da Lei nº 8.958/1994, por exemplo, a utilização ―elástica‖ 

do conceito de desenvolvimento institucional. Contudo, é certo que tais irregularidades foram 

‗corrigidas‘ de modo a ajustar o modus operandi das fundações privadas ao que, certamente, 

as regulamenta e legitima. 

 

b) Cursos pagos  

 Debater a função social da universidade hoje requer a apreensão das práticas sociais e 

culturais que ocorrem no seu cotidiano. Sem dúvida, a presença das fundações ditas ―de 

apoio‖ no interior de uma IFE pode encontrar num dos seus correlatos – o REUNI – uma das 

possibilidades para o rápido estabelecimento de práticas privatistas e ensejadoras da mudança 

do ethos acadêmico.  

 A ‗presença ativa‘ dos cursos pagos representa uma redefinição dos princípios e 

objetivos da universidade pública, demarcando em forma e conteúdo uma instituição 

orientada pela lógica do mercado. As fundações, sob essa perspectiva, dão suporte à 

existência e manutenção desses cursos. Não nos esqueçamos da presença de professores em 

regime de trabalho de DE cuidando da elaboração e execução de projetos na FP. Num 

contexto anterior, de redução do financiamento público aliada à política de expansão e 

reestruturação – expansão de vagas e matrículas sem equivalência com o aumento do número 

de professores (com salários arrochados) –, o crescimento da ‗indústria‘ de cursos pagos 

materializou a imposição da prática cotidiana privatista na UP. Ademais, feriu o Art. 206 da 

CF/88, que no seu inciso IV, versa sobre o princípio da gratuidade do ensino público nos 

estabelecimentos oficiais, inclusive na oferta de cursos de pós-graduação.  

A cobrança ou não de cursos lato sensu e a discussão sobre quem seria o responsável 

gerou grande debate nas IES públicas federais e estaduais, a exemplo do que ocorreu na 

Universidade de São Paulo, como informa a Edição Especial da Revista Adusp nº 27,
102

 

―Gratuidade em Perigo: cursos pagos ameaçam caráter público da USP‖, de outubro de 2002. 

(publicações iniciais sobre a polêmica dos cursos pagos). Afinal, para além da questão 

administrativa, ganha forma a questão conceitual e jurídica. Segundo a reportagem realizada à 

                                                           
102 Disponível em www.adusp.org.br  

http://www.adusp.org.br/
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época, com a Pró-Reitora de Pós-Graduação da USP, Professora Suely Vilela, logo após o 

veto do Conselho de Pós-Graduação (CoPGr) à criação de quatro cursos pagos, veio à tona a 

urgente necessidade de se pensar as consequências da existência desses cursos dentro da UP, 

particularmente, diante da clareza da prioridade da PG. Dentre os aspectos preocupantes 

abordados pela Pró-Reitora constavam: a inexistência de planilha de cursos e da planilha de 

aplicação dos recursos captados; a carga horária dos docentes envolvidos nos projetos; e se a 

universidade deveria financiar ou não os cursos. Defendemos que a existência desses 

documentos não legitima constitucionalmente a presença dos entes privados na universidade. 

Mesmo que prevaleça a defesa da necessidade de atender às expectativas da 

sociedade/mercado como parte da função social da universidade, a discussão apontou para a 

falta de controle maior da instituição sobre o movimento dos cursos, convênios e contratos 

(públicos e privados) o que levou à deliberação de veto diante da possível precarização do 

stricto sensu. Face ao crescente empresariamento do ensino, a referida publicação também 

mostra, de modo geral, que a cobrança não está restrita aos cursos de especialização e 

aperfeiçoamento, mas atinge também os mestrados profissionalizantes (outra pauta polêmica 

em debate). 

Embora a oferta de cursos pagos venha se tornando uma constante é importante 

destacar que muitos deles são oferecidos pela FP e outros, muitas vezes, são oferecidos 

diretamente pelos departamentos e faculdades.  

 A cartilha do CGU/MEC, na tentativa de regularizar a atuação das fundações, expõe: 

―os projetos de ensino que podem ser apoiados pela Fundação de Apoio são os cursos para os 

quais não é vedada a cobrança de taxas de matrícula e mensalidade‖, mas não questiona a sua 

existência no mesmo espaço de uma instituição pública. 

Na UFF, muitos cursos incluem-se na categoria dos Cursos autofinanciáveis,
103

  

conforme a Resolução nº 155 de 30 de julho de 2008, que revogou as disposições da 

Resolução CEP/UFF 31-A/2002 (Art. 18º) e também podem ser intermediados pela FEC. As 

Resoluções são emitidas após reuniões das instâncias superiores. Conforme o texto, a medida 

―Regulamenta a criação, a classificação e a execução de cursos que contenham turmas pagas e 

trata da destinação dos recursos deles provenientes‖, particularmente, ―dos cursos pagos de 

                                                           
103 ―Fundação discute nova forma de gerenciamento dos cursos autofinanciáveis‖.   
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Pós-Graduação lato sensu, de aperfeiçoamento, atualização, extensão e dos mestrados 

profissionalizantes” (Art. 1º). (grifos nossos) 

O referido documento define no Art. 2º a forma das turmas: turma por contrato ou 

turma autossustentável. Aquela trata dos cursos realizados em associação com outras 

instituições e/ou organizações externas à UFF, sob o financiamento integral dessas; esta ―para 

existir, depende de contribuição financeira regular por parte dos alunos matriculados‖. Seu 

Art. 3º informa que as turmas por contrato não poderão cobrar mensalidade e/ou taxas de 

qualquer natureza aos alunos matriculados. No Art. 4º, o CUV poderá autorizar tal cobrança 

no caso das turmas classificadas como autossustentáveis, desde que atendam às condições do 

Art.5º, dentre algumas, excepcionalidade da proposta, especificação para as turmas 

autossustentáveis da necessidade da cobrança, plano de aplicação dos recursos, discriminação 

por regime de trabalho. Os artigos seguintes tratam: da criação, tramitação e execução; das 

atividades e das bolsas acadêmicas, da aplicação dos recursos financeiros. E, finalmente, 

define no seu Art.17º que ―os cursos de Pós-Graduação lato sensu e de Mestrado 

Profissionalizante deverão reservar 10% das suas vagas, livres de quaisquer despesas, para o 

aperfeiçoamento dos servidores docentes e técnico-administrativos da UFF‖. 

A Resolução nº 150 de 28 de abril de 2010
104

, que revogou a Resolução CEP nº 

154/20002 e aprovou o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu  da UFF 

previu no Art. 1º que ―A Universidade Federal Fluminense ministrará cursos de pós-graduação 

lato sensu (Especialização e MBA – Master Business Administration), regendo-se as suas 

atividades pelo que se segue‖, ou seja, a instituição entende (e não nos parece que seja diferente) o 

MBA e a Especialização como parte da Pós-Graduação conforme preceitua o MEC em 

atendimento à Resolução CNE/CES nº 1, de 08 de junho de 2007
105

. No seu Art. 2º consta: 

Art. 2º - Os cursos de pós-graduação lato sensu estão afeitos à Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PROPPi.‖, reforçando ainda mais a 

inquestionável compreensão sobre a constitucionalidade do princípio da gratuidade.  

 

De acordo com a referida Resolução, segundo seu Art.3º, ―§ 1º - Os cursos de pós-

graduação lato sensu serão oferecidos em turmas abertas ou fechadas (por contrato);‖ 

podendo ser realizados fora da UFF, nos espaços das instituições corresponsáveis, conforme o 

                                                           
104 A Resolução 150/2008 e o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu estão disponíveis em 

http://www.proppi.uff.br/posgraduacao/sites/default/files/resolucao_150-2010.pdf  Acesso em 15/07/2013. 

105 Disponível em http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces001_07.pdf   Acesso em 13/10/2013. 

http://www.proppi.uff.br/posgraduacao/sites/default/files/resolucao_150-2010.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces001_07.pdf
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convênio estabelecido entre essa e a PROPPi. Os cursos são definidos pelos departamentos 

sob o formato de projeto e encaminhados pela PROPPi ao Conselho de Ensino e Pesquisa 

para posterior aprovação ou não pelo Conselho Universitário. A Resolução prevê no Art.6º, 

inciso IX que ―os cursos por contrato e autofinanciáveis devem cumprir as exigências 

dispostas na regulamentação da universidade‖. A cobrança de taxas e mensalidades (Art.11º, 

§1º, inciso V) já estava considerada, a despeito das orientações do MEC referentes aos cursos 

lato sensu. E ainda, segundo seu Art. 6º, ―§ 6º - Qualquer outra alteração do projeto inicial 

deverá passar por todas as instâncias acima referidas, com exceção do Conselho 

Universitário‖, indicando as instancias que possibilitam o acompanhamento da 

movimentação dos cursos pela comunidade universitária. (grifos nossos). Ainda de acordo 

com a referida Resolução, seu Art.19º, inciso V, embora não seja detalhada a questão 

(exemplo: a natureza jurídica da instituição) ao colegiado do curso cabe ―apreciar propostas 

de convênios‖. Professores não pertencentes ao quadro da UFF também poderão compor o 

corpo docente para o lato sensu (Art. 27). Considerando-se a intermediação de uma fundação 

de apoio no gerenciamento dos cursos, a presença de professores externos à UFF torna-se 

constante. Certamente, os convênios trazem justificativas de toda espécie. 

 Em 1998, durante a reunião do CUV, foi deliberada a constituição de uma Assembleia 

Estatuinte (AE) e uma Comissão de Sistematização com o objetivo de elaborar a Novo 

Estatuto da UFF. Três pontos divergentes deveriam ser levados à discussão com a 

comunidade da UFF: a criação de Ouvidoria na UFF; a criação de Conselho Superior Único, e 

a gratuidade do ensino nos cursos lato sensu. Embora em 2002, o Parecer CNE 364
106

 

considerasse regular a cobrança de taxas em cursos de pós-graduação lato sensu, quando 

ministrados por IFES e a resolução interna considerasse tais cobranças, a polêmica em relação 

a essa medida, no interior da universidade, não arrefeceu. 

Após uma década, aos 28 de outubro de 2009, durante a reunião do CUV, foi aprovada a 

realização de um plebiscito sobre os cursos pagos lato sensu (autofinanciáveis), regulamentado 

pela Resolução nº 095
107

 que ―dispõe sobre o plebiscito que definirá os temas conflitantes 

apresentados pelo Conselho Universitário sobre o novo estatuto da Universidade Federal 

Fluminense‖. A Resolução tem por princípios a Lei nº 9.709 de 18 de novembro de 1998 que 

versa que ―a soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 

                                                           
106 Disponível em http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2002/pces364_02.pdf  Acesso em 13/10/2013. 

107 Disponível em http://www.conselhos.uff.br/cuv/resolucoes/2009/095-2009.pdf  Acesso em 13/10/2013. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2002/pces364_02.pdf
http://www.conselhos.uff.br/cuv/resolucoes/2009/095-2009.pdf
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valor igual para todos, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular‖ (Art.1º) e as 

Resoluções 111 e 112 de 2008 do Conselho Universitário, a Comissão instituída pela Portaria 

CUV no. 001/2009 de 25 de março de 2009 que ―normatiza a execução do plebiscito para a 

definição dos seguintes temas: gratuidade de ensino nos Cursos Lato Sensu (Autofinanciáveis); 

Criação de Ouvidoria; Criação de Conselho Superior Único”. (grifos do autor).  

 Tiveram direito ao voto: os servidores do quadro permanente da UFF; os servidores 

técnico-administrativos e docentes e técnico-administrativos do quadro permanente da UFF; 

os alunos de graduação e de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) com 

matrícula ativa ou em tese no período letivo em curso e os residentes acadêmicos da área de 

saúde da UFF (idem). 

 Durante o ano de 2010 foram realizados 07 (sete) debates com a comunidade 

acadêmica: em 31 de março no campus da Praia Vermelha; 15 de abril no Polo Universitário 

de Volta Redonda; 04 de maio no campus do Gragoatá; Dia 09 de junho no Campus do 

Valonguinho; 17 de agosto no campus do Gragoatá; 19 de agosto no Polo Universitário de 

Campos e em 24 de agosto na Reitoria. 

No segundo semestre de 2010, o Plebiscito ocorreu entre 30 de agosto e 03 de 

setembro (em Niterói, de 30 de agosto a 01 de Setembro de 2010 e, no Interior, de 02 e 03 de 

setembro de 2010) para decidir qual dos textos
108

 abaixo prevaleceria na redação final do 

Estatuto da universidade.   

- Texto da Estatuinte: 

 Art.3°: "A UFF será regida pelos seguintes princípios: ... III - da natureza  pública e 

gratuita do ensino, sob responsabilidade da União; …" 
 

- Texto da Comissão de Sistematização do CUV: 

 Art. 2° §2: "O princípio da gratuidade do ensino aplica-se aos cursos de  graduação 

e de pós-graduação stricto-sensu (mestrado e doutorado)". 
 

Você concorda que deva prevalecer o texto da Estatuinte? 

( ) SIM ( ) NÃO (UFF, 2010) 

 

 Decidir sobre a existência ou não de cursos pagos deriva da resistência da comunidade 

acadêmica diante da recorrente cobrança de cursos embora nos últimos tempos a cobrança tenha 

se estendido aos cursos de pós-graduação strictu sensu, com maior predominância nos 

chamados Mestrados Profissionalizantes (MP), reconhecidos pela Portaria Capes 80 de 16 de 

dezembro de 1998. 

                                                           
108 Mais detalhes sobre o plebiscito e ―O novo Estatuto da UFF e o Plebiscito‖ disponível em 

http://www.plebiscito2010.uff.br/  Acesso em 13/10/2013. 

http://www.plebiscito2010.uff.br/
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 O MP tem como requisitos e condições para enquadramento como tal, considerada, 

dentre outras, a ―feição peculiar do Mestrado dirigido à formação profissional‖: a)estrutura 

que articule o ensino com a aplicação profissional e titulação mínima em um ano; b) o quadro 

docente poderá ser composto por profissionais de qualificação e experiência na área de 

conhecimento; c) a possibilidade de dedicação parcial para o docente; d) apresentação de 

trabalho final com clara aplicabilidade profissional (Art. 2º). Toda instituição onde funcionem 

cursos stricto ou lato sensu ou ―a realização de pesquisa e prestação de serviços‖ nas áreas 

de conhecimento também poderão ministrar os MP (Art. 3º). Além disso, poderão solicitar o 

enquadramento dos mestrados existentes em MP desde que reformulem seus projetos (Art. 

5º), balizados é claro pela lógica imediatista e utilitarista, distante portanto da função precípua 

do stricto sensu. A CAPES considera que os MP possuem vocação para o autofinanciamento 

e prevê que as instituições realizem convênios (Art. 6º). Certamente, o escopo da abrangência 

dessa modalidade se ampliou e de fato, as PPP podem instrumentalizar essa possibilidade, 

como já o fazem. 

Na UFF, a FEC também atua intermediando esses convênios (Quadro 14) São 

evidentes os esforços da CAPES para a expansão da modalidade aliada à aceleração da 

titulação.  

Retomando, a Assembleia Estatuinte defendia a gratuidade total; o CUV, propunha a 

gratuidade restrita aos cursos de graduação, mestrado e doutorado. Conforme texto publicado 

na página do ANDES-SN, à época, em 20 de setembro de 2010, intitulado “UFF aprova 

gratuidade total dos cursos, inclusive especialização e MBA”, a 

UFF possui hoje 131 cursos de especialização lato sensu, entre especializações e 

MBAs, que envolvem 7,5 mil estudantes. A maioria é paga. Em alguns casos, muito 

bem paga. A pós-graduação em Dentística, oferecida pela Faculdade de 

Odontologia, por exemplo, com duração de 12 meses, requer que os alunos paguem 

R$ 1,1 mil. A especialização em Direito da Administração Pública sai a uma 

mensalidade de R$ 550, além da taxa de inscrição de R$ 100. Há alternativas mais 

em conta, principalmente em cursos relacionados à formação de professores. 

Gratuidade completa, entretanto, é rara, mas existente. A Faculdade de Educação, na 

qual Gelda está lotada, não oferece nenhum curso pago e evita, inclusive, cobrar 

taxas de inscrição. Atualmente, oferecem nove dos 131 cursos de especialização da 

UFF, mas já chegaram a ofertar doze concomitantemente. ―Nossa experiência da 

Faculdade de Educação prova que a oferta de especializações gratuitas é 

perfeitamente viável. Os professores, em sua maioria, trabalham em regime de 

Dedicação Exclusiva. Não há razões para cobranças de taxas e mensalidades‖, 

defende. (ANDES-SN)
109

 

 

                                                           
109 À época a professora Gelta Terezinha Ramos Xavier, era a  presidente da ADUFF Seção Sindical.  
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Participaram do plebiscito oficial 13.323 eleitores, dos quais 1.333 docentes, 1.171 

servidores técnico-administrativos e 10.819 estudantes. O resultado final, 86,7% - SIM e 

13,2% - NÃO, evidenciou que a comunidade acadêmica apoiava, inclusive, o fim da cobrança 

de taxas e mensalidades nos cursos lato sensu (especializações e MBA).  

Embora o plebiscito tenha decidido pela gratuidade total na universidade, os relatórios 

investigados demonstram o não cumprimento da vontade da comunidade acadêmica sob a 

perspectiva democrática. E nesse ritmo, a Resolução CEP/UFF nº 200/2014, altera o Art. 11º, 

que atribui a gratuidade na taxa de inscrição nos cursos lato sensu aos candidatos inscritos no 

CADÚNICO, instituído pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007
110

. 

Neste momento, no sítio da UFF estão disponíveis, com início previsto em 2015, 

alguns editais para cursos pagos autossustentáveis, lato sensu (a escolha foi aleatória), a saber:  

Quadro 11: Cursos pagos lato sensu autossustentáveis 

Especialização em Implantodontia  
Vagas: 11 (brasileiros), 01 (estrangeiros) 

Início: Abril 2015 

Duração: 24 meses 

Mensalidade: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) 

Valor total do curso: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) 

MBA em Gestão Empresarial e de Sistemas de Informação 

Vagas: 60 (brasileiros), 00 (estrangeiros) 

Início: 04/07/2015 

Duração: 360h 

Mensalidade: 20 (vinte)  x R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) 

Valor total do curso (estimado): R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) 

Entrega de TCC após o término das aulas: R$ 200,00/mês até 03 (três) meses 

MBA Gerenciamento de Projetos 

Vagas: 90 (brasileiros), 00 (estrangeiros) 

Início: 16/05/2015 

Duração: 478 horas) 

Mensalidade: 770,00 (setecentos e setenta reais) 

Especialização em Enfermagem Gerontológica 
Vagas: 38 (brasileiros), 02 (estrangeiros) 

Duração: 06/03/2015 a 26/02/2016 -   360 horas 

Inscrição: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 

Matrícula: R$ 300,00 (trezentos reais), valor de fevereiro de 2015 

Mensalidade: 12 (doze) X R$ 400,00 (março a fevereiro)    

 

 

                                                           
110 ―O Cadastro Único (Cadúnico) é um sistema que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, para que possam ter 

acesso aos programas Sociais do Governo Federal.‖ Mais informações em http://www.programadogoverno.org/cadastro-

unico-do-governo-federal-cadunico/  Acesso em 06/05/2014. 

http://www.programadogoverno.org/cadastro-unico-do-governo-federal-cadunico/
http://www.programadogoverno.org/cadastro-unico-do-governo-federal-cadunico/
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Especialização em Engenharia de Petróleo e Gás Natural (Exploração e Produção de 

Petróleo e ênfase em Perfuração de Poços de Petróleo) 
Vagas: 80 (brasileiros), 00  (estrangeiros) 

Início:  25/04/2015 

Duração: 360 horas 

Mensalidade: 16 (dezesseis) parcelas de  R$ 700,00 (setecentos) (a 1ª é a Matrícula)  

Valor total do curso: R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais) 

Fonte: http://www.editais.uff.br (Elaborado pela autora) 

 

É importante destacar o empenho da FEC no gerenciamento das atividades. No sítio da 

instituição, na parte de Notícias é veiculado o texto intitulado ―Fundação discute nova forma 

de gerenciamento dos cursos autofinanciáveis‖
111

, numa clara demonstração do 

aprofundamento de suas relações com a UFF: 

Na quinta-feira (21), coordenadores de projetos e seus representantes se reuniram 

com a Diretora-Presidente da FEC, profª Miriam Lepsch, e sua equipe para tratar da 

operacionalização da emissão de boletos dos cursos autofinanciáveis da UFF. Na 

oportunidade, mais esclarecimentos foram prestados sobre o módulo de emissão de 

boletos do sistema SIAF, que foi reapresentado, e os participantes puderam sanar 

suas dúvidas a respeito do procedimento. Durante a reunião, os coordenadores 

sinalizaram demandas dos alunos em relação ao prazo e quitação dos boletos. As 

questões foram discutidas e chegou-se à conclusão de que um grupo de trabalho 

deveria ser criado para solucionar tais gargalos, após avaliação e estudada a 

possibilidade de apresentá-lo à Universidade. Integram o grupo a Diretora 

Administrativa e Financeira da FEC, profª Patrícia Cidade; o assessor jurídico, Dr. 

Vinicius Nogueira Costa; os professores coordenadores de projetos José Geraldo 

Abunahman e Fabiana D´Andrea Ramos; e os representantes  do LATEC, Hernani 

Soares, e do LabCEO, Sandro Lordelo. 

 

b.1) MBA 

 Os cursos denominados Master Business Administration, comumente conhecidos por 

MBA, tem representação significativa na análise dos projetos intermediados pela FEC.  

 De acordo com o sítio do MEC
112

 ―os cursos designados como MBA - Master Business 

Administration ou equivalentes nada mais são do que cursos de especialização em nível de 

pós-graduação na área de administração‖ e devem seguir a Resolução CNE/CES Nº 1, de 8 de 

junho de 2007.  

                                                           
111 Disponível em http://www.fec.uff.br/noticias/pagina/865/Fundacao-discute-nova-forma-de-gerenciamento-dos-cursos-

autofinanciaveis-    

112 Sobre MBA, informações disponíveis em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view= 

article&id=387&Itemid=349  Acesso em 09/12/2013. 

http://www.editais.uff.br/
http://www.fec.uff.br/noticias/pagina/865/Fundacao-discute-nova-forma-de-gerenciamento-dos-cursos-autofinanciaveis-
http://www.fec.uff.br/noticias/pagina/865/Fundacao-discute-nova-forma-de-gerenciamento-dos-cursos-autofinanciaveis-
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=%0barticle&id=387&Itemid=349
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=%0barticle&id=387&Itemid=349
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 Na página eletrônica das Coordenações de Pós-Graduação da Proppi consta a seguinte 

apresentação: 

A pós-graduação lato sensu - cursos de especialização / MBA / Residência - caracteriza-

se pela formação de pessoal em nível de especialização profissional, visando à 

capacitação e ao aprimoramento do educando em áreas específicas do saber. É um 

programa de estudo de curta duração (mínimo de 360 horas) e com flexibilidade 

curricular em termos de conteúdo, disciplinas e atividades acadêmicas. Para a conclusão 

do curso, exige-se apresentação de trabalho final individual ou monografia. É aberta a 

candidatos diplomados em cursos superiores e que atendam às exigências das 

instituições de ensino - art. 44, III, Lei nº 9.394/1996. (PROPPi, UFF, 2014) 

E a página eletrônica principal da PROPPi, traz :  

Qual a importância da Proppi para o aluno? A Proppi é responsável pela coordenação 

da pesquisa e da pós-graduação na UFF. A pós-graduação compreende cursos lato 

sensu (Especialização e MBA) stricto sensu (mestrado e doutorado). Enquanto os 

cursos lato sensu são mais específicos e voltados para o mercado de trabalho, a pós-

graduação stricto  sensu é mais abrangente e interessa principalmente àqueles que 

desejam permanecer no ambiente acadêmico. Além de gerenciar as bolsas de 

mestrado e doutorado, a Proppi coordena também o Programa de Iniciação 

Científica da UFF. (PROPPi, UFF, 2014) (grifos do autor) 

 

 O Portal do MEC
113

 traz as seguintes informações sobre o lato sensu e o stricto sensu:  

Os cursos de especialização em nível de pós-graduação lato sensu presenciais (nos 

quais se incluem os cursos designados como MBA - Master Business 

Administration), oferecidos por instituições de ensino superior, independem de 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento e devem atender ao 

disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007. Os cursos de pós-

graduação lato sensu a distância podem ser ofertados por instituições de educação 

superior, desde que possuam credenciamento para educação a distância. 

Pós-graduação stricto sensu: mestrado e doutorado. 

As pós-graduações stricto sensu compreendem programas de mestrado e doutorado 

abertos a candidatos diplomados em cursos superiores de graduação e que atendam 

às exigências das instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos (art. 44, III, 

Lei nº 9.394/1996.). Ao final do curso o aluno obterá diploma. Os cursos de pós-

graduação stricto sensu são sujeitos às exigências de autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento previstas na legislação - Resolução CNE/CES nº 

1/2001, alterada pela Resolução CNE/CES nº 24/2002. (MEC, 2014) 

A Resolução nº 001/2013, de 18 de março de 2013, do Conselho de Curadores da UFF, 

decidiu que  

Art. 1º - As prestações de contas de todas as turmas ou cursos autofinanciáveis, 

cujos Editais foram aprovados a partir da vigência da Resolução nº 155/08, sejam 

encaminhadas pela PLAP/PROPLAN a este Conselho para o cumprimento da citada 

resolução. 

                                                           
113 Disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=387&Itemid=352 e http://portal.mec.gov.br/ 

index.php?option=com_content&view=article&id=385&Itemid=316 Acesso em 09/04/2014 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces001_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=387&Itemid=352
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=385&Itemid=316
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=385&Itemid=316
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 A Resolução resulta da Auditoria nº 04/2002, processo 23069.057276/2012-12, com 

relatório emitido sobre cursos autofinanciáveis. Não conseguimos visualizar o processo 

embora esteja numa página denominada ―Consulta Pública de Processos‖
114

. Considerando-se 

que o plebiscito realizado com a comunidade universitária tenha decidido majoritariamente 

pela gratuidade dos cursos e diante da continuidade das cobranças, acreditamos que a referida 

auditoria busque apontar as irregularidades e/ou cometer procedimentos corretivos. 

Confiamos que, para estudos futuros, essas informações já sejam de domínio público. 

Retomando os MBA, relacionamos contratos vigentes até 31/12/2013 (UFF, Relatório 

de Gestão de 2013. No documento, predominam 93 (noventa e três) MBA (utilizando essa 

nomenclatura nos projetos), em grande parte oriundos das Engenharias e da Faculdade de 

Administração, Ciências Contábeis e Turismo, iniciados em 2009 e financiados por 

mensalidades (Quadro 12). A informação pretende demonstrar o alcance do ethos 

empreendedor presente na universidade sob a mediação da FEC, considerando-se a 

continuidade longeva dos projetos sob cobrança de taxas e mensalidades. Muitos já tiveram 

edições anteriores. É importante enfatizar que muitos cursos tiveram início em  2010, ano do 

plebiscito que consagrou a gratuidade dos cursos. Conforme LEHER (2004), 

O mercado requer conhecimento operacional e pragmático. É nesse contexto que a 

inovação tecnológica é inserida na agenda da educação superior da periferia do 

capitalismo. A partir dos anos 1990, novas noções, imagens, temas e referências 

com pretensão conceitual compõem o léxico da educação superior: produtividade, 

qualidade, competitividade, flexibilidade, gestão e eficiência. O metro para aferir a 

qualidade deixa de ser um determinado ―ethos‖ acadêmico, tomando emprestado um 

outro sistema de medida: o mercado. Assim, a aferição é feita a partir de noções 

como produtividade, eficiência, excelência, flexibilidade e empreendedorismo. Esse 

novo léxico denota transformações de grande alcance na universidade. Os currículos 

devem ser imediatamente flexíveis e assegurar a aquisição de competências 

imediatamente comercializáveis no mercado. (p. 881) 

 

Quadro 12: Projetos da UFF/FEC - MBA (vigentes em 31/12/2013) 

Nº 

projeto 
Tipo 

Nº 

contrato 
Objeto Início Fim 

2633 1 055/09 MBA em Logística Empresarial e Gestão da Cadeia de Suprimentos 11/05/2010 19/11/2013 

2868 1 086/10 MBA Desenvolvimento Gerencial Avançado 05/11/2010 01/02/2014 

2906 1 111/10 MBA em Marketing Empresarial 03/03/2011 31/12/2013 

2907 1 110/10 MBA em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais 26/03/2011 30/10/2013 

2918 1 002/11 MBA em Contabilidade e Auditoria 02/02/2011 31/12/2013 

2919 1 003/11 MBA em Gestão em Tributação e Contabilidade 02/02/2011 31/12/2013 

2916 1 005/11 MBA em Gestão Estratégica de Negócios 02/02/2011 31/12/2013 

                                                           
114 Disponível em https://sistemas.uff.br/protocolo/ProcessoMostrar.uff    

https://sistemas.uff.br/protocolo/ProcessoMostrar.uff
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2917 1 006/11 MBA em Controladoria e Finanças 02/02/2011 31/12/2013 

2923 1 007/11 MBA Organizações e Estratégias - Instituto Federal Fluminense 18/03/2011 01/07/2013 

2944 1 020/11 MBA em Economia Empresarial 16/04/2011 31/05/2013 

2952 1 025/11 MBA em Gestão de Recursos Humanos 28/04/2011 30/04/2013 

2922 1 026/11 MBA em Economia Empresarial e Gestão da Cadeia de Suprimentos 02/05/2011 20/04/2013 

2959 1 027/11 MBA Gestão pela Qualidade Total 03/05/2011 31/12/2013 

2966 1 030/11 
MBA Desenvolvimento Gerencial Avançado - Ênfase em Gestão 

de Pessoas 
26/05/2011 28/02/2014 

2968 1 032/11 MBA Gestão Estratégica da Produção e Manutenção 30/05/2011 28/02/2014 

2967 1 033/11 MBA Gestão de Negócios Sustentáveis 30/05/2011 31/08/2014 

2978 1 040/11 MBA Gestão de Empreendimentos Turísticos-PGTUR 28/06/2011 10/12/2013 

2988 1 041/11 MBA Gestão de Empreendimentos Turísticos-PGTUR 28/06/2011 10/12/2013 

2989 1 042/11 MBA Gestão de Empreendimentos Turísticos-PGTUR 28/06/2011 10/02/2013 

2977 1 043/11 MBA Organizações e Estratégia 28/06/2011 28/02/2015 

2983 1 044/11 MBA em Marketing Empresarial 30/06/2011 30/04/2013 

2981 1 045/11 MBA Gerenciamento de Projetos 28/06/2011 09/11/2013 

2984 1 046/11 MBA em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais 16/07/2011 31/03/2013 

2970 1 048/11 
MBA Gerenciamento Avançado de Finanças - (Finanças 

Empresariais) 
06/07/2011 28/02/2014 

2997 1 053/11 MBA em Logística Empresarial e Gestão da Cadeia de Suprimentos 14/07/2011 01/07/2014 

3079 1 007/12 
MBA Desenvolvimento Gerencial Avançado - Ênfase em Gestão 

de Pessoas 
02/02/2012 02/07/2014 

3078 1 008/12 Projeto Curso MBA Gerenciamento de Projetos 07/02/2012 10/01/2015 

3120 1 015/12 
Projeto Curso MBA TV Digital, Radiofusão e Novas Mídias de 

Comunicação Eletrônica 
13/05/2012 30/06/2014 

3103 1 019/12 
Projeto Curso de Especialização MBA em Finanças Corporativas e 

Mercado de Capitais 
20/03/2012 24/01/2014 

3104 1 020/12 Projeto Curso MBA em Marketing Empresarial 20/03/2012 30/06/2014 

3102 1\ 021/12 Projeto Curso MBA em Gestão de Previdência Complementar 26/03/2012 26/06/2014 

3111 1 023/12 Projeto MBA em Gestão Estratégica de Negócios 12/04/2012 30/04/2014 

3109 1 024/12 Projeto MBA em Controladoria e Finanças 12/04/2012 30/04/2014 

3110 1 025/12 Projeto MBA em Gestão Empresa-rial em Tributação e Contabilidade 12/04/2012 30/04/2014 

3108 1 026/12 Projeto MBA em Gestão Empresarial e Sistemas de Informações 12/04/2012 15/03/2014 

3113 1 027/12 Projeto MBA em Contabilidade e Auditoria 12/04/2012 30/04/2014 

3117 1 031/12 MBA em Gestão de Recursos Humanos 01/06/2012 24/03/2014 

3134 1 035/12 MBA em Economia Empresarial 14/06/2012 31/05/2014 

3133 1 039/12 MBA em Logística Empresarial e Gestão da Cadeia de Suprimentos 15/06/2012 30/06/2015 

3138 1 041/12 MBA Gerenciamento de Projetos 26/06/2012 26/02/2015 

3140 1 043/12 MBA Gestão pela Qualidade Total 02/07/2012 01/12/2014 

3148 1 049/12 
MBA Desenvolvimento Gerencial Avançado - Gestão de Energia e 

Eficiência Energética e Gestão de Edifícios e Coeficientes 
14/08/2012 31/12/2014 

3149 1 050/12 
MBA Desenvolvimento Gerencial Avançado - Gestão de Pessoas e 

Serviços de Saúde Hospitalar 
15/08/2012 31/12/2014 

3155 1 052/12 MBA Gestão de Empreendimentos Turísticos – PGTUR 19/07/2012 30/01/2014 

3156 1 053/12 MBA Gestão de Empreendimentos Turísticos – PGTUR 19/07/2012 30/01/2014 

3158 1 055/12 MBA Desenvolvimento Gerencial Avançado 22/08/2012 30/06/2014 

3157 1 056/12 
MBA em Logística Empresarial e Gestão da Cadeia de 

Suprimentos - Turma 9 - 2 semestre 2012 
06/08/2012 31/12/2015 

3162 1 057/12 MBA Gestão de Negócios Sustentáveis 20/08/2012 30/06/2014 

3161 1 058/12 MBA em Gestão de Previdência Complementar 2T 2012 20/08/2012 29/08/2014 

3160 1 059/12 MBA em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais 2T 2012 30/08/2012 31/03/2014 

3165 1 060/12 MBA em Marketing Empresarial 2T 2012 20/08/2012 31/03/2014 

3169 1 064/12 Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão - Turma CEFET/RJ 23/10/2012 31/03/2015 

3172 1 066/12 MBA Organizações e Estratégia 08/10/2012 28/02/2015 

3173 1 069/12 MBA em Controladoria e Finanças 05/10/2012 30/08/2014 

3222 1 094/12 MBA Gerenciamento de Processos 01/12/2012 01/12/2014 

3231 1 002/13 MBA em Contabilidade e Auditoria 28/01/2013 31/05/2015 

3234 1 003/13 MBA em Gestão Estratégica de Negócios 28/01/2013 31/05/2015 

3233 1 004/13 MBA em Gestão Empresarial em Tributação e Contabilidade 28/01/2013 31/05/2015 

3232 1 005/13 MBA em Controladoria e Finanças 28/01/2013 31/05/2015 

3239 1 010/13 
MBA em Gestão Empresarial e Sistemas de Informações - MBA - 

CASI/UFF 
09/04/2013 12/03/2015 

3244 1 013/13 MBA Gestão Estratégica da Produção e Manutenção 18/02/2013 31/03/2015 

3248 1 015/13 MBA Gestão Empreendimentos Turísticos – PGTUR 13/05/2013 30/01/2015 
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3260 1 017/13 
MBA em Logística Empresarial e Gestão da Cadeia de 

Suprimentos - turma 10 - Volta Redonda 
19/04/2013 31/08/2016 

3255 1 022/13 MBA em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais 1T 2013 19/04/2013 31/12/2014 

3256 1 023/13 MBA em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais 2T 2013 19/04/2013 10/04/2015 

3257 1 024/13 MBA em Gestão de Previdência Complementar 1T 2013 19/04/2013 30/09/2015 

3258 1 025/13 MBA em Gestão de Previdência Complementar 2T 2013 01/07/2013 31/12/2015 

3259 1 026/13 MBA em Marketing Empresarial 1T 2013 19/04/2013 31/12/2014 

3261 1 027/13 MBA em Marketing Empresarial 2T 2013 01/07/2013 10/04/2015 

3262 1 029/13 MBA em Logística Empresarial e Gestão da Cadeia de Suprimentos 19/04/2013 04/05/2016 

3263 1 033/13 MBA em Economia Empresarial 27/04/2013 31/05/2015 

3264 1 034/13 MBA em Gestão de Recursos Humanos 19/04/2013 06/04/2015 

3279 1 036/13 MBA em Gestão de Recursos Humanos 21/05/2013 02/04/2015 

3281 1 037/13 MBA Gestão pela Qualidade Total 01/03/2013 01/08/2015 

3280 1 038/13 MBA Gestão de Negócios Sustentáveis 01/03/2013 01/08/2015 

3286 1 042/13 MBA Gestão de Empreendimentos Turísticos – PGTUR 24/05/2013 30/01/2015 

3291 1 045/13 MBA Desenvolvimento Gerencial Avançado 04/06/2013 31/08/2015 

3295 1 048/13 MBA Gestão Estratégica da Produção e Manutenção 04/06/2013 31/08/2015 

3308 1 055/13 MBA Gerenciamento Avançado de Finanças 01/05/2013 01/08/2015 

3322 1 062/13 MBA Desenvolvimento Gerencial Avançado 29/08/2013 31/12/2015 

3320 1 063/13 MBA Gestão pela Qualidade Total 29/08/2013 31/12/2015 

3321 1 064/13 MBA Organizações e Estratégia 29/08/2013 31/12/2016 

3337 1 068/13 
MBA em Logística Empresarial e Gestão da Cadeia de 

Suprimentos - turma 12 - 2º semestre 2013 
17/10/2013 01/11/2016 

3335 1 071/13 MBA em Gerenciamento de Projetos 01/08/2013 01/08/2015 

3345 1 073/13 
A Formação em EAD na Perspectiva do Instituto de Matemática e 

Estatística 
25/09/2013 30/04/2013 

3328 1 076/13 
Curso de Extensão em Gerenciamento de Obras de Construção 

Civil 
19/08/2013 25/02/2014 

3329 1 077/13 
Curso de Extensão em Gerenciamento de Empreendi- mentos de 

Construção Civil 
19/08/2013 25/02/2014 

3349 1 078/13 

Apoio Gerenciamento Financeiro ao Projeto para Seleção de 

Projetos para Criação de Ferramentas de Aprendizado para o 

Ensino a Distância na Graduação 

21/10/2013 30/09/2014 

3366 3 090/13 

Modernização e Aprimoramento da Gestão, da Tutoria e do Mate- 

rial Didático dos Cursos de Espe- cialização a Distância do 

PNAP/UFF 

01/11/2013 01/09/2015 

3370 1 092/13 MBA Gestão Pela Qualidade Total 13/12/2013 30/06/2016 

3372 1 093/13 MBA Gestão de Negócios Sustentáveis 06/12/2013 30/06/2016 

3376 1 103/13 MBA Desenvolvimento Gerencial Avançado 01/11/2013 ###### 

3377 1 111/13 MBA em Gestão da Produção e Manutenção 01/10/2013 ###### 

   TOTAL: 93 CURSOS   

Fonte: RG-UFF 2013. Elaboração da autora. 

 

O volume dos MBA’s atesta a posição de subordinação da UFF ao campo empresarial 

e, considerada a condição capitalista dependente, a universidade assumiria um papel útil ao 

setor dito produtivo, legitimado pelo Estado e viabilizado pelas FEC. No momento em que as 

IFES são ‗convencidas‘ de que a educação será a responsável pelo ‗admirável mundo 

globalizado‘ e de que é necessário que todos façam a correta opção educacional, a 

ideologização da educação é validada. A universidade é instada a modificar a sua forma de 

relacionar-se com o mundo empresarial, o setor mais ‗dinâmico‘, tendo o PDI como 

norteador. 
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De fato, a resistência do movimento docente e dos estudantes contra esse estado de 

coisas se acirra, contudo e paradoxalmente, a forma se sobrepõe ao conteúdo e é preciso 

avançar na investigação e na crítica que apreendeu a articulação das medidas educacionais às 

políticas mais internacionalizadas.   

 Destacamos alguns dos contratos da relação dos vários MBA’s a fim de contemplá-los 

à luz da nossa hipótese. Diante das limitações durante a investigação dos documentos, já 

explicitada anteriormente, escolhemos 11 (onze) contratos das unidades acadêmicas que mais 

demandavam esse tipo de curso sob a intermediação da FEC. Para compor nossa análise, a 

construção da tabela buscou nos contratos a existência de elementos que validassem a 

heteronomia reinante na UFF:  a) as áreas de conhecimento/unidades que mais demandam 

essa modalidade de projeto: b) a cobranças de taxas e mensalidades aos discentes; c) os 

órgãos financiadores além da UFF; d) a vigência de cobranças de taxas e mensalidades numa 

clara evidência do descumprimento ao resultado do plebiscito realizado junto à comunidade 

universitária; e) a participação de docentes sob o regime trabalho DE, 40h, 20h, num 

movimento facilmente depreendido a partir do REUNI; f) a participação dos demais 

servidores da UFF, como os técnico-administrativos na execução do projeto; g) o pagamento 

de bolsas a docentes, discentes e técnico-administrativos na efetivação do projeto. Cumpre 

informar que esse procedimento metodológico também serviu para a elaboração da tabela de 

Mestrado Profissional (Quadro 14). 

Dos 11 (onze) cursos escolhidos, ressaltamos a concentração  gestão empresarial  

(90,9 %) . Destes, 10 (90,9%) têm como órgão financiador a UFF; 1 (um) curso recebe 

financiamento de instituição externa.   
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Quadro 13: MBA‟s FEC/UFF 

 



199 

 

Como dito anteriormente, a despeito do plebiscito que decidiu majoritariamente pela 

não cobrança dos cursos, arbitrariamente, a UFF continua promovendo os cursos pagos, sendo 

que os elementos encontrados revelam uma opção, digamos, por políticas privatistas. O 

candidato a uma vaga, para ter direito ao certificado de especialização lato sensu, dentre os 

cursos apresentados, deverá desembolsar R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) 

pelo curso mais caro ou R$ 7.650,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta reais) pelo mais barato. 

A quebra do princípio da gratuidade foi evidenciada somando R$ 13.023.300,00 (treze 

milhões, vinte e três mil e trezentos reais). Dos 11 (onze) MBA, 01 tinha financiamento 

externo (SESI). O restante foi financiado pela UFF.  

 A flexibilidade do regime de trabalho envolveu outras fontes de recursos e 

remuneração, em 100% dos contratos analisados, conflitando com o princípio da isonomia 

salarial: 147 docentes em regime de DE e 20 docentes de 20h.  

 Em 100% dos contratos, foi possível encontrar verbas destinadas a pagamento na 

forma de bolsas (docentes, discentes, técnicos administrativos e outros servidores) que 

somaram no período analisado R$3.408,884,00 (três milhões, quatrocentos e oito mil, 

oitocentos e oitenta e quatro reais). 

 Sob a rubrica ―Custos operacionais‖ a UFF repassou à FEC R$ 2.526.975,00 (dois 

milhões, quinhentos e vinte e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais pelo apoio aos 

cursos orçados em R$ 13.023.300,00 (treze milhões, vinte e três mil reais), ou seja, 

quantidade de vagas x mensalidades). 

 Os contratos também orçaram o pagamento a serviços prestados por terceiros 

(docentes que não fizessem parte do quadro permanente e outros profissionais), no valor de 

R.$ 541.678.00 (quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais). 

 Todos os contratos foram legitimados com publicação no Diário Oficial da União. 
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Quadro 14: Mestrados e Mestrados profissionalizantes FEC/UFF  

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Seguindo a mesma linha de raciocínio, analisamos os contratos de Mestrados e 

Mestrados Profissionais. O conjunto de cursos (2 Mestrados e 2 Mestrados Profissionais) 

somam um valor estimado em R$ 2.675.500,00 (Dois milhões, seiscentos e setenta e cinco 

mil e quinhentos reais). Os custos operacionais a serem pagos à FEC serão de R$ 396.453,00 

(trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais). 

 Os MP definidos com ―vocação para o autofinanciamento‖ (Art. 6º, Portaria nº 080, 

CAPES), representam 50% dos contratos. Para o MP em Sistema de Gestão o estudante 

desembolsará o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 

O Contrato nº 1135 – Mestrado em Engenharia da Produção informa somente o valor 

orçado do curso. Todavia, no documento não mais disponível no sítio (Projetos em 

desenvolvimento FEC 2010), ele figura como Curso de Especialização, financiado por 

mensalidades e com o objetivo de formar Mestres em Engenharia de Produção.  

Foram pagas bolsas a 15 (quinze) docentes em regime de DE envolvidos no Contrato 

nº 2942, no total de R$ 187.860,00 (cento e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta reais). 

Técnicos-administrativos (02) receberam R$ 24.000,00 (Contrato nº 3185) e os discentes o 

valor R$ 289.000,00 (duzentos e oitenta e nove mil reais). 

Certamente, a lógica operacional e pragmática grassa os projetos formativos em curso 

na UFF. A FEC, para os seus defensores dentro na universidade encontra sua justificação nos 

entraves reais ou supostos da legislação, pouco importando as normas constitucionais.  

 

3.4 A Agência de Inovação 

De fato, em 2009, a então PROPP, responsável pela coordenação, supervisão e 

estímulo às atividades de pesquisa e pós-graduação, incluiu o termo inovação à sua 

apresentação, PROPPi. Além das coordenadorias: Pós-Graduação stricto sensu (CPGS), PG 

lato sensu (CPLS), de Pesquisa (CPQ), Capacitação Docente e Técnica (CCDT) e de 

Administração Financeira (CAF), de Pesquisa e Desenvolvimento do Hospital Universitário 

Antonio Pedro e a Editora da Universidade Federal Fluminense (EdUFF), também foi 

incluída a Agência de Inovação da UFF (Agir), o núcleo de inovação tecnológica (NIT) criada 
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pela Norma de Serviço nº 604 de 02 de abril de 2009
115

, em conformidade com a Lei de 

Inovação, inciso VI, Art. 2º 
116

. (Relatório Anual Proppi 2009, versão resumida)
117

. 

 

Gráfico 6: Organograma PROPPi 

 
Fonte: http://www.proppi.uff.br/novo/organograma 

 

A Norma 604 traz como considerações para a criação da Agir: 

Considerando a necessidade de estimular, assessorar e dar consultoria ao 

desenvolvimento de projetos e produtos para o atendimento das disposições da Lei 

de Inovação; 

Considerando a necessidade de sensibilização, orientação e capacitação de docentes, 

técnico-administrativos e demais interessados na proteção do conhecimento e na 

apropriação dos benefícios comerciais advindos da Lei de Inovação, em comum 

acordo com as instâncias envolvidas; 

Considerando a necessidade de captação de recursos para desenvolvimento de 

atividades de PD&I através da elaboração de projetos a serem submetidos às 

agências de fomento e de planos de negócios a serem submetidos aos investidores 

institucionais; 

Considerando a necessidade de atuar em parceria com outras ICTs e empresas, no 

espírito da Hélice Tríplice
118

 de relações entre o setor gerador de conhecimento, o 

governo e o setor produtivo; 

                                                           
115 Disponível em http://www.noticias.uff.br/bs/2009/04/058-2009.pdf  Acesso em 12/03/2014. 
116 Disponível em http://www.proppi.uff.br/portalagir/leis.  Acesso em 12/03/2014. 
117 Disponível em http://issuu.com/thiagopetra/docs/relat_rio_proppi.  Acesso em 12/03/2014. 

http://www.noticias.uff.br/bs/2009/04/058-2009.pdf
http://www.proppi.uff.br/portalagir/leis
http://issuu.com/thiagopetra/docs/relat_rio_proppi
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Considerando a necessidade de apoiar as atividades relacionadas dos agentes de 

inovação da universidade, em especial do ETCO e da Incubadora de Empresas; 

Considerando, ainda, a necessidade de promover ações que atendam às políticas 

propostas pelo Fórum de Agentes de Inovação, buscando articular as diversas áreas 

do conhecimento da Universidade (UFF, Boletim de Serviço nº 58, 2009) 

 

A partir dessas considerações a NIT pretende disseminar, através de projetos, a ideia 

de que toda pesquisa tem potencial para um empreendimento. Sob o discurso da Sociedade do 

Conhecimento, onde o conhecimento produzido deve imediatamente ser aplicável, a agência 

aposta na transformação da cultura acadêmica, vista por ela como algo engessado (voltada 

‗basicamente‘ para a publicação científica), para uma cultura onde o professor-pesquisador se 

veja como um possível empreendedor, com uma pesquisa de caráter eminentemente 

pragmático, operacional. 

A NIT acredita nas PPP‘s fomentadas pelos órgãos oficiais como a grande 

possibilidade transformadora da forma como se produz na universidade. Sob esse 

pressuposto, buscará em todos os espaços da instituição pesquisas com potencial ou não para 

ser patenteada, acreditando que mesmo aquelas que não sejam passíveis de proteção industrial 

não estão distantes de serem consumidas pela sociedade. 

A cultura da inovação, no caso brasileiro, um eufemismo para a prestação de serviços, 

passa a ser o parâmetro para a qualidade daquilo que é produzido na IFES, ou seja, a forma 

como a Agir se estrutura organizacionalmente demonstra que a Inovação pode acontecer, 

contudo, a produção de conhecimento está dissociada, de fato, para o debate e a resolução dos 

problemas nacionais. 

Conforme o seu sítio, a Agir é composta de Direção, Assessoria de Inovação, Fórum 

de Agentes de Inovação, Assistente de Inovação, Escritório de Transferência de 

Conhecimento (Etco), Incubadora de Empresas da UFF- Laboratório Initia de Inovação e 

Empreendedorismo e Secretaria. Vinculada à PROPPi, é responsável pela coordenação, 

articulação e proposição de políticas e ações que impulsionem a inovação na UFF. A seguir, o 

organograma da Agir: 

 

                                                                                                                                                                                     
118 Hélice Tripla: teoria desenvolvida por ETZKOWITZ (2003): ―A tese da Hélice Tripla postula que a interação 

universidade-indústria-governo é a chave para melhorar as condições de inovação em uma sociedade baseada no 

conhecimento. A indústria atua na Hélice Tripla como o local de produção; o governo como a fonte de relações contratuais 

que garantem interações e trocas estáveis; a universidade como a fonte de novos conhecimentos e tecnologias, o princípio 

gerador das economias baseadas no conhecimento‖. 



204 

 

Gráfico 7: Organograma da Agir 

 

 

 

 A agência de inovação tem como missão: 

Promover a gestão da inovação tecnológica da UFF, principalmente, no que se refere 

ao estímulo de desenvolvimento de pesquisas inovadoras, à proteção e à 

transferência dos ―ativos intelectuais‖ da comunidade acadêmica, atendendo às 

demandas dos diversos segmentos da sociedade, estabelecendo parcerias e 

participando proativamente das discussões geradas nos cenários local, regional e 

nacional. 

 

 Um conhecido estudioso das Ciências Contábeis, Sérgio de Iudícibus, conceitua a 

expressão ―ativo‖ da seguinte forma
119

:  

1. o ativo deve ser considerado à luz de sua propriedade e/ou à luz de sua posse e 

controle; normalmente as duas condições virão juntas; 

                                                           
102  IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da contabilidade. 5.ed., São Paulo: Atlas, 1997 
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2. precisa estar incluído no ativo, em seu bojo, algum direito específico a benefícios 

futuros (...) ou, em sentido mais amplo, o elemento precisa apresentar uma 

potencialidade de serviços futuros (fluxos de caixa futuros) para a entidade; 

3. o direito precisa ser exclusivo da entidade; (...) (IUDÍCIBUS, 1997, p.124) 

 

 Destaca-se nesse conceito, a possibilidade de ―benefícios futuros‖ a quem possua os 

ativos. A ideologização da educação, dessa forma, é congruente com a Teoria do Capital 

Intelectual
120

 (Stewart, 1983), que afirma que o conhecimento é determinante nos novos 

modelos de produção e gestão do trabalho. Ao mesmo tempo, essa teoria converge para a 

ressignificação da função do Estado junto ao capital hegemônico. Sob essa perspectiva , o 

Estado redefine seu modus operandi na elaboração e implementação de políticas sociais e, no 

que nos interessa imediatamente, de políticas públicas para a educação superior e assume, no 

contexto atual, o papel de financiador e produtor de condições objetivas ao desenvolvimento 

de interesses heterônomos  no interior da universidade. 

O chamado ―ativo intelectual‖ depende das condições criadas para que possa ganhar 

força. Nas contribuições de Iudícibus (1997) sobre um instrumento voltado para o controle 

contábil-financeiro do que foi produzido por uma empresa e devidamente apropriado 

pelos ideólogos da educação, seguidores da Era do Conhecimento fica evidente a forçosa 

analogia entre a produção do conhecimento na universidade pública e o que é produzido nas 

fábricas. Se nos referirmos à produção de conhecimento novo, considerado o contexto da 

inovação, a desqualificação da função social da universidade é a tônica vide discursos 

pautados na necessária agilidade e eficiência das instituições. A prática discursiva nesse caso 

assumiu lugar importante na produção de sentidos não contraditórios com os interesses do 

mercado tendo o Estado, via MEC, como indutor de formas fetichizadas nas quais o 

conhecimento é a principal mercadoria. 

O conhecimento tornou-se o principal ingrediente do que produzimos, fazemos, 

compramos e vendemos. Resultado: administrá-lo – encontrar e estimular o capital 

intelectual, armazená-lo, vendê-lo e compartilhá-lo – tornou-se a tarefa econômica 

mais importante dos indivíduos, das empresas e dos países. [...] O capital intelectual 

constitui a matéria intelectual – conhecimento, informação, propriedade intelectual, 

experiência – que pode ser utilizada para gerar riqueza (...) 

Uma vez que o descobrimos e exploramos, somos vitoriosos. [...] A gerência dos 

ativos intelectuais se tornou a tarefa mais importante dos negócios porque o 

                                                           
120 ―Na Teoria do Capital Intelectual, difundida no contexto do chamado Estado mínimo neoliberal, o capital assume para si a função 

de dirigente de projetos educacionais formais e não-formais, de modo diverso do contexto gerador da Teoria do Capital Humano, no 

qual o capital ainda se propunha a utilizar-se do Estado para a execução de seu projeto de formação dos trabalhadores (Schultz, 

1973). O deslocamento do papel do Estado para o empresariado na direção e execução, e não apenas na formulação ideológica de 

projetos educacionais, se apresenta com a justificativa da mudança de base técnica do trabalho - substituição do modelo fordista pelo 

modelo de acumulação flexível -, gerando, segundo o discurso hegemônico, a necessidade de um ‗novo trabalhador‘, formado de 

acordo com o ethos da empresa.‖ In http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/capint.html, acesso em 05/06/2014) 
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conhecimento tornou-se o fator mais importante da produção. [...] O capital 

Intelectual é a soma do conhecimento de todos em uma empresa, o que lhe 

proporciona vantagem competitiva (Stewart, p. 11-23). 

 

A visão do NIT, ―gerar e disseminar tecnologias inovadoras possibilitando a 

efetivação de parcerias transformando ideia em produto ou processo novo para utilização na 

indústria, no comércio na ciência ou em uma nova leitura do social‖, enquadra-se nessa 

perspectiva da transformação da produção do conhecimento em vantagem competitiva.  

As PPPs, por intermédio do Estado, possibilitam a transformação pretendida de ideia 

em produto/processo rapidamente comercializável e produzido a baixo custo considerando-se 

a utilização das instalações da universidade e a mão de obra qualificada (doutores), já 

disponíveis. Mesmo que haja investimento em laboratórios na instituição, eles não são tão 

vultosos como sói acontecer nas empresas em relação aos seus próprios espaços de P&D.  

Ademais, a ciência interessada, balizada nas demandas imediatas do mercado deturpam a 

função social da universidade, embora Polanyi (2000) já tenha afirmado que aquele é uma 

construção deliberada do Estado. No nosso contexto, conforme acreditam governos recentes, 

o mercado talvez seja o mais capacitado a cuidar das necessidades individuais e sociais.  

Contudo, as implicações para o que pretende como futuro para a utilização da ciência 

são danosas. O pragmatismo e o utilitarismo ditariam os rumos do que se produz e como se 

produz dentro da universidade no mais perfeito padrão capitalista dependente e de 

heteronomia cultural ―ou em uma nova leitura do social‖. Os problemas não se restringem ao 

que é dado a investigar, pois os acordos com a FEC têm como pressuposto o sigilo e a lógica 

da propriedade intelectual, conforme demonstrado nos contratos analisados - Ampla, COPPE, 

Light, Petrobrás - em cláusulas bem definidas.  

Num vídeo institucional
121

, a Agir
122

 se apresenta ―estimulando e preservando a 

propriedade intelectual‖, embora nos contratos analisados a questão evidencie a quem 

pertence o conhecimento produzido. Se a LIT dispõe que a ―União e suas entidades‖ estão 

―autorizadas a participar minoritariamente do capital de empresa privada de propósito 

específico que vise ao desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos‖, limita 

visivelmente a autonomia da instituição pública relativa a ―obtenção de produto ou processo 

inovadores‖ (Art. 5º).  A universidade brasileira, induzida pelas medidas governamentais, 

                                                           
121 Disponível em http://www.proppi.uff.br/novo/agencia-de-inova  acesso em 12/03/2014 

122 Disponível em http://www.proppi.uff.br/portalagir/taxonomy/term/27 acesso em 12/03/2014 

http://www.proppi.uff.br/novo/agencia-de-inova
http://www.proppi.uff.br/portalagir/taxonomy/term/27
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passou a ocupar o papel de produtora de adequação tecnológica, enquadrada em contratos e 

prazos determinados.  Dessa heteronomia resulta o fato de que ―a propriedade intelectual 

sobre os resultados obtidos pertencerá às instituições detentoras do capital social, na 

proporção da respectiva participação.‖ (Parágrafo único, Art.5º). 

Alicerçada no conceito de ―desenvolvimento institucional‖, a fundação intermediará 

os programas, projetos, atividades e operações especiais, inclusive de natureza 

infraestrutural, material e laboratorial, que levem à melhoria mensurável das 

condições das IFES (Instituições Federais de Ensino Superior) e das ICTs, para 

cumprimento eficiente e eficaz de sua missão, conforme descrita no plano de 

desenvolvimento institucional (LEHER, 2010) 

 

Quadro 15: Criação da Agência de Inovação FEC-UFF 

 

Fonte: http://200.20.13.41/siafweb/hdadoscadastrais.aspx?Lwn3bV1BeD1IyZNUMt4Nqg== 

 

 Afinado com a LIT, o projeto traz um texto de apresentação: 

O desenvolvimento científico e tecnológico tem propiciado mudanças cada vez mais rápidas e 

profundas na sociedade, exigindo preparo para enfrentar os desafios no cotidiano. Se, há 

alguns anos, as instituições davam valor ao capital e investiam em ativos tangíveis, na Era do 

Conhecimento, a informação, aliada à ciência e à tecnologia, passou a ser o recurso 

estratégico mais importante, e a ―inteligência‖, fator de excelência. Nesse contexto, a Agência 

de Inovação (AGIR) da UFF elaborou um projeto com o objetivo de suscitar estímulo e 

desenvolvimento de pesquisas que motivem inovações e proteção e transferência de seus 

resultados. A iniciativa cria uma cultura acadêmica voltada a soluções inovadoras para 

grandes desafios locais e nacionais.  

O projeto, coordenado pela professora Fabiana Rodrigues Leta, prevê a realização de sete 

ações estratégicas, que atendem a política de implementação da inovação na Universidade, 

através do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O desenvolvimento das atividades 

propostas possibilita o debate sobre as dificuldades de se gerenciar ações voltadas à inovação 

e a definição dos procedimentos aplicáveis a este novo modelo de universidade. (grifos 

nossos) 
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A apresentação do referido projeto alude ao PDI, este, tornado congruente com o 

discurso da ‗Sociedade do Conhecimento‘. São estratégias do projeto e que atendem 

prontamente ao Art. 3º da LIT: 

 mapeamento e classificação de projetos; 

 proteção do conhecimento e transferência de tecnologia;  

 parques tecnológicos e incubadoras de empresas; 

 ações interdisciplinares de inovação; 

 programa de capacitação e difusão e programa de bolsas de iniciação à inovação. 

 

 Há uma inconsistência de informações quanto à quantidade de propostas nos quadros a 

serem desenvolvidas: 06 (seis) e 07(sete) no texto introdutório na página FEC em relação ao 

texto interno na página de consultas, respectivamente. Contudo, atendem ao proposto pela 

LIT. O contrato sofreu um aditivo e sua vigência foi até março/2014 sob a justificativa de 

adequação do projeto. A coordenação coube a uma professora das Engenharias, uma das áreas 

que é de maior concentração em projetos intermediados pela FEC. A seguir uma das ações 

estratégicas para a difusão da inovação, a divulgação da participação  em evento promovido 

por uma agência de inovação de outra IFES: 

AGIR participa do workshop sobre empreendedorismo promovido pela UFRJ
123

 

O Parque Tecnológico, a Incubadora de Empresas da Coppe e a Agência de 

Inovação da UFRJ promoveram o workshop ―Universidade Empreendedora‖, 

durante o evento Global Entrepreneurship Congress (GEC), que acontece no Rio de 

Janeiro, entre 18 e 21 de março. 

O objetivo é debater o conceito de universidade empreendedora e seu papel na 

promoção, fortalecimento e consolidação do empreendedorismo entre estudantes, 

professores e técnicos, aliado a possíveis políticas públicas. 

Participaram como palestrantes, representando a UFF, a diretora da Agência de 

Inovação, professora Fabiana Rodrigues Leta e o assessor de Inovação, José Manoel 

Carvalho de Mello. O GEC reúne pesquisadores, investidores, empreendedores e 

representantes de governos do mundo inteiro para discutir novas idéias e o 

desenvolvimento social e econômico. (PROPPi, 2014) 
 

Ao ―suscitar estímulo e desenvolvimento de pesquisas que motivem inovações e 

proteção e transferência de seus resultados‖, a AGIR assume o processo de operacionalização 

da pesquisa, com vistas a um ―novo modelo de universidade‖, todavia, nos moldes da 

reprodução ampliada do capital e alinhavada pelas políticas internacionalizadas embora e 

conforme as orientações do PDI 2013-2017, 

torna-se necessário ampliar, cada vez mais, os canais de interlocução com a 

sociedade, a fim de que a realidade social seja representada na sua totalidade. Cabe 

destacar, no entanto, que nem a Universidade deve se constituir em agência de 

prestação de serviços, pois isto não a orienta para a produção de conhecimento, 

                                                           
123 Disponível em http://www.proppi.uff.br/novo/agir-participa-do-workshop-sobre-empreendedorismo-promovido-pela-ufrj 
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nem é sua função substituir o Estado no atendimento às diferentes necessidades 

sociais. (UFF, PDI 2013-2017) (grifos nossos) 

 

Como salientam Boltansky e Chiapello em seu estudo sobre a novilingua, ao 

propugnar interlocução com a sociedade, o documento, a rigor, está se referindo ao mercado. 

A modalização do discurso, por meio da afirmação de que não se trata de uma agência de 

prestação de serviços, não encontra suporte no exame concreto dos contratos da FEC.4 

apresentados adiante, em que a maior parte dos recursos são destinados, objetivamente, à 

prestação de serviços diversos. A exposição sobre as atribuições desta NIT corrobora a 

argumentação: 

Cadastrar todas as atividades dedicadas ao Empreendedorismo e Inovação desenvolvidas 

pela Universidade Federal Fluminense, para fins de acompanhamento e fornecimento de 

informações a órgãos internos e externos, inclusive para relatórios institucionais e 

sistemas de custos. 

Promover atividades de sensibilização, orientação e capacitação de docentes, técnicos-

administrativos e demais interessados na proteção do conhecimento e na apropriação dos 

benefícios comerciais advindos da Lei de Inovação, em comum acordo com as instâncias 

envolvidas. 

Buscar a capacitação de recursos para desenvolvimento de atividade de PD&I através da 

elaboração de projetos a serem submetidos às agências de fomento e de planos de 

negócios a serem submetidos aos investidores institucionais. 

Apoiar as atividades relacionadas dos agentes de inovação da universidade, em especial 

do Etco, das Empresas Juniores e da Incubadora de Empresas. (UFF, Agir,2014) 

 

Entretanto, a despeito do discurso claramente apologético aos negócios, os 

documentos buscam, a todo momento, formas de legitimação coladas em relevo no discurso, 

como os interesses nacionais, a democratização , a inclusão etc.   

Para dar conta da sua missão, a Agir
124

 propugna como valores: a ética, a 

responsabilidade social, a busca permanente de excelência, a democratização do acesso e o 

respeito à dignidade, à liberdade de expressão e às diferenças. Tais expressões coadunam com 

o discurso da ordem multilateral. Suas estratégias são definidas por um Fórum de Agentes de 

Inovação, um grupo composto por pesquisadores e demais pessoas interessadas em inovação. 

Conforme sustentado na presente tese, sem a fundação essa refuncionalização não 

seria possível.  

Com efeito, conforme os documentos analisados, a UFF se prepara para contribuir 

decisivamente na inserção do país na economia mundial,  

                                                           
124 Disponível em http://www.proppi.uff.br/portalagir/ag%C3%AAncia-de-inova%C3%A7%C3%A3o. Acesso em 

12/03/2014 
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No plano das relações internacionais, por força da globalização econômica, assiste-

se à progressiva competitividade econômica e tecnológica entre países e regiões do 

planeta. Aqueles países que detêm capital e tecnologia impõem aos demais um papel 

subordinado e dependente, tanto do ponto de vista econômico, quanto tecnológico, 

cultural e ideológico. Este cenário indica, para a Universidade brasileira, a 

necessidade de que ela contribua decisivamente para que se possa afirmar o país de 

modo soberano neste novo contexto. Ela deverá gerar o conhecimento capaz de levar 

a soluções próprias a fim de que se supere o atraso social, tecnológico e econômico 

com que o Brasil hoje se defronta  (UFF, PDI 2013-2017). 

 

 No artigo ―Inovação, empreendedorismo e formação do engenheiro‖, os autores 

chamam a atenção para o estímulo governamental às atividades de inovação nas 

universidades:  

Na abertura da IV Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

ocorrida em Brasília entre os dias 26 e 28 de maio de 2010, ao anunciar o aumento 

do orçamento do MCT, o Presidente Lula afirmou que o Brasil precisa passar a 

exportar ―conhecimento‖. Em qualquer latitude que se examine a afirmação, essa é a 

linguagem e a expressão mais atual e esclarecida da inovação: conhecimento que se 

vende ou ao menos se torna vendável. (MOTTA E ANDRADE,2011)
125

 

 

 Para alcançar seus objetivos, a agência de inovação investirá na capacitação de 

docentes e técnico-administrativos para ampliar as atividades e a difusão dos conceitos de 

Empreendedorismo e Inovação a partir do mapeamento das demandas na universidade.  Nesse 

processo, a articulação acadêmica deverá ser capaz de estreitar as relações entre as 

comunidades científicas, empresariais e governamentais e desejadas parcerias entre seus 

núcleos de pesquisas e laboratórios em áreas estratégicas, afinal, a UFF se ‗preocupa‘ com  

a ausência de políticas consistentes que definam o lugar desta instituição no 

desenvolvimento do próprio país e a ausência de uma política estável para o 

financiamento e desenvolvimento da pesquisa e do ensino, além de outras relacionadas 

a democratização do acesso à Educação superior. Estas ausências reduzem a 

capacidade do Brasil de enfrentar a dependência tecnológica e econômica.  

No que tange à pesquisa, verifica-se que ela está majoritariamente concentrada nas 

Instituições Públicas, mas, nelas ainda se reduz a um grupo. 

Com esta referência, as políticas públicas a ela relacionadas, consideram estratégico 

investir apenas nas áreas de pesquisa onde somos mais competitivos. Entretanto as 

políticas de pós-graduação, adotadas nas últimas décadas, têm dado consideráveis 

resultados para a formação de uma sólida massa crítica de pesquisadores, que 

começam a se disseminar pelo país e criando expectativas bastante positivas para o 

desenvolvimento científico sustentado. (Idem) 

 

 

                                                           
125 Emannuel Paiva de Andrade (um dos autores), ocupou as funções de Pro-Reitor de Planejamento (2006-2007) e de Vice-

Reitor (2006-2010). Disponível em http://www.abenge.org.br/CobengeAnteriores/2011/sessoestec/art1957.pdf  

http://www.abenge.org.br/CobengeAnteriores/2011/sessoestec/art1957.pdf
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 É possível dimensionar o peso da institucionalização da inovação, examinando a 

plataforma da chapa eleita para a disputa da reitoria da UFF em 2014. O empenho dos 

dirigentes da UFF na consolidação da inovação, para a ―Universidade do Futuro‖, pode ser 

acompanhado nas palavras da plataforma dos candidatos a Reitor e vice-reitor para o período 

de 2014-2018
126

, no item 4 – Políticas de Pesquisa e Inovação: 

 

Fortalecer a definição abrangente de Inovação, incluindo a geração de novos 

produtos e processos de base tecnológica e Inovação Social contribuindo para o 

aumento de emprego e renda e também para a implantação de soluções originais de 

interesse social imediato e políticas eficientes da gestão pública. 

Dotar a Agência de Inovação (AGIR) de estrutura e mecanismos de gestão, 

fortalecendo seu papel como o órgão responsável por gerir a política de inovação da 

Universidade, maximizando as oportunidades da Lei da Inovação e demais 

dispositivos legais. 

Fortalecer o papel institucional e expandir as ações sinérgicas das Divisões de 

Articulação Acadêmica e de Capacitação e Difusão da Agência de Inovação da UFF 

(AGIR). 

Fortalecer a Incubadora de Empresas da UFF, garantindo seu caráter institucional e 

foco no apoio ao desenvolvimento de produtos e processos a partir de ideias, 

iniciativas e projetos de pesquisa de estudantes, docentes e técnico-administrativos 

da própria Universidade. 

Ampliar a estrutura física, de pessoal altamente qualificado e de mecanismos de 

gestão do Escritório de Transferência do Conhecimento (ETCo) como instrumento 

de proteção do capital intelectual da UFF e de transferência tecnológica para a 

sociedade. 

Desenvolver um sistema de metas de desempenho e relevância social para a 

Inovação. 

Incentivar ações para que as atividades de inovação e de divulgação científica sejam 

reconhecidas como atividades curriculares. (Mello e Nobrega, 2014) 

 

 Entre os dias 08,09 e 10 de Abril ocorreu o processo de consulta para escolha do reitor e 

vice-reitor. Duas chapas concorreram e a comunidade universitária decidiu, numa votação 

expressiva, pelos professores Sidney Luiz de Matos Mello (candidato a reitor) e Antonio Claudio 

Lucas da Nóbrega (candidato a vice-reitor)
127

, autores da plataforma anteriormente citada:  

 

Tabela 34: Consulta para Reitor UFF (2014-2018) 

Candidato Docentes Técnicos Alunos Total Pontuação Pontos 

VV 

Palharini / Fábio 829 778 3692 5299 0.530447 36.65 

Sidney / Antonio 1470 1368 5430 8268 0.916887 63.35 

Votos Válidos/       

Total Candidatos 2299 2146 9122 13567 1.447334  

Brancos 25 21 124 170   

                                                           
126 Disponível em http://www.uffmais.com.br/sites/default/files/UFFMaisPlataforma.pdf 

127 Sidney Luiz de Matos Mello ( Vice-reitor / 2010-2014 e Pró-reitor de Graduação/ 2006-2010); Antonio Claudio Lucas da 

Nóbrega (Pro-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação / 2009-2014).  
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Nulos 142 109 358 609   

Total Nulos e Brancos 167 130 482 779 0.095247  

Votos (VV + B + N) 2466  2276 9604 14346   

Abstenções 655 1692 44091 46438   

Total de Eleitores 3121 3968 53695  60784   

Fonte: https://sistemas.uff.br/eleicao2014/urnas/apuracao   

 

A votação expressiva demonstrou a naturalização da refuncionalização da função 

social da universidade por parte importante da comunidade universitária que sufragou a chapa 

―Universidade do Futuro‖ que projeta para o futuro a desejabilidade da referida 

refuncionalização: 

ampliar a interação dos setores da UFF, unidades acadêmicas e administrativas, com 

a Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF (FEC), agilizando os 

trâmites de contratos e convênios. 

 

 Pelo exposto, a aposta numa universidade cujos princípios serão pautados pelas PPPs é 

a tônica do ocorrido.  

Nas palavras da coordenadora da Agir: 

É nesse contexto que a Agir, mesmo enfrentando os desafios naturais de uma 

comunidade acadêmica acostumada a produzir ciência sem se preocupar com a 

transformação deste conhecimento em tecnologia e negócios, consegue, ano após ano, 

crescer o número de pesquisadores preocupados com a difusão da cultura da propriedade 

intelectual, da inovação e do empreendedorismo. (Revista Agir, nº4, 2014) 

 

É certo que as inovações, nesse contexto, se referem a adequação e certificação de 

processos e produtos. Grosso modo, o grande capital encontrou no Estado o apoio necessário 

aos seus investimentos a baixo custo na produção de inovações tecnológicas.  

Por fim, no caldo do empreendedorismo, a  inovação tecnológica, alcançou a Iniciação 

Científica. Os estudantes têm sido estimulados a desenvolverem atividades ligadas à pesquisa 

aplicada a partir da oferta de bolsas de IC do CNPQ. O envolvimento dos alunos da graduação 

pelas agências oficiais de fomento, permite evidenciar que, de fato, toda a vida universitária 

está sendo redefinida pela lógica da inovação no movimento propiciado pela LIT e legislação 

subsequente. 

 

 

 

 

 

https://sistemas.uff.br/eleicao2014/urnas/apuracao
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3.4.1  Propriedade Intelectual e Transferência de Conhecimento 

A atividade de transferência de conhecimento está concentrada no Escritório de 

Transferência de Conhecimento – ETCO. Na página da PROPPi e no Portal da Agir, não 

encontramos muitas informações. No momento, ele se apresenta da seguinte forma: 

 

Quadro 16: Página da ETCO (1) 

 

 

Quadro 17: Página da ETCO (2) 

 

Fonte: www.proppi.uff.br 
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Quadro 18: Página da ETCO (3)  

 

Fonte: www.proppi.uff.br 

 

 No RG-UFF 2006-2014
128

, o ex-reitor Roberto Salles comemora um dos resultados do 

processo de reestruturação e expansão da universidade,  

Desde o início da gestão, em 2006, começamos e ampliar o portfólio de Propriedade 

Intelectual da UFF como resultado do trabalho na gestão 2006-2013, houve 40 

pedidos de depósitos de patentes, além de 9 registros de programas de computador e 

10 registros de marca. (RG-UFF, 2006-2014) 

 Certamente, a indução dos editais de pesquisa pelas agências de fomento está 

caracterizada nesse movimento propiciado pela LIT e legislação subsequente.  

 No que se refere à transferência de conhecimento, a Etco tem como atribuições
129

: 

Gerir política de propriedade intelectual da UFF, dar apoio à transferência de 

conhecimento, divulgar, proteger os ativos do conhecimento da Universidade e 

negociar resultados a eles inerentes; 

Zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, 

licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; 

Avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa 

para o atendimento das disposições da Lei de Inovação (Lei nº 10.973, de 2 de 

dezembro de 2004); 

Avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na forma do 

art. 22 da Lei de Inovação; 

Opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição; 

Opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na 

instituição, passíveis de proteção intelectual; 

Acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de 

propriedade intelectual da instituição. (UFF, Agir, 2014) 

 

                                                           
128 Disponível em http://www.noticias.uff.br/noticias/2014/11/relatorio-de-gestao-2006-2014.pdf 
129 Disponível em http://issuu.com/agiruff/docs/ 
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Afinada com a onda empreendedora, a UFF lançou o ―Curso de Empreendedorismo & 

Inovação, Complementação de Estudos‖, do tipo sequencial, modalidade semipresencial
130

 e 

de acordo com o Art. 1º da Resolução CUV 320, de 27 de setembro de 2006, está ―vinculado 

ao Curso de Graduação em Turismo, integrante do Centro de Estudos Sociais Aplicados – 

CES e viabilizado pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB. O certificado será 

expedido pela UFF como Curso Superior de Empreendedorismo & Inovação, 

Complementação de Estudos, do tipo sequencial. O público-alvo compreende: estudantes da 

UFF, ex-alunos da UFF e professores, pesquisadores e funcionários da universidade. 

O PDI 2013-2017 diz: 

Os Cursos Sequenciais, se implementados, terão, explicitamente, um caráter de 

formação complementar ou de educação continuada. Reitera-se, assim, a concepção 

da graduação como etapa de formação inicial do profissional de nível superior. Na 

medida, portanto, em que eles não assumem um caráter terminal não será atribuído 

diploma para esta formação. (p. 33) 

 

 A página da PROPPi não disponibiliza a grade curricular do curso, contudo, aponta 

seus objetivos, a saber: 

desenvolver nos alunos habilidades e valores necessários para: conceber e planejar 

empreendimentos inovadores e intensivos em conhecimento; atuar como agentes de 

desenvolvimento local; atuar como um intraempreendedor; formar, inspirar e 

coordenar equipes; pensar criticamente; agir com ética e responsabilidade social e 

ambiental. 

 São 11 (onze) polos de atuação, no eixo Rio-São Paulo: Angra dos Reis, Itaperuna, 

Paracambi, Piraí, Niterói, Niterói (alunos UFF), Resende, Rio Bonito, Rio da Ostras, Volta Redonda 

e Itapetininga (SP). Certamente, atendem ao Programa de Interiorização da universidade. 

 Em 2012, o curso foi oferecido na modalidade à distância
131

 com carga horária de 270 

horas. Segundo a coordenadora do curso, professora Esther Lück, seu objetivo é: 

desenvolver também a criatividade e a atitude empreendedora, oferecendo ao aluno 

um conjunto de ferramentas imprescindíveis ao planejamento e a execução de 

projetos inovadores. No final do curso, ele será orientado na apresentação de um 

plano do seu empreendimento, no qual o grau de inovação constitui um dos itens 

avaliados. ―Com esse curso o estudante ou o profissional já formado poderá 

fortalecer a sua capacidade de provocar transformações em seu ambiente 

organizacional ou de abrir seu próprio negócio‖ 

 

 Foram oferecidas 600 (vagas), distribuídas em 8(oito) pólos como se segue: Angra dos 

Reis (50), Itaperuna (50), Paracambi (50), Resende (50), Volta Redonda (100), Macaé (100), Rio 

                                                           
130 Disponível em  http://www.coseac.uff.br/concursos/sei/2009/inscricoes.htm 
131 Disponível em http://www.empreendedorismouff.net.br/pos-graduacao/mba-gestao-empreendedora-educacao/56-

cursos/complementacao-de-estudos-em-empreendedorismo-e-inovacao.  Acesso em 07/10/2014 

http://www.empreendedorismouff.net.br/pos-graduacao/mba-gestao-empreendedora-educacao/56-cursos/complementacao-de-estudos-em-empreendedorismo-e-inovacao
http://www.empreendedorismouff.net.br/pos-graduacao/mba-gestao-empreendedora-educacao/56-cursos/complementacao-de-estudos-em-empreendedorismo-e-inovacao
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Bonito (50) e Niterói (150). A grade curricular do curso oferecia 7 (sete) disciplinas na 

modalidade semipresencial: Criatividade e Atitude Empreendedora, Técnicas de Comunicação e 

Negociação, Gestão de Processos, Estratégia e Marketing para Empreendedores, Finanças para 

Novos Empreendimentos, Gestão de Pessoas e Plano de Empreendimento. 

Na linha do apoio às atividades de empreendedorismo, foi criada a Incubadora de Empresas 

da UFF
132
, a Initia, que ―tem como principal objetivo gerar e estabelecer um tecido empresarial, 

capaz de interagir com atividades de pesquisa e desenvolvimento da própria Universidade‖ e 

transformar os projetos em negócios, a partir da introdução de produtos ou serviços no mercado. 

Abaixo o logotipo de apresentação da Incubadora na página eletrônica da universidade:  

Figura 3 

 

Fonte: www.incubadora.uff.br 

 

 A relação universidade-empresa se potencializa a partir de instrumentos legais e canais 

de comunicação com a sociedade de modo geral, que passam a ser utilizados por esses 

espaços facilitando o estabelecimento de acordos de cooperação entre a UFF e as empresas 

nacionais com vistas ao atendimento das demandas do denominado ‗setor produtivo‘. A 

lógica do ―produzir para comercializar‖ serve de referência para a definição dos rumos da 

universidade com currículos operacionais e pragmáticos.  

 O projeto nº 001, da tabela de 2010, apresenta a ―Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica da UFF, vinculada à área de Ciências Sociais Aplicadas, sob Autorização de 

Gestão, classificada como Consultoria na modalidade Pesquisa e vigência inicial no período 

compreendido entre 01/01/2001 e 31/12/2012. O último documento disponível na página foi 

                                                           
132 Disponível em http://www.incubadora.uff.br/   Acesso em 12/03/2014. 

http://www.incubadora.uff.br/
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assinado em 2014.
133

 O projeto tem como financiadores ―diversas empresas‖, entre as quais o 

Serviço Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE). Tem por objetivo: 

promover o desenvolvimento das empresas de base tecnológica, apoiando os 

empreendedores em suas atividades nas fases de instalação, crescimento e 

consolidação das mesmas, de forma que seus resultados possam garantir autonomia 

e auto-sustentação ao empreendimento em um prazo determinado (FEC, 2010). 
 

 A Agir instituiu o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Inovação 

(PIBnova), em março de 2010, como estímulo ao empreendedorismo. Desse programa 

participam os alunos da graduação que contribuirão ―difundindo a cultura da propriedade 

intelectual, da inovação e do empreendedorismo na UFF, motivando pesquisas que permitem 

o aumento de produtividade e o bem -estar social‖. 

 As competências ‗necessárias ao atendimento das demandas exigidas pela sociedade‘ 

foram objeto de mapeamento pela agência de inovação. Foram elencadas ―redes temáticas‖ 

com vistas ao estímulo da interdisciplinaridade, balizadas pelas possibilidades inovadoras e 

aplicáveis aos ambientes produtivo e social. Delineia-se um direcionamento da pesquisa 

produzida na universidade com fins utilitaristas e pragmáticos, designando-se laboratórios 

e/ou núcleos de pesquisa para a ‗aproximação‘ do que é dado a pensar na UFF como sendo os 

‗anseios‘ da sociedade. (grifos nossos). 

 Revestido de polissemia, o conceito de interdisciplinaridade, histórica e socialmente 

produzido, sob a perspectiva crítica, exige cuidados na sua utilização. O conceito ―consiste, 

portanto, em processos de interação entre conhecimento racional e conhecimento sensível, e 

de integração entre saberes tão diferentes, e, ao mesmo tempo, indissociáveis na produção de 

sentido da vida‖
134

 (PEREIRA, 2009). A autora expõe que a interdisciplinaridade constitui 

uma dialética de continuidade e ruptura, considerando o que ela tenta desvendar e ao mesmo 

tempo a constitui. Portanto, e sob o processo curricular, não pode ser pensada isoladamente 

das relações sociais da produção. A autora afirma 

O caráter de ruptura no que a ―interdisciplinaridade‖ é chamada a responder, ou seja, 

a fragmentação do saber, instituída pela ciência moderna sob a égide do capital, do 

mundo do trabalho e da cultura, e transmitida pela prática educativa. A transmissão 

da fragmentação do saber na prática educativa reflete e ao mesmo tempo responde 

aos processos conflituosos e contraditórios do mundo do trabalho e da própria 

produção do conhecimento científico que com o advento da ciência moderna, passou 

por um profundo processo de esfacelamento em função da multiplicação crescente 

                                                           
133 Disponível em http://200.20.13.41/siafweb/hdadoscadastrais.aspx?cYToJz44ioZT/pOym814yQ==   Acesso em 15/06/2014. 
134 Disponível em http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/int.html. Acesso em 13/05/2014 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/int.html
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das ciências, cujo desenvolvimento se fez às custas da especialização. (PEREIRA, 

2009, grifos da autora) 

 

Todavia, no PDI 2013-2017, interdisciplinaridade pauta-se no atendimento das 

demandas, particularmente, do mercado de trabalho. Para tanto, a flexibilização da grade 

curricular, a autonomia dada ao aluno na composição da mesma, de modo a acelerar a ‗sua 

caminhada profissional‘, a perspectiva dirigida da pesquisa, dentre outras questões, conflita 

com a crítica elaborada, anteriormente. No PDI, conforme a ―política de Recursos Humanos 

da Universidade‖ o aluno é considerado ―como um dos seus elementos constitutivos‖ (p. 32) 

e, numa linguagem afinada com as teorias organizacionais, enseja nas suas diretrizes a 

‗necessária‘ ―inovação da administração pública, constituindo um ferramental decisivo e 

crucial para a geração de valor e maximização da qualidade percebida pela sociedade‖ (p. 09)  

No sítio encontramos a Revisão do Mapa UFF de Inovação
135

, composto pelas Redes 

Temáticas que buscam 

articular redes de pesquisadores e demais atores relacionados à produção do 

conhecimento, auxiliar o aprofundamento das relações entre a coletividade científica e 

a sociedade, possibilitando, deste modo, o desenvolvimento de inovações tecnológicas 

e sociais, que podem resultar em uma diversidade de novos caminhos científicos, 

tecnológicos, organizacionais e sociais. (Portal Agir, UFF, 2014) 

 

 O Catálogo do Mapa UFF de Inovação
136

 elencou 427 (quatrocentos e vinte e sete) 

laboratórios e núcleos de pesquisas distribuídos por redes temáticas, segundo informa a 

coordenadora da Agir, Profª Fabiana Leta:  

Nesta segunda edição, portanto, apresenta-se o Mapa UFF de Inovação 2014, no 

qual são disponibilizadas informações sobre 427 laboratórios e núcleos de pesquisa 

da universidade. Mais uma vez, pretende-se que estas informações facilitem o 

fortalecimento da atuação da universidade. Projetos, pesquisas e ações podem ser 

enriquecidos, no momento que conhecemos melhor os grupos atuantes em nossa 

universidade, com isto podemos ampliar nossa rede de parcerias institucionais e 

avançar na solução de problemas demandados pela sociedade. Através do 

conhecimento disponibilizado no Mapa UFF de Inovação, podemos estabelecer 

conexões e relações, criando novas possibilidades de trazer soluções criativas para 

antigos e novos problemas. 

A proposta do Mapa UFF de Inovação vai além do ―autoconhecimento‖ 

institucional, pois permite ainda que a sociedade extramuros tome conhecimento das 

capacidades disponíveis e instaladas da UFF. Disponibilizar tais informações vem 

permitindo novas relações internas e externas à instituição. Através de projetos 

cooperativos busca-se a aplicação do conhecimento em resultados concretamente 

apropriados pela sociedade. Este é um dos fatores que define uma universidade 

                                                           
135 Disponível em http://www.proppi.uff.br/portalagir/revis%C3%A3o-do-mapa-uff-de-inova%C3%A7%C3%A3o 
136Disponível em http://www.mapagir.uff.br/-reas-tem-tica-cnpq?field_redes_tem_ticas_value=All&items_per_page=All   

Acesso em12/06/2014.  
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inovadora, além dos tradicionais indicadores de número de patentes concedidas e/ou 

comercializadas. (Agir, UFF, 2014) 

 

Noutras palavras, materializa-se a oferta de serviços via NIT além de serem 

disponibilizados os espaços e a mão de obra para outras possibilidades, conforme expõe a LIT: 

Art. 4º As ICT poderão, mediante remuneração e por prazo determinado, nos termos 

de contrato ou convênio: 

I - Compartilhar laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais 

instalações com microempresas e empresas de pequeno porte em atividades voltadas 

à novação tecnológica, para a consecução de atividades de incubação, sem prejuízo 

de sua atividade finalística; 

II - Permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais 

e demais instalações existentes em suas próprias dependências por empresas 

nacionais e organizações de direito privado sem fins lucrativos, voltadas para 

atividades de pesquisa, desde que al permissão não interfira diretamente na sua 

atividade-fim, nem com ela conflite; 

 

Funciona, desse modo, como um portfólio de todos os serviços que a UFF possa prestar 

aos setores ‗mais dinâmicos‘ da sociedade, cujo espaço social passa a ser disponibilizado por 

medida governamental e nesse caldo de cultura, com muita adesão interna. A UFF se legitima 

como inovadora, aberta às ―relações externas‖ à universidade, como convém à heteronomia. E o 

conhecimento produzido na universidade, não necessariamente novo, deve ser capaz de ser 

imediatamente consumido. Para a difusão do que é produzido, a NIT elaborou publicações, que 

estão disponíveis em formato eletrônico: Mapa UFF de Inovação e a Revista Agir
137

. 

Certamente, a atividade ―FEC Itinerante‖ coaduna-se a esse propósito. 

Relacionamos no Quadro 19 as redes temáticas e o quantitativo de laboratórios e/ou 

núcleos possivelmente afinados com as propostas inovadoras, após mapeamento feito pela 

Agir. Informamos que os números, embora não coincidam com a informação da 

coordenadora, são os que constam na página eletrônica.  

 

Quadro 19: Redes Temáticas/Quantidade de laboratórios e/ou Núcleos de Pesquisas 

Energia: 15 análise e desenvolvimento de matrizes energéticas, energias renováveis e não renováveis, 

petróleo e gás, energia solar, eólica, nuclear, biomassa e outros 

Cultura e Indústria 

Criativa: 23 

projetos culturais nas áreas de artes visuais, artes cênicas, cinema e vídeo, literatura, música e 

patrimônio; projetos voltados para produtos e serviços com conteúdo criativo, valor cultural e 

objetivos de mercado, incluindo publicidade, desenho arquitetônico, vídeo, cinematografia, 

fotografia, música, jogos de computador, publicação eletrônica, rádio, televisão e moda 

Biotecnologia: 122 projetos voltados à aplicação dos princípios de biologia e da engenharia ao processamento de materiais, 

adaptação de equipamentos e dispositivos elétricos, eletrônicos e mecânicos para organismos vivos, 

sistemas e equipamentos de estudo, manutenção e suporte à vida e tecnologia assistiva 

Gestão e 

Empreendedorismo: 

projetos voltados para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras orientadas para a 

governança pública e setor privado nas áreas de gestão de pessoas, de energia e eficiência 

                                                           
137 Disponível em http://issuu.com/agiruff/docs/ 
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16 energética, ambiental, responsabilidade social corporativa, serviços de saúde, qualidade total, 

negócios sustentáveis, bem como a implementação da cultura empreendedora, a formação do 

empreendedor através do desenvolvimento de habilidades específicas. 

Naval e Offshore: 13 projetos voltados para a indústria naval e offshore, soluções para o setor de petróleo e gás, 

cadeia produtiva do petróleo 

Saúde Coletiva: 60 projetos voltados para a prevenção e atenção à saúde humana e animal, diagnóstico e 

monitoração, abordagens e intervenções terapêuticas, sistemas de saúde, desenvolvimento 

humano e envelhecimento, doenças crônicas, doenças raras, genética humana e animal, nutrição 

humana e animal 

Desenvolvimento 

Sustentável: 30 

projetos voltados para o planejamento do ambiente urbano e rural, atendendo as estratégias de 

ação voltadas para a sustentabilidade, seja no sentido de recuperação ou prevenção do ambiente, 

tecnologia de alimentos, aquicultura, bem como projetos voltados para a oferta de serviços 

básicos como distribuição de energia elétrica, sistemas de telecomunicações, transportes 

urbanos e saneamento, rodovias, usinas hidrelétricas, portos aeroportos, ferrovias. 

Desenvolvimento 

Humano e Educação: 

63 

projetos em que a ciência e a tecnologia gerem inovações que tenham o poder de transformação, 

dando novas formas às relações sociais, justiça social, organização do trabalho e melhoria dos 

índices educacionais, saúde e renda, formação profissional para áreas estratégicas, melhoria da 

qualidade do ensino, novas metodologias de ensino, democratização do ensino. 

TOTAL: 332  

Fonte: Mapa UFF de Inovação 2014. Elaboração da autora. 

  

 As 332 (trezentas e trinta e duas) alternativas oferecidas são vistas pela Agir como uma 

possibilidade empreendedora latente. E é nesse sentido que ela passa a desenvolver os seus projetos 

com vistas a incluir a fortalecer na UFF o lema da universidade: ―Crescendo Com Excelência”. 

 Como a Lei de Patentes (Lei da Propriedade Industrial, nº 9.279/96): 

regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Esta proteção, considerando o 

seu interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante 

às concessões de patentes de invenção e de modelo de utilidade, de registro de desenho 

industrial, de registro de marca, além de repressões às falsas indicações geográficas e à 

concorrência desleal. 

 A subsunção da universidade é materializada com a criação do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Industrial (CNDI). Pela LIT, as empresas ou suas filiais que não tiverem 

um departamento de P&D poderão contar com a ajuda da universidade para efetivar uma PPP, 

de modo a atender a seus interesses específicos e imediatos. Considerando-se a natureza 

jurídica da instituição pública, a regulamentação das fundações privadas as situa como ágeis 

parceiras para formalização do processo. A NIT ao mapear as pesquisas com potencial 

empreendedor faz a mediação da ICT com a empresa. A Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI) atua como reguladora. 

Em suma, o volume de patentes pensado de modo reducionista, como simples 

proteção ao que foi produzido e suas possibilidades de transferência, não conflita com a 

conversão do volume do que ‗não possui potencial para empreendimento‘ em adequações 

tecnológicas típicas da simples prestação de serviço, mesmo que tenha sido produzido por 

mão- de- obra de formação complexa e sofisticada. 

http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_legislacao/Lei9279.pdf#_blank
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Retificando a lógica instalada na universidade, via LIT, transcrevemos um trecho de 

entrevista extraído da Revista Rio Pesquisa nº 27
138
, ―Quando a ocasião faz a oportunidade‖, 

publicada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). A 

entrevista foi realizada com a Coordenadora da Agir, Fabiana Leta, e o conteúdo formaliza a 

UFF ‗empreendedora‘ como diagnosticado na análise dos ‗anseios da sociedade‘ e induzido 

de modo legitimado pelas agências de fomento (Introdução Geral). A citação é um pouco 

longa mas reproduz os elementos pertinentes a nossa investigação. Nela encontramos 

elementos cruciais como a conversão do pesquisador em empreendedor, a „necessidade‟ 

da participação do setor privado para o desenvolvimento da pesquisa via financiamento, 

a questão das patentes, a participação ativa das agências oficiais de fomento na relação 

público-privada. O que a coordenadora chama de ―novas metas‖ para os pesquisadores, no 

nosso entendimento perpassa pela iminente transformação dos processos de formação 

humana, mormente aqueles oriundos dos editais interessados, na acepção gramsciana. 

Ainda não está sedimentado em nossa cultura ver nossas pesquisas serem 

transformadas em negócio, em empresa. Por outro lado, nem sempre é fácil fazer 

um professor, um pesquisador, entender que aquilo que ele faz pode vir a ser um 

empreendimento, um negócio, explica Fabiana. Nesse sentido, a Lei de Inovação 

foi um facilitador. Tornou-se mais fácil mostrar ao pesquisador que seu trabalho no 

laboratório poderia visar algo além da publicação científica, para se transformar, 

por exemplo, em solução para problemas práticos de uma empresa, prossegue a 

pesquisadora. 

Outros indicadores apontam nessa mesma direção. Ainda neste contexto, as políticas 

públicas têm um papel fundamental. Editais de agências de fomento 

governamentais, como Finep [Financiadora de Estudos e Projetos/CNPq] e a própria 

FAPERJ, que vêm incluindo a participação de empresas, têm sido uma forma de 

promover essa aproximação, de legitimar essa relação entre instituições de ensino e 

pesquisa e o setor privado no desenvolvimento de projetos conjuntos. Tudo isso é 

muito saudável!, entusiasma-se. 

No intenso trabalho de difundir as perspectivas abertas com a chegada da Lei de 

Inovação, ela destaca as possibilidades inerentes a essa relação público/privado. 

Além da perspectiva de produção de empregos, há também a contrapartida de a 

empresa financiar pesquisas. Isso ajudou a uma mudança de paradigma na Academia 

e a traçar novos caminhos, fazendo que os pesquisadores repensassem novas metas 

para seus trabalhos. Na prática, tudo isso se traduziu em um aumento significativo 

de pedidos e registros de propriedade industrial. De 2002 até 2009, quando a Agir 

foi criada, tínhamos em nosso portfólio 16 solicitações. Em 2013, esse número 

saltou para 86 pedidos e registros, envolvendo patente, programa de computador, 

modelo de utilidade, desenho industrial ou marca, relata Fabiana.  

Quando teve início o mapeamento de competências da UFF, em 2009, percebeu-se 

que, ao contrário do que se podia imaginar, havia poucos pedidos de patente na área 

tecnológica. A maioria se concentrava na área de Biotecnologia, no campo dos 

fármacos, que sempre foi uma tradição na UFF. Começamos, então, a trabalhar 

outras áreas também promissoras, difundindo temas relevantes por exemplo, 

energia e desafios urbanos, o que incluía desde problemas de transporte a questões 

de saneamento e favelas. A partir daí, reunimos professores de diversas áreas para 

pensar soluções, conta a diretora da Agir. Ela destaca que para ampliar a 

disseminação da cultura da inovação e do empreendedorismo, todas as atividades de 

                                                           
138 Disponível em www.faperj.br/downloads/revista/rio_pesquisa_27_2014.pdf  acesso em 11/11/2014 

http://www.faperj.br/downloads/revista/rio_pesquisa_27_2014.pdf
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difusão realizadas pela agência são registradas em vídeos produzidos pela Unitevê, e 

disponibilizadas na WebTV, da UFF. Assim conseguimos sensibilizar maior número 

de pessoas para refletir sobre a relevância do tema para a sociedade e o papel da 

universidade neste contexto.   (FAPERJ,2014) 

O discurso reafirma o interesse das agências de fomento em áreas do conhecimento 

onde a prática em laboratório pode incorporar grande potencial inovador. Ao mesmo tempo, a 

coordenadora simplificou o processo de divulgação de pesquisas via publicação expressando 

uma concepção reducionista da importância da publicação científica a favor da ciência rápida 

e interessada. A pesquisa, nesse sentido, segue prejudicada: condições de trabalho 

precarizadas, editais dirigidos a áreas do conhecimento,  adoecimento dos docentes face aos 

exíguos prazos impostos pelas agências de fomento e contratos de gestão 

 Para a coordenadora da Agir, o que é produzido na universidade deve servir como 

solução para os problemas ―práticos de uma empresa‖, portanto, distante, da necessidade de 

se pensar e propor soluções para os problemas nacionais. 

(...) quando as análises sobre indicadores de inovação se baseiam exclusivamente em 

registros de PI, há de se ampliar a discussão e refletir sobre as inúmeras tecnologias 

desenvolvidas e transferidas para a sociedade, sem necessariamente terem sido 

patenteadas. Não por esquecimento ou por negligência, mas por não serem de fato 

passíveis de serem patentes. Isso não invalida a sua importância para a sociedade. 

Talvez este processo seja mais natural e usual para a academia do que o tradicional 

indicador de inovação considerado patente. Entretanto, este não vem devidamente 

quantificado e considerado. (...) O conhecimento transformado em tecnologia 

patenteada ou não deve ser de algum modo transferido e utilizado, para que 

possamos sim dizer que a universidade possibilita a inovação através da sua 

pesquisa. (Revista Agir, nº4,p.07). 

 

Propriedade Intelectual, transferência de conhecimento, confidencialidade e sigilo são 

condições contratuais estabelecidas pelas entidades externas nas relações entre UFF/FEC. No 

Quadro 20, transcrevemos as cláusulas de 04 (quatro) contratos de prestação de serviços que 

validam a utilização da universidade como laboratório de P&D para a adequação tecnológica. Os 

contratos foram celebrados com a Light Serviços de Eletricidade S.A., a Fundação Coordenação 

de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos – COPPETEC, a Petróleo Brasileiro S/A – 

PETROBRÁS e a AMPLA Energia e Serviços S.A. O contrato celebrado entre a FEC e a 

COPPETEC, ambas fundações, não traz essas cláusulas, embora o projeto figure no documento 

Projetos em Desenvolvimento FEC – 2010 como modalidade Pesquisa. 
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Quadro 20: Propriedade intelectual e transferência de conhecimento 

1) EMPRESA CONTRATANTE: LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A 

DADOS DA EMPRESA 

CONTRATANTE 

(Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D-

11/2009            nº 4500226023 ) 

Nº FEC 2465 

Protocolo de Aceite de Relatório Final-Finep 

Nº 016177 de 10/08/2008 

OBJETO CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. O presente Instrumento Particular tem por objeto a prestação de consultoria para o Projeto 

de Pesquisa e Desenvolvimento (―P&D‖) denominado ―GMAC 2 – Software para 

Gerenciamento da Manutenção Assistido por Computador – Novas Funcionalidades‖, 

conforme etapas discriminadas no Anexo I deste Contrato, doravante designados simplesmente 

―SERVIÇOS‖. 

1.2. Este instrumento Particular é vinculado ao Programa Pesquisa e Desenvolvimento do 

Setor Elétrico, em observância à Lei nº  9.991, de 24/07/2000, e à Resolução ANEEL nº 271, 

de 19/07/2000 e conforme aprovado pela resolução nº 316 de 13/05/2008. 

VALOR 

 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

5.1. Pela prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento, descritos na cláusula supra, a 

LIGHT pagará à CONTRATADA o montante global fixo e irreajustável de R$ 560.300 

(quinhentos e sessenta mil e trezentos reais em parcelas variáveis previstas no Anexo II, após 

realizadas todas as atividades previstas em cada etapa dos SERVIÇOS e conforme medição 

dos SERVIÇOS prevista no 6.1 infra. 

VIGÊNCIA CLÁUSULA QUARTA -VIGÊNCIA 

4.1. O prazo de vigência do presente instrumento é de 24 (vinte e quatro) meses, contado a 

partir da data da assinatura*. 

*19/01/2009 

PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL/ 

TRANSFERÊNCIA DE 

CONHECIMENTO/ 

PATENTES 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MARCA LIGHT 

14.2. As Partes acordam que todos os produtos resultantes dos SERVIÇOS que forem 

industrializados deverão conter a logomarca ―P&D ANEEL‖ ou fazer menção ao ―Programa 

de P&D regulado pela ANEEL‖, bem como apresentar a logomarca da LIGHT ou fazer 

menção à mesma, indicando assim que o mesmo foi desenvolvido com recursos do Programa 

de P&D do Setor de Energia Elétrica. 

SIGILO/ 

CONFIDENCIALIDADE 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

11.1. Quaisquer informações obtidas pela CONTRATADA na execução do presente instrumento, 

ainda que não diretamente envolvidas com a mencionada execução contratual, devem ser 

mantidas em sigilo. A CONTRATADA responderá, em consequência, por todo e qualquer 

prejuízo que possa ocasionar a LIGHT, ou a terceiros, caso o sigilo não seja respeitado. 

11.2.2. A obrigação de sigilo e confidencialidade de que trata esta cláusula subsistirá 

permanentemente, mesmo após o cumprimento das demais obrigações ora estipuladas, ou em 

caso de rescisão do presente Instrumento, não podendo a CONTRATADA utilizar-se de tais 

informações a qualquer tempo ou para a finalidade não prevista neste Instrumento. 

11.2. Consideram-se ―Informações Confidenciais‖ todas e quaisquer informações de natureza 

técnica, operacional, comercial, jurídica e financeira contida em documentos impressos, 

manuscritos, fac-símiles, fotografias ou de qualquer outra forma, registradas em qualquer outro 

meio, seja físico, magnético, eletrônico ou virtual, tal como fitas, laser-discos, disquetes, 

correio eletrônico, etc. em especial os bancos de dados e cadastros de consumidores da 

LIGHT. (...) 

11.7. Compromete-se a CONTRATADA a: 

i) tomar todas as providências necessárias para impedir a reprodução ou revelação de 

informações confidenciais das partes envolvidas; 

(...) 

11.10. Não poderão ser feitas publicações acerca deste Projeto e de seus resultados antes de 

sua conclusão integral, exceto mediante autorização formal da LIGHT; 

11.11. A LIGHT e a CONTRATADA poderão publicar artigos técnicos e científicos 

decorrentes dos SERVIÇOS para Congressos e Seminários nacionais e internacionais, sem 

qualquer ônus. Neste caso, mesmo após o término do Projeto, a CONTRATADA, deverá 

submeter previamente à LIGHT a minuta do texto para apreciação e autorização, para que esta 

última verifique se o conteúdo não prejudica seus interesses relativos à propriedade industrial. 

11.12. Os artigos técnicos e científicos resultantes dos SERVIÇOS, quando publicados, 

deverão mencionar, em sua referência bibliográfica, os nomes dos pesquisadores envolvidos 

no Projeto, conforme a ordem a seguir: Coordenador do Projeto, Gerente do Projeto, e demais 

pesquisadores em ordem alfabética crescente de seu último sobrenome. 
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2) EMPRESA CONTRATANTE: FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E 

ESTUDOS TECNOLÓGICOS - COPPETEC  

DADOS DA EMPRESA 

CONTRATANTE 

Contrato GECOM nº 266/2010 

Nº FEC 2821 

OBJETO CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

1.1 – O presente contrato tem como objeto os serviços de ―Aquisição e processamento 

sísmico para o projeto ANPETRO 11.784 na região de Quissamã, serão executadas duas 

linhas sísmicas na área, através do sistema de aquisição sísmica SERCEL 428-XL com 120 

sensores de três componentes, modelo DSU3 e fonte sísimica ―vibroseis‖ modelo T-7000 da 

IVI – Industrial Vehicles International INC‖, conforme proposta 086/2010, anexa que passa 

a fazer parte integrante e inseparável deste contrato.  

CLÁUSULA SEGUNDA: FORMA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

2.1. Os serviços serão executados sob a orientação e supervisão do Coordenador Prof. 

Gerson Cardoso da Silva Jr.  de  acordo com os procedimentos internos e operacionais do 

IGEO/UFRJ 

VALOR CLÁUSULA SEXTA: VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1 – Pela execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE PAGARÁ À 

contratada o valor global, fixo e irreajustável de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 

VIGÊNCIA CLÁUSULA SÉTIMA: VIGÊNCIA 

7.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

data de sua assinatura*, podendo ser prorrogado através de termo aditivo. 

* 27/07/2010 

PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL/ 

TRANSFERÊNCIA DE 

CONHECIMENTO/ 

PATENTES 

Não consta cláusula 

SIGILO/ 

CONFIDENCIALIDADE 

Não consta cláusula 

 

3) EMPRESA CONTRATANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS 

DADOS DA EMPRESA 

CONTRATANTE 

Contrato Nº 6000.0038022.07.2 

Nº FEC 2307 

CONTRATADA –UFF  

FUNDAÇÃO-FEC 

OBJETO CLAÚSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 O presente Contrato tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, de serviços de 

Treinamento e Desenvolvimento, de conformidade com os termos e condições nele 

estipulados e na proposta da CONTRATADA. 

1.1.1 – O presente Contrato engloba em seu escopo os serviços relacionados a quatro turmas 

de um MBA em Engenharia de Custos.  

VALOR  

 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO 

4.1 – O prazo de vigência o presente Contrato é de 1.300 (mil e trezentos) dias corridos, 

contados a partir da data de início dos serviços estabelecida pela Fiscalização da Petrobrás. 

VIGÊNCIA CLÁUSULA QUINTA – PREÇOS E VALOR 

5.1 – O valor total estimado deste Contrato é de R$ 886.560,00 (oitocentos  e oitenta e seis 

mil, quinhentos e sessenta reais). (...) 

PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL/ 

TRANSFERÊNCIA DE 

CONHECIMENTO/ 

PATENTES 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PROPRIEDADE DE RESULTADOS 

19.1. – A PETROBRÁS será a única e exclusiva proprietária dos resultados oriundos do 

cumprimento do presente Contrato, sejam tais resultados passíveis ou não de proteção legal 

através do Direito de Propriedade Intelectual. 

19.2 – É garantido à PETROBRÁS o direito de titularidade sobre o resultado privilegiável da 

propriedade industrial oriundo da execução do objeto contratual, respeitados os direitos 

garantidos à CONTRATADA ou terceiros antes da assinatura do presente Contrato. 

19.2.1 – A CONTRATADA e a FUNDAÇÃO, para efeito do disposto no item anterior, se 

comprometerem a manter sigilo pelo prazo necessário à obtenção da proteção legal (privilégio) 

19.3 – Fica garantida à PETROBRÁS, a apropriação dos direitos patrimoniais e os conexos, 

inclusive uso e exploração econômica, sobre os resultados decorrentes da execução do objeto 

contratual, que importem em direitos autorais, respeitada a nomeação do autor. Caso os 

resultados importem na elaboração de bem de informática, a PETROBRÁS titularizará o 

direito autoral sobre aquele bem, respeitada a nomeação do autor. 

19.3.1 – A CONTRATADA, se obriga a obter autorização prévia e expressa de autor de obra 

que utilizar, por qualquer modalidade, tais como reprodução parcial ou integral, edição, 

adaptação e tradução, em qualquer meio, bem como a transferência dos direitos do autor para 
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a PETROBRÁS, nos termos da Lei nº 9.610/98, por vinte anos e sem limitação de país. 

19.3.1.1 – A PETROBRÁS poderá utilizar a obra, sempre que se tornar necessário ao 

cumprimento das suas atividades, desde que respeitada a nomeação do autor. 

19.3.1.2 – A CONTRATADA se obriga a nomear o autor e a arcar com todos os ônus pelo 

uso da obra. 

19.4 – A Fiscalização da PETROBRÁS poderá, a qualquer momento, exigir a apresentar a 

apresentação, pela CONTRATADA e a FUNDAÇÃO das autorizações, cessões, licenças, 

concessões, Contratos e a prova de pagamento pelo uso da obra ao autor ou seus sucessores. 

SIGILO/ 

CONFIDENCIALIDADE 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SIGILO 

15.1 – A CONTRATADA e a FUNDAÇÃO obrigam-se, pelo prazo de 20 (vinte) anos, a 

manter sob sigilo todas as informações que lhes forem transmitidas pela PETROBRÁS, 

visando a execução do objeto contratual. 

15.1.1 – A CONTRATADA e a FUNDAÇÃO, para fins de sigilo, obrigam-se por seus 

administradores , empregados, prepostos, a qualquer título, e comitentes. 

15.1.2 – Quaisquer informações obtidas pela CONTRATADA e a FUNDAÇÃO durante a 

execução contratual, nas dependências da PETROBRÁS ou delas originárias, ainda que não 

diretamente envolvidas com a mencionada execução contratual, devem ser mantidas em 

sigilo nos termos da presente Cláusula. 

15.2 – A CONTRATADA reconhece que as especificações técnicas, para fins de execução 

deste CONTRATO, não são passíveis de apropriação, estando titularizadas pela 

PETROBRÁS.(...) 

 

4) EMPRESA CONTRATANTE: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 

DADOS DA EMPRESA 

CONTRATANTE 

Contrato de Prestação de Serviços Tecnológicos de Pesquisa e Desenvolvimento nº 5800007082 

OBJETO CLÁUSULA 1. DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto deste CONTRATO a prestação, por parte da CONTRATADA à 

CONTRATANTE , de serviços tecnológicos de pesquisa e desenvolvimento, referente ao 

projeto intitulado ―Modelo preditivo do comportamento de uso dos múltiplos canais de 

atendimento pelo consumidor contemporâneo de energia elétrica‖, código PD-0383-

0038/2010, cujo parecer da Avaliação Inicial foi expedido através do ofício 0487/2010-

SPE/ANEEL de 08 de outubro de 2010. 

VALOR  CLÁUSULA 5. DA REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. Pela execução integral deste CONTRATO, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 

a importância  total de R$ 482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil reais) (...) 

VIGÊNCIA  CLÁUSULA 4. DO PRAZO 

4.1. O prazo deste CONTRATO é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura *, podendo ser prorrogado, de comum acordo entre as partes, mediante 

comunicação, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e a partir de 

concordância formal da ANELL 

PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL/ 

TRANSFERÊNCIA DE 

CONHECIMENTO/ 

PATENTES 

1.2.1 Toda a prestação de serviço aqui contratada deverá ser pautada pela regulamentação da 

Aneel, em especial do Manual de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia 

Elétrica – 2008 da Aneel, a qual a CONTRATADA declara conhecer em sua integralidade. 

1.2.2 Toda produção acadêmica oriunda da pesquisa objeto deste Contrato, tais como artigos, 

monografias, dissertações ou teses, mesmo que concluídas após a finalização do projeto, 

deverá ser enviada a CONTRATANTE para fins de avaliação dos resultados pela 

superintendência de fiscalização técnica da ANEEL ou agência conveniada. 

1.2.3 Após a finalização do projeto, o Coordenador do Projeto deverá permanecer à 

disposição da CONTRATANTE, por um período mínimo de )1 (um) ano, para avaliação 

presencial dos resultados pela superintendência de fiscalização técnica da ANEEL ou 

agência conveniada, conforme termo de responsabilidade a ser assinado pelo referido 

coordenador e pela CONTRATADA, na forma do anexo I. 

3.1.1 Ao final das atividades descritas neste CONTRATO, a CONTRATADA apresentará 

À CONTRATANTE o Relatório Final, que deverá evidenciar as informações relevantes 

referentes à execução do projeto, tais como referências bibliográficas, estado-da-arte da técnica 

original/inovadora empregada, descrição técnica dos resultados do projeto e recursos empregados. 

3.2.Haverá reuniões técnicas de apresentação do status do projeto e transferência dos 

conhecimentos por parte da CONTRATADA bem como representantes da 

CONTRATANTE. Nestas reuniões deverão ser analisadas as possíveis correções de 

andamento do projeto de forma a atender aos objetivos esperados pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA 10. PROPRIEDADE E COMERCIALIZAÇÃO 
10.1. A CONTRATANTE, como órgão financiador e a CONTRATADA como executor 

terão direito, cada um, a 50% (cinquenta por cento) na propriedade intelectual, nos termos da 

legislação de propriedade industrial vigente, à eventual patente de produto decorrente da 

subsequente execução do presente CONTRATO. 
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10.2. A concessão de licença e/ou autorização para a exploração de resultado ou patente 

gerada no âmbito do presente CONTRATO, pela CONTRATADA ou por terceiros, 

dependerá de prévia anuência por escrito da CONTRATANTE e da CONTRATADA e os 

direitos de comercialização serão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma destas partes, 

ficando assegurado à CONTRATANTE esse direito independentemente de autorização e/ou 

comunicação à CONTRATADA, não sendo, nesse caso, devida qualquer remuneração à 

CONTRATADA 

14.DISPOSIÇÕES  GERAIS 
14.9. as cláusulas deste CONTRATO que por sua natureza tenham caráter perene (...) como 

direitos de propriedade intelectual e confidencialidade, entre outras, permanecerão válidas 

mesmo após à rescisão e/ou paralisação do prazo do presente CONTRATO. 

SIGILO/ 

CONFIDENCIALIDADE 

CLÁUSULA 9. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

9.1. Todas as informações e/ou materiais que digam respeito, direta ou indiretamente, ao 

objeto do presente CONTRATO, deverão ser tratados com o mais absoluto sigilo e a mais 

rigorosa confidencialidade, de modo a evitar, por qualquer meio ou forma, o seu 

conhecimento e/ou utilização por parte  de terceiros, seja durante a sua vigência ou mesmo 

após ela, sob pena de a parte infratora arcar com as perdas e danos resultantes do 

cumprimento desta obrigação. 

9.9.9 Toda informação, know how e dados que tenham sido ou venham a ser revelados à 

CONTRATADA pela CONTRATANTE, no uso da execução do CONTRATO, serão 

considerados informações confidenciais, a menos que venha a ser autorizada por escrito pela 

CONTRATANTE. 
9.1.2 Toda informação, revelada à CONTRATANTE pela CONTRATADA em 

decorrência da execução do CONTRATO, a menos que sua utilização venha a ser autorizada 

por escrito pela CONTRATADA. 

9.2. Fica desde já autorizada a divulgação das informações confidenciais aos empregados 

e/ou prepostos das PARTES que tenham efetiva e comprovada necessidade de conhecer e/ou 

utilizar tais informações, informando-os que os mesmos estarão sujeitos às obrigações de 

confidencialidade, sob pena de arcar a parte infratora com as perdas e danos resultantes da 

divulgação indevida. 

9.3. A CONTRATADA se obriga, outrossim, tão logo conclua os serviços objeto do 

presente CONTRATO, a entregar à CONTRATANTE qualquer informação confidencial, 

tais como: materiais, dados, cópias e rascunhos em seu poder.(...) 

9.7. A violação do presente compromisso de confidencialidade constituirá                             

falta grave e ato de concorrência desleal, sujeitando a CONTRATADA às sanções previstas 

na legislação pertinente, bem como nesse instrumento, inclusive a de responder por perdas e 

danos causados à CONTRATANTE, além da rescisão imediata do CONTRATO. 

Fonte: www.fec.uff.br. (Os grifos, com negrito ou não, são da Contratante) 

 

 

3.4.2 Repasses de recursos públicos à FEC 

A Tabela 35, a seguir, informa a legitimação da relação paradoxal à qual já nos 

referimos anteriormente. Na página do Portal de Transparência-CGU são divulgados os 

valores dos recursos públicos federais que foram transferidos à FEC. As datas correspondem à 

última liberação dos recursos pelo MEC, MCT&I e agências de fomento e o Ministério da 

Saúde. 

 

http://www.fec.uff.br/
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Tabela 35: Transferência de recursos públicos para a FEC – 2000 a 2014  

(valores nominais) 

Participação das agências de fomento 

ANO MEC Contrapar-

tida** 

MCT&I Contrapartida Finep CNPq MS Contrapartida 

2014 36.058.400,59 (02) - 5.513.899,80 (03) 429.000,00 - - - - 
2013 - - 8.335.382,29 (04) 828.066,00 - - - - 
2012 - - 9.238.126,79 (01) 3.370.173,20 - - - - 
2011 - - - - - - - - 
2010 2.334.653,68 (01) - 12.376.089,63 (07) 1.024.000,00 1.968.414,14 - - - 
2009 1.572.000,00 (02) 69.000,00 2.511.520,09 (01) 685.000,00 - - - - 
2008 736.296.73 (01)  10.367.323,22 (06) 10.000,00 - - - - 
2007 943.282,22 (01) - 1.024.980,52 (03) - - - - - 
2006 1.826.195,20 (02) 2.284,80 5.692.915,74 (07) 396.200,00 480.260,88 

(8,43%) 

- - - 

2005 - - 5.353.444,13 (08) 2.221.286,00 264.017,20 99.931,40 386.257,46 12.500,00 
2004 491.040,00 (01) 4.960,00 776.318,33 (05) 194.077,60 66.731.64 - - - 
2003 - - 2.019.609,86 (04) - - - - - 
2002 - - 2.541.394,15 (04) - - - - - 
2001 - - 706.807,30 (04) - - - 1.000.656,00 - 
2000 - - 208.185,00 (01) - - - 206.117,30 - 

TOTAL 43.961.868,42 76.244,80 66.665.996,85 9.157.802,80 2.779.423,86 99.931,40 1.593.030,76 12.500,00 

Fonte: Portal da Transparência-CGU. Elaboração da autora.  

* Entre parênteses o quantitativo de convênios firmados entre o Governo Federal e a FEC. 

**Contrapartida: valor referente à participação do convenente no convênio para a execução do objeto 

(http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios) 

 

 

 A atuação dos órgãos públicos corroborou a lógica empresarial. A partir de 2008, o 

repasse dos recursos públicos aumentou, principalmente, via REUNI, haja vista o MEC ter 

priorizado o repasse de recursos financeiros às IFES que assinaram o contrato de gestão, 

afinado com o discurso dos defensores das fundações privadas. Ao afirmar que a estrutura 

burocrática das instituições obstaculizava a agilidade requerida para o desenvolvimento das 

pesquisas ‗esqueceram-se‘ de que a fundação se constituiu, principalmente, a partir dos 

servidores da universidade. Nesse momento, podemos dizê-lo, o MEC assume o papel de 

indutor e legitimador da atuação das fundações privadas. 

Desde 2010, a FEC figura como ―instituição parceira‖
139

 do Senado Federal. Aos 14 

de junho de 2010, foi assinado um Protocolo de Intenções entre as instituições cujo texto 

apresenta a seguinte introdução: 

 

                                                           
139 Disponível em http://www12.senado.leg.br/senado/ilb/sobre/instituicoes-parceiras. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios
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Quadro 21: Protocolo de intenções Senado Federal/FEC (1) 

 

 

 Chama a atenção o fato de a ‗instituição parceira‘ ser representada pelo reitor da UFF 

à época e assinada pelo diretor-presidente. A despeito de se tratar de um equívoco na 

elaboração do texto, fica evidente o apagamento da já tênue linha entre o público e o privado. 

Tal constatação é exacerbada nos parágrafos 6º e 8º, onde se lê: 

 

Quadro 22: Protocolo de intenções Senado Federal/FEC (2) 

 

 

 O trânsito facilitado pelo credenciamento dos servidores públicos como 

―Colaboradores‖ numa entidade privada, utilizando uma expressão que no nosso 

entendimento expressa a flexibilização das relações trabalhistas.. Ademais, acordos de 

cooperação são típicos dos anos de 1960, de recrudescimento ditatorial. Sob uma nova 
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roupagem, as universidades são chamadas a ‗colaborar‘ com os programas de organização e 

financiamento à pesquisa, enquanto são ressignificadas em profundidade, a exemplo do 

ocorrido nos anos de 1960, de pleno recrudescimento ditatorial. Acordos, programas, termos 

de cooperação foram fechados com agências de financiamento, organismos multilaterais, 

fundações estrangeiras, com vistas ao surgimento de uma educação de excelência para o 

Brasil nos moldes da modernização conservadora.  

De fato, a reconfiguração jurídica das instituições públicas, a partir do PDRE, logrou 

êxito. Com o aparato de CT&I sendo controlado por agentes externos à universidade, a 

heteronomia se fortaleceu. Por uma educação de excelência, assume lugar um 

empreendedorismo robusto e legitimado por medidas governamentais. Daí, o que parecia ser 

um equívoco na elaboração do texto introdutório deixou de ser um ―equívoco‖. Por fim,  

O Estado é chamado a compartilhar os custos crescentes de desenvolvimento 

tecnológico, a organizar e a dar ―coerência‖ ao esforço científico e tecnológico de 

―sua‖ nação (...) deve limitar e controlar, de acordo com os interesses da fração 

dominante do capital, a aplicação, cooperação e difusão do desenvolvimento de C&T 

em seu território. (LEHER, 2004, p. 883)  

 

 Em 2013, o SF estreitou mais uma vez os laços com as fundações privadas. Foi 

aprovado o Projeto de Lei de Conversão 18/2013
140

, convertido na Lei nº 12.863 de 24 de 

setembro de 2013, que além de reconfigurar a carreira do magistério federal também autoriza 

as fundações ditas ―de apoio‖ a fecharem convênios (ou contratarem) com outros entes 

privados e demais instituições científicas e tecnológicas. A necessidade da divulgação dos 

detalhes dos convênios com entidades oficiais de pesquisa foi abolida e com ela as exigências 

licitatórias. Conforme o Art. 3ºA, ―Na execução de convênios, contratos, acordos e demais 

ajustes na forma desta Lei, as fundações de apoio deverão: I - prestar contas dos recursos 

aplicados aos entes financiadores‖. Nesse caso, os recursos públicos estão sujeitos ao controle 

dos órgãos governamentais. O mesmo não poderemos afirmar em relação às verbas privadas. 

Todos esses atos seguem regulamentados pelo Poder Executivo. Conforme disse o ministro da 

CT&I, à época, Marco Antonio Raupp, dessa forma, ―80% dos problemas das federais‖ serão 

resolvidos pois a ―falta de uma maior capacidade legal que possa dar segurança no 

relacionamento das universidades com órgãos privados, como as empresas‖, é um impeditivo 

ao desenvolvimento da pesquisa
141

. 

                                                           
140 Disponível em http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113976 
141 Disponível em http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-09-04/reitores-comemoram-projeto-que-autoriza-

fundacoes-firmarem-contrato-com-entidades-privadas. 
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3.5  O Caso VALE 

A FEC realizou contrato com a VALE (marca atual da Companhia Vale do Rio Doce). 

A antiga CVRD implantada em Itabira, Minas Gerais, a 2 de junho de 1942. Surgiu para 

viabilizar o ―Acordo de Washington‖ (03 de março de 1942), celebrado entre os Estados 

Unidos, a Inglaterra e o Brasil, como finalidade ―preventiva‖ à escassez de matérias-primas 

para a indústria bélica, no contexto da Segunda Guerra Mundial.  A empresa extrai, 

transforma, produz, transporta e exporta produtos, tendo a logística como um dos pontos-

chave para a sua competitividade. Movimenta predominantemente, a carga de - grãos, 

produtos industriais e bens de consumo - em ferrovias e portos. (Ramos, 2007, p.63) 

Sua estatização ocorre  no contexto da ideologia nacional-desenvolvimentista quando 

o país transita entre a recusa à dominação do capital estrangeiro como via para o progresso e a 

possibilidade de acabar com o ―atraso do país‖ por meio da industrialização. Dessa forma , a 

estatização é tida como o modo de evitar a acumulação do capital privado de origem 

estrangeira, retendo no país, os benefícios da exportação. (Ramos,2011, p.64) 

No final da década de 1970, a Vale iniciou o seu processo de reestruturação produtiva 

e modernização administrativa. Foi a primeira empresa a ser privatizada nos anos de 1990. 

Com sede na cidade do Rio de Janeiro, seu quadro acionário é composto atualmente por 

43,5% investidores não-brasileiros, 17,5% investidores brasileiros, 5,3% Governo Federal e 

33,7% Valepar (acionista controlador). 

No seu Relatório de Sustentabilidade de 2013
142

, a Vale mostra seu posicionamento em 

relação às atividades de inovação tecnológica. Embora tenha centros de pesquisa e 

desenvolvimento próprios também celebra parcerias com universidades e institutos de pesquisa. 

A Vale acredita que a tecnologia e a inovação são essenciais para o avanço de suas 

atividades e para o desenvolvimento da sociedade. Visando coordenar suas 

iniciativas de pesquisa e desenvolvimento, a empresa conta com uma área de 

Tecnologia e Inovação, que atua de forma a mapear e desenvolver oportunidades, 

além de otimizar investimentos e ações relacionadas à inovação.  

(...) 

As iniciativas de tecnologia e inovação são executadas em nossos centros e institutos 

de pesquisa e nas áreas operacionais. Também desenvolvemos projetos em parceria 

com fornecedores, universidades e centros de pesquisa no Brasil e no exterior. (RS 

Vale, 2013, p.28) 

 

 

                                                           
142 Disponível em http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/sustainability/Paginas/default.aspx.  Acesso em 07/11/2015. 

http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/sustainability/Paginas/default.aspx
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O Instituto Tecnológico da Vale (IVT), instituição sem fins lucrativos, desenvolve 

atividades de pesquisa, ensino e empreendedorismo. Tem na pesquisa o objetivo central das 

suas ações. Conforme apresenta no RS 2013, o centro tecnológico desenvolve: 

Pesquisa promover, difundir e realizar a pesquisa, a tecnologia e a inovação 

relacionadas à mineração e ao desenvolvimento sustentável; 

Ensino desenvolver e qualificar o conhecimento técnico-científico por meio do 

ensino de pós-graduação stricto e lato sensu, promover cursos de doutorado e 

mestrado acadêmico e profissional e atividades de extensão e iniciação científica ; 

Empreendedorismo incentivar a formação da cultura do pesquisador-

empreendedor, preparado para liderar empresas de base tecnológica ou processos de 

transferência de tecnologia que possam resultar  das pesquisas (RS Vale, 2013).  

 

 O IVT desenvolverá cursos de mestrado e doutorado com vistas à formação 

qualificada de ―recursos humanos‖ e também criará equipes de pesquisadores para atuação 

nas áreas de interesses da Vale. Nos termos da LIT, a relação mais estreita com as 

universidades está garantida, principalmente, no que se refere ao trânsito de professores-

pesquisadores  entre as instituições e a prestação de serviços.  

 Diante do exposto, apresentaremos um contrato celebrado entre a Vale e a FEC  a fim 

de atestarmos a efetiva participação da FEC na refuncionalização da UFF. 

O contrato contém treze cláusulas. Nelas, a VALE discursa do modo como o faria com 

qualquer entidade que não ―representasse‖ uma universidade pública. Talvez por se tratar de 

prestação de ―serviços‖, expressão que ela grafa em todo documento, com letras maiúsculas. 

Ademais, o contrato foi assinado em 28 de dezembro de 2008, o nome da UFF não aparece e 

a fundação figura somente como Fundação Euclides da Cunha. 

Trata-se de um ―Contrato de Prestação de Serviço Especializado para a Análise 

Ergonômica do Trabalho‖
143

 a ser realizado para as Empresas do Grupo Vale (Cláusula 

Primeira). No documento, que compreende o período de 2001 a 2010 (não mais disponível 

eletronicamente), recebe da FEC o número 2446. Está listado como um projeto das 

Engenharias, sob um Contrato NAE e classificado como Consulta na modalidade Pesquisa, 

vigência de 23/12/2008 a 23/12/2011. O valor do projeto: R$ 4.302.685,93 (quatro milhões, 

trezentos e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco cruzeiros e noventa e três centavos). 

 

                                                           
143 Disponível em http://200.20.13.41/siafweb/hdadoscadastrais.aspx?POtj8Rt9Lk1GjPxG7BOQrg== 
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Quadro 23: Contrato VALE/FEC 

 

 

Nesse momento, são acessíveis os links ―Convênios e Contratos‖ embora, o contrato 

não apareça mais e o ―Relatório Semestral Financeiro‖, onde constam os valores referentes a 

bolsas pagas a docentes e alunos, repasses para a UFF, dentre outras despesas (Art. 4º, Lei º 

12.349/2010) Ou seja, embora as medidas governamentais exijam das fundações a 

transparência das transações realizadas, na verdade, tal exigência não tem sido atendida.  

Tabela 36: Relatório Semestral Financeiro VALE/FEC 

 

O Anexo 1 do contrato, ―Especificação Técnica para Contratação de Serviços de 

Análise Ergonômica do Trabalho‖, relaciona exigências à FEC em relação à qualificação da 

equipe técnica. No item 10.2, o coordenador técnico da equipe deverá comprovar diploma de 

doutorado ou mestrado e a equipe técnica não poderá ser formada por especialistas com a 

mesma graduação (p. 09). 

Para o cumprimento da proposta comercial (11.2),  
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c) é permitida a participação de universidades para a realização deste contrato. 

Entretanto, deverá ser comprovado, no início do contrato, o vínculo empregatício de 

toda a equipe técnica alocada para realização das Análises Ergonômicas do Trabalho 

nas unidades da CONTRATANTE. Não serão admitidos bolsistas de qualquer 

espécie ou natureza dentro das instalações da CONTRATANTE. (Vale/FEC, 2008) 

(grifos da autora)  

 

O vínculo empregatício não considera a DE. Como o restante da documentação não 

está disponível não teremos condições de verificar quantos servidores foram alocados e o seu 

regime de trabalho. O Decreto nº 5.205/2004 (revogado pelo Decreto nº 7.423/2010), 

regulamentou as fundações de apoio privadas nas instituições federais, eximindo-as de 

licitação, facultando-lhes contratar por meio dessas fundações, ―complementarmente pessoal 

não integrante dos quadros da instituição‖, bem como auferir bolsas de ensino, de pesquisa e 

de extensão inclusive para pessoal do quadro permanente como também previsto no § 1º do 

Art. 10º do Decreto 5.663/2005 (que regulamentou a LIT).  

O Relatório Financeiro informa pagamento a bolsistas, na contramão das ‗exigências‘ 

da VALE. Não encontramos outros documentos nos links.  

Ainda no Anexo I, a Vale exige : 

A CONTRATADA se compromete a não divulgar, independente da utilização 

quaisquer dados ou informações a que venha ter acesso em função dos serviços 

contratados;(...) A apresentação dos resultados desta prestação de serviço, em 

qualquer fórum científico deverá ser autorizada pela CONTRATANTE; (...) Manter 

sob sigilo todas as informações que venha a tomar conhecimento em função da 

execução dos serviços. (p. 13) 

 

Retomando o Contrato Vale/FEC, a Cláusula Terceira relaciona 10(dez) obrigações 

para a FEC em relação às 03(três) obrigações da VALE na Cláusula Quarta. Ao contratar os 

serviços fica explícita a transferência de responsabilidades. 

A cláusula Sexta trata da Confidencialidade durante e por um período de 02(dois) anos 

após o término do contrato. Afinados à LIT, onde a universidade é chamada a servir o setor 

privado, com vistas a atender interesses específicos e imediatos. Atende perfeitamente às 

diretrizes da Inovação, pois na medida em que a instituição estabelece contrato com as 

empresas, subordinando-se aos seus interesses, são elas que, segundo Leher,  

definem o que será desenvolvido (ou comprado) em termos de serviços, adequações 

e produtos‖ (...)é a empresa que induz a Inovação, cabendo á universidade o papel 

de servir ao setor privado (...)inclusive, o apoio do governo poderá ser dado 

diretamente às empresas. (LEHER, 2004, p. 883)  
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 Na Cláusula Sétima estão as orientações referentes à Propriedade Intelectual. Em dois 

subitens, a VALE informa que  

7.1. os estudos, relatórios e demais documentos desenvolvidos pela contratada em 

razão da prestação dos SERVIÇOS, serão propriedade da VALE, que poderá registrá-

los no órgão competente e utilizá-los sem qualquer restrição ou custo adicional, 

inclusive em empreendimentos semelhantes da própria VALE, suas controladas, 

controladoras e empresas a ela coligadas. 

7.2. A CONTRATADA será a única responsável por infrações que cometer a direitos 

de propriedade intelectual de terceiros, inclusive àquelas relacionadas  a materiais, 

equipamentos, programas de computador ou processos de execução protegidos pela 

legislação em vigor, que tenham sido utilizados pela CONTRATADA durante e 

prestação dos SERVIÇOS, respondendo diretamente por quaisquer reclamações, 

indenizações, taxas ou comissões que forem devidas. (grifos do autor) 

 

Ainda no Anexo I, das Especificações, a Vale exige: 

A CONTRATADA se compromete a não divulgar, independente da utilização 

quaisquer dados ou informações a que venha ter acesso em função dos serviços 

contratados; (...) A apresentação dos resultados desta prestação de serviço, em 

qualquer fórum científico deverá ser autorizada pela CONTRATANTE; (...) Manter 

sob sigilo todas as informações que venha a tomar conhecimento em função da 

execução dos serviços. (p. 13) 

 

Os interesses do capital subsumiram os interesses da universidade pública aos seus 

objetivos particularistas. Já não se trata somente da quantidade de patentes e sim do que é 

derivado da pesquisa e possa ser transformado, a toque de caixa, em negócio.  

Nos moldes da LIT, a Vale corrobora o Art. 12, aos participantes do projeto que,  

é vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou 

prestador de serviços de ICT divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de 

criações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado 

conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da 

ICT. (BRASIL, 2004). 

 

 A imposição do sigilo aos participantes do projeto não se resume ao que foi produzido, 

mas também às questões éticas da pesquisa, seja com seres humanos ou com aspectos 

relativos ao meio ambiente. Isso significa que o sigilo imposto pode impossibilitar à 

sociedade, de um modo geral, de ter acesso a informações sobre o eventual efeito nocivo do 

que esteja sendo produzido acerca de novos procedimentos, de adição de substâncias em 

alimentos, fármacos, pesticidas etc. Ao confrontarmos a imposição de sigilo com a Lei º 

12.813/2013, a Lei de Conflito de Interesses,  a relação estabelecida pela fundação privada de 

uma IFES e o financiador, na qual, invariavelmente, participam docentes e técnicos 

administrativos, encontra respaldo nos artigos a seguir: 
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Art. 4º - o ocupante de cargo ou emprego no Poder Executivo federal deve agir de 

modo a prevenir ou a impedir possível conflito de interesses e a resguardar 

informação privilegiada; 

Art. 5
o
 - Configura conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego no 

âmbito do Poder Executivo federal: 

I - divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de 

terceiro, obtida em razão das atividades exercidas; 

II - exercer atividade que implique a prestação de serviços ou a manutenção de 

relação de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão do 

agente público ou de colegiado do qual este participe; 

Art. 10.  As disposições contidas nos arts. 4
o
 e 5

o
 e no inciso I do art. 6

o
 estendem-se 

a todos os agentes públicos no âmbito do Poder Executivo federal. 

 

Embora a Cláusula Onze, das Disposições Gerais, trate no item 11.5 da vedação à 

subcontratação pela Contratada salvo sob autorização da Vale, um anexo, sem data, já celebra 

a contratação entre a FEC e as empresas Revitality Comércio em Ergonomia e Saúde no 

Trabalho ME e a ErgoD Soluções em Ergonomia e Design Ltda. para a prestação dos serviços 

de ergonomia. 

A Cláusula Primeira explicita o objeto: 

O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, de serviços 

de ergonomia para FEC nas instalações da VALE do Rio Doce S/A, seguindo 

exigências do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

ESPECIALIZADO PARA ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO Nº 

108056663 entre FEC e VALE, visando realizar Análise Ergonômica do Trabalho 

– AET nas instalações da VALE do Rio Doce S/A, em particular às especificações 

dos anexos 1 – Especificação Técnica para contratação de Serviços de Análise 

Ergonômica do Trabalho. (grifos do autor) 

 

 O prazo de vigência do contrato é de julho de 2010 a junho de 2013 (Cláusula Quarta), 

no valor total estimado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e R$ 224.409,60 (duzentos 

e vinte e quatro mil e quatrocentos e nove reais e sessenta centavos), respectivamente. 

Todavia, a Coletânea de Entendimentos do CGU/MEC explicita, didaticamente, o 

assunto, no questionamento n 111: 

111 As Fundações de Apoio contratadas por meio de dispensa de licitação podem 

subcontratar, ainda que parcialmente, o objeto da contratação? 

Não. Conforme art. 10 do Decreto nº 7.423/2010, é vedada a subcontratação total do 

objeto dos contratos ou convênios celebrados pelas IFEs com as fundações de apoio, 

bem como a subcontratação parcial que delegue a terceiros a execução do núcleo do 

objeto contratado. (GCU/MEC, 2013, p.66) 
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 A exigência de sigilo é especificada na Cláusula Nona: 

9.1. A CONTRATADA obriga-se, pelo prazo de 20 (vinte anos), a manter sob sigilo 

todas as informações que lhe forem transmitidas pela VALE ou pela FEC, visando a 

execução do objeto contratual. 

9.1.1. A CONTRATADA, para fins de sigilo, obriga-se por seus administradores, 

empregados, prepostos, a qualquer título, e comitentes. 

9.1.2. Quaisquer informações obtidas pela CONTRATADA durante a execução 

contratual, nas dependências da VALE ou dela originárias, ainda que não 

diretamente envolvidas com a mencionada execução contratual, devem ser mantidas 

em sigilo nos termos e prazos da presente cláusula. 

 

 O item 9.3 adverte sobre as penalidades no caso de descumprimento da obrigação de 

sigilo e confidencialidade: rescisão, responsabilidade por perdas e danos, adoção de medidas 

judiciais, multas. Administrativamente, o descumprimento tem caráter de irregularidade grave 

(9.3.1), salvo autorização pela VALE; as informações já forem conhecidas anteriormente 

direta ou através do processo licitatório; autorização judicial; a informação já era conhecida 

legitima e legalmente por outra fonte (9.4). 

 Mais uma vez, recorremos à Coletânea de Entendimentos do CGU/MEC no que se refere 

ao controle dos recursos utilizados nos contratos e convênios, desde que sejam públicos: 

A Controladoria-Geral da União e o Tribunal de Contas da União têm amplo acesso 

aos documentos comprobatórios das despesas realizadas pelas Fundações de Apoio, 

quando se trata de instrumentos firmados com as IFEs?  

Sim. A execução de contratos, convênios, acordos ou ajustes que envolvam a 

aplicação de recursos públicos por meio das fundações de apoio se sujeita à 

fiscalização do Tribunal de Contas da União, além da Controladoria-Geral da União, 

no caso da Administração Pública Federal.(CGU/MEC, 2013, p.67). (grifos nossos) 

 

 Por fim, a Cláusula Décima Primeira, trata da Propriedade dos Resultados: 

11.1. A FEC será a única e exclusiva proprietária dos resultados oriundos do 

cumprimento do presente contrato, sejam tais resultados passíveis ou não de 

proteção legal através do Direito de Propriedade Intelectual. 

11.2 É garantido a FEC o direito de titularidade sobre o resultado privilegiável da 

propriedade industrial oriundo da execução do objeto contratual, respeitados os 

direitos garantidos à CONTRATADA ou terceiros antes da assinatura do presente 

contrato. 

11.2.1 A CONTRATADA, para efeito do disposto no item anterior, se compromete 

a manter sigilo pelo prazo necessário à obtenção da proteção legal (privilégio). 

11.3 Fica garantida à FEC a apropriação dos direitos patrimoniais e os conexos, 

inclusive uso e exploração econômica, sobre os resultados decorrentes da execução 

do objeto contratual, que importem em direitos autorais, respeitada a nomeação do 

autor. Caso os resultados importem na elaboração de bem de informática, a FEC 

titularizará o direito autoral sobre aquele bem, respeitada a nomeação do autor. 
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 Na contramão do anunciado pela UFF, Agir e FEC, o que foi produzido a partir da 

relação estabelecida no contrato de prestação de serviços  não estará tão disponível à 

sociedade, conforme depreendemos dos termos da cláusula. O cerceamento à divulgação dos 

resultados, de fato, não coaduna com o discurso vigente no interior da universidade no 

fortalecimento de uma universidade autonônoma e democrática.  

 Em suma, inter-relacionadas, como convém à nossa análise, as cláusulas apresentadas 

conformam a heteronomia cultural, científica e tecnológica afinada com a condição de país 

capitalista dependente.  

 

 

3.6 Conflitos público X privado  

 A FEC, assim como outras, foi alvo de denúncias e seus desdobramentos
144

 Nos anos de 

2000 e 2001, o Professor Nicholas Davies
145

, à época, presidente do Conselho Fiscal (CF) da 

FEC, encaminhou um documento ao Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro onde 

constavam irregularidades da instituição. Esse documento se fazia acompanhar de 03 atas de 

reuniões (19/09/2000, 13/03/2001, 18/10/2001) e 01 parecer sobre as contas e atividades da FEC 

em 2000 e 01 parecer do Conselheiro Nicholas Davies sobre alguns projetos. 

 Em linhas gerais, o documento, referenciado em documentos internos à FEC e UFF 

aponta que: a) os projetos existentes pareciam atender a interesses pessoais em detrimento dos 

institucionais, logo, distantes do apoio acadêmico e administrativo à UFF; b) muitos contratos 

e/ou formulários orçamentários substituíam os projetos dificultando qualquer análise; c) 

inexistiam documentos de aprovação dos projetos e programas pelas instâncias universitárias 

pertinentes; d) não constava a indicação do apoio acadêmico e administrativo a ser prestado 

conforme estatuto da FEC (na maioria dos projetos); e) o apoio dado à UFF se resumira à 

comissão sobre a receita bruta dos projetos, sem controle de uso, de 10% a 20% retida pelas 

pró-reitorias – Proplan, Propp e Proex, sem explicitação dos interesses aos quais se 

destinavam; f) inexistiam relatórios de muitos coordenadores de projetos em inconformidade 

com as exigências das resoluções da FEC; g) inexistia clareza quanto a forma de 

ressarcimento que a FEC fez à UFF ao utilizar seus bens e serviços nos programas e projetos; 

h) aparecia a realização de despesas não previstas e/ou não justificadas pelo coordenador e 

                                                           
144 Vide Dossiês ANDES-SN e Adusp. 
145 Presidente do CF da FEC em 2000 e até 07 de novembro de 2001. 
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sem relação com os projetos, contratos e/ou formulários orçamentários; i) inexistia a 

documentação que comprovasse a utilização de 80% da receita dos cursos autofinanciáveis 

para a melhoria das instalações e reserva de 10% das vagas, sem ônus, para servidores 

técnico-administrativos e docentes; j) ocorria a participação irregular de docentes com 

dedicação exclusiva nas atividades da fundação que se confunde com a possibilidade de 

rendimentos encobertos pela rubrica de ―reembolso de despesa‖; k) que inexistia um 

instrumento contratual de transferência para a FEC de recursos próprios da UFF ou a ela 

transferidos por outros órgãos e; l) ocorria a concessão de bolsa a pessoas que anteriormente 

prestavam serviços a FEC e eram remuneradas como autônomas. Como se depreende do 

exposto, o ente fundação ―de apoio‖ há muito sofre interpelação pela sociedade civil e 

frequente embate no interior das universidades.  

Embora a investigação aprofundada das denúncias não seja escopo dessa tese e face ao 

exposto pelo RA-FEC 2011, retomamos aqui trechos do Parecer intitulado ―Irregularidades na 

Fundação Euclides da Cunha, da Universidade Federal Fluminense, em 2000 e 2001‖, 

apresentado e encaminhado ao Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, pelo ex-

Conselheiro Fiscal da FEC, professor Nicholas Davies. São denúncias de inconsistências 

contábeis-financeiras, irregularidades na participação de docentes da UFF nos projetos, 

pagamento de bolsas, por exemplo:  

Outra deficiência diz respeito à natureza da participação de docentes na UFF nos 

―projetos‖. É possível e até provável que integrantes ou coordenadores de alguns 

―projetos‖ não estejam cumprindo o item III, art. 6º e 7º do anexo I da resolução 4 

do CA - que prevê que a participação do docente em regime de dedicação exclusiva 

se dará em atividades esporádicas relacionadas com sua especialidade e sem prejuízo 

da sua jornada de trabalho. Tal resolução, por sua vez, se baseia no Art. 4º, § 2º da 

Lei nº 8.958, de 20/12/94. Como pelo menos um desses ―projetos‖, que na verdade 

funciona como uma empresa dentro da UFF, gerou uma receita de centenas de 

milhares de reais em 2001, é possível e até provável que seus coordenadores tenham 

tido rendimentos superiores ao que permite resolução do Conselho Universitário, 

ainda que muitos desses rendimentos possam estar ocultos pela rubrica de 

―reembolso de despesa‖, que pode ser uma maneira de encobrir remuneração por 

serviços prestados. Os comentários sobre rendimentos valem para outros projetos 

com despesas vultosas em 2001. 

Um outro elemento novo nas atividades da FEC em 2001 foi a criação da chamada 

Bolsa de Apoio Acadêmico, através da resolução 7, do CA. Em primeiro lugar, cabe 

salientar a fragilidade desta bolsa, cujo teor não é definido na resolução. Temos, 

assim, uma denominação, mas não o seu conteúdo. Aparentemente, é apenas um 

nome para contornar exigências legais relativas à prestação de serviços por docentes 

e funcionários da UFF e também reduzir despesas de imposto de renda e INSS, 

incidentes sobre pagamentos efetuados a autônomos. A fragilidade do conceito de 

bolsa é atestada não só por sua indefinição, como também porque vem sendo  

concedida a pessoas que, antes da resolução 7, prestavam serviços a ―projetos‖ da 

FEC e eram remuneradas como autônomas. Ora, o conceito de bolsa não pressupõe 

prestação de serviços (de magistério, coordenação, consultoria etc) e, portanto, 

carece de fundamento o artifício formal criado pela resolução 7. Além disso, a 

documentação sobre tais bolsas disponibilizada ao CF é bastante débil e insuficiente, 
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permitindo práticas não legais ou pelo menos não éticas (do ponto de vista público, é 

claro), como a concessão de bolsas, a título de complementação salarial, a 

funcionários ou professores do departamento ou órgão ou a ele cedidos. Outros 

elementos mostram a fragilidade deste esquema de bolsas. Uma é que os termos de 

compromisso relativos a elas são apenas um formulário muito sucinto que não 

descreve em detalhes a natureza das bolsas, permitindo que qualquer tipo de 

atividade possa ser enquadrada como bolsa. Outra é que, em pelo menos um PADI 

(Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional), o da Propp, constatei que 

ele previa várias despesas, mas não o pagamento de bolsas, embora estas venham 

sendo pagas a diversos funcionários e professores há vários meses. Não tive tempo 

de verificar outros projetos, mas é possível que contenham as mesmas falhas. 

(DAVIES, 2001). 

 

O professor Nicholas Davies segue arregimentando questões a respeito do apoio dado 

pela FEC à UFF e, recorrentemente, questiona a existência de documentos que permitissem a 

análise das atividades intermediadas uma vez que,  

Também faltou na maioria dos ―projetos‖ a indicação do apoio acadêmico e 

administrativo que eles prestariam à UFF, o objetivo principal alegado nos estatutos 

da FEC. Concretamente, o que constatei é que na imensa maioria dos casos o apoio 

dado à UFF se resumiu à comissão retida pelas pró-reitorias (que embolsam de 10% 

a 20% e às vezes até concedem isenção da comissão sem uma justificativa clara e 

fundamentada) sobre a receita bruta dos ―projetos‖, sobre a qual, no entanto, não há 

nenhuma garantia de que seja utilizada para atender a interesses institucionais da 

UFF, pois estes não foram nem são explicitados, assim como não há controle algum 

sobre seu uso, que fica a critério apenas pessoal (não institucional) dos pró-reitores 

da Proplan, Propp e Proex, que gastam como querem essa receita extra. Verifica-se, 

assim, o risco sério de promiscuidade entre o privado e o público, sobretudo por 

causa da tradição patrimonialista brasileira. (idem) 

 

 O Conselho Fiscal buscava esclarecimentos a partir da inconsistência das informações 

contábeis-financeiras dos relatórios de atividades da FEC, apresentados durante aquele período, 

uma exigência estatutária aparentemente não cumprida pelos representantes da fundação. 

Quanto ao Relatório Anual do ano 2000, apresentado sob o título Relatório da 

Diretoria Administrativa ao Conselho Fiscal – Ano de Competência 2000, não 

corresponde às exigências estatutárias. Sobre o ano 2000, o Relatório trata apenas de 

apreciações críticas acerca dos problemas constatados nas atividades-meio e 

providências tomadas, em sua maior parte, no ano 2001. O relatório sobre o qual 

deveríamos opinar cumpre ser um relatório ―pertinente às atividades da Fundação‖, 

essencialmente expressas no artigo 4, Objetivos, dos Estatutos da FEC. Um relatório 

exclusivamente de atividades-meio, ainda mais restrito - atividades administrativas 

stricto sensu -, só teria sentido se a FEC estivesse apenas se instalando. Mas, na 

verdade, a FEC operou mais de R$ 4 milhões em atividades-fim, no ano 2000. 

Esperávamos um relatório que, além das observações sobre a área-meio, seus 

problemas e providências tomadas, trouxesse uma circunstanciada exposição das 

finalísticas, projetos, convênios, acordos, destinação de recursos que de fato 

demonstrasse o  efetivo apoio aos objetivos da Universidade Federal Fluminense – 

isto é, a razão de ser da Fundação. Tendo tomado posse na segunda quinzena de 

dezembro de 2000, a atual diretoria parece ter levado às últimas conseqüências sua 

primeira resposta à carta do Presidente do CF, inquirindo sobre vários aspectos 

preocupantes da gestão contábil-financeira: ―essa Diretoria assumiu a Fundação 

Euclides da Cunha na segunda quinzena de dezembro de 2000, e portanto não grava 

sobre ela a responsabilidade por ações ou decisões tomadas antes desta data‖.  
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 Como já dito anteriormente, as práticas denunciadas a partir desses documentos e 

demais publicações recentes de domínio público conformam um paradoxo: o controle social 

(MP, CGU) que legitima o apagamento da fronteira entre o público e o privado.  

 Segundo comunicação informal com o professor Nicholas Davies, as denúncias não 

foram investigadas. Segundo ele, os pareceres encaminhados estavam no MPE e a partir daí, 

ele não obteve mais informação sobre a tramitação. Pela lógica, devem ter sido arquivados.  

No RA FEC 2001, a fundação justifica os registros que foram questionados no 

“Relatório Circunstanciado de Atividades da Fundação Euclides da Cunha de Apoio 

Institucional à UFF – FEC. Exercício de 2001”. A citação é longa, contudo, remete a 

elementos importantes para a nossa investigação: 

A Fundação iniciou, oficialmente, suas operações administrativas no início do ano 

de 2000, recebendo ativos e passivos anteriormente acumulados pela AEFE – 

Associação dos Ex-alunos da Escola Fluminense de Engenharia. Durante o primeiro 

semestre, foram sendo, progressivamente, registrados novos vínculos jurídico-

administrativos com setores da UFF e simultaneamente transferidos saldos 

financeiros de projetos mantidos, anteriormente, pela AEFE, muitos deles chegando 

à Fundação sem nenhum documento jurídico que formalizasse esta transferência ou 

pelos menos, novos contratos com esta fundação. Iniciando uma administração 

própria, somente a partir do mês de setembro de 2000 a Diretoria adquiriu um 

Sistema Gerencial Financeiro informatiza do, que serviu para a implantação de 

dados referentes aos Programas, Projetos e Cursos que se abrigaram sob a sua égide 

administrativa. Vale ressaltar que até esta data, o controle era feito de modo 

precário, em planilhas eletrônicas. 

Este Sistema, encomendado para fazer frente às necessidades estabelecidas pelo 

modelo gerencial escolhido na ocasião, se revelou de uma operacionalidade bastante 

modesta na execução das exigências que se impõem para administrar, de forma 

consistente e segura, o tipo de atividades que constituem o maior volume de 

atividades da Fundação. Desta maneira, talvez porque não exigido, o Sistema não 

registrava um adequado cadastramento dos Projetos, Programas e Cursos 

vinculados à Fundação, bem como não estava configurado para manter um controle 

contábil dos Planos de Aplicação de cada um deles, com discriminação de suas 

rubricas e demais cláusulas contratuais fundamentadas na Lei nº 8666/93 e na IN nº 

01/90, da Secretaria do Tesouro Nacional, principalmente quando os recursos são 

oriundos de órgãos públicos de fomento.  

Um outro campo que merece considerações (e, provavelmente, determinado pela 

ausência de um titular responsável, tal como está previsto no Regimento Interno) é 

aquele que se refere aos processos e documentação de ordem jurídica. Determinada 

pela atual Diretoria, vem sendo procedida a conferência dos Programas, Projetos e 

Cursos vinculadas à Fundação, atividade esta que se encontra ainda em operação de 

exame e adequação pelo Setor de Controle de Projetos. A implantação da Assessoria 

Jurídica veio impedir que este fato voltasse a ocorrer e a atual Diretoria, uma vez 

identificado algum dos problemas relatado acima, está procurando regularizar cada 

relação contratual ou convenial, pela celebração de um novo instrumento legal, de 

caráter corretivo.  

Dentro das dificuldades administrativas que observamos ao início, apontamos aquela 

que diz respeito aos recursos humanos que eram necessários para o desenvolvimento 

dos Programas, Projetos e Cursos e as relações de cunho trabalhistas estabelecidas. 

Num procedimento simples, os pagamentos destes recursos humanos vinham se 

fazendo de uma forma equivocada, frente à legislação vigente, mormente naquilo 

que se encontra preconizado pela Lei nº 8.958/94. 
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Neste panorama, a Diretoria Administrativa procurou reorganizar o processo 

administrativo e fortificar o controle interno. Necessitando de um retrato fiel da 

situação institucional, a administração da Fundação optou por uma Auditoria 

Externa de caráter aprofundado, visando não só obter um retrato real como, principal 

e decisivamente, através de uma avaliação do sistema gerencial, ver registradas 

recomendações que pudessem contribuir para uma correção do rumo deste sistema. 

Após um estudo prolongado, que durou cerca de três meses, o relatório encaminhado 

registra importantes recomendações e sugestões, no que diz respeito a Controle 

Interno e Aspecto Contábil. 

O Controle Interno compreende plano de organização e o conjunto coordenado dos 

métodos e medidas adotados pela instituição, com a finalidade de proteger o seu 

patrimônio, verificar a exatidão e o grau de confiabilidade de seus dados contábeis e 

financeiros, bem como o de promover a eficiência operacional através da 

compreensão e adoção das políticas de gestão prescritas. Este Controle, rigidamente 

procedido, permite que, de uma forma permanente, possa ser avaliado o trabalho 

realizado e verificar a consecução das metas e diretrizes estabelecidas pela 

administração. 

Apesar do relatório da Auditoria Externa ter sido encaminhado à Diretoria Executiva 

somente em Julho do ano corrente, foi com satisfação que, ao tomarmos conta das 

recomendações referentes ao Controle Interno, verificamos que todas as medidas 

recomendadas já haviam sido determinadas pela nova gestão e colocadas em vigor 

pela Diretoria Administrativo-Financeira. (RA-FEC 2001) (grifos nossos) 

 

 

 Conforme a notícia veiculada no sítio da ADUFF, intitulada ―Vergonha nos CUVs 

Extraordinários‖ de 20 de junho de 2008, no mês de junho do corrente ano, ocorreu uma 

reunião extraordinária do CUV, cuja pauta trataria da aprovação de contas da FEC e da 

constituição de uma comissão para elaboração do projeto de expansão da UFF. Durante a 

reunião, os presentes são informados de que a FEC havia sido descredenciada pelo MEC 

desde meados de 2007, conforme pode ser comprovado no acesso ao documento ―Relação de 

Processos de Credenciamento e Recredenciamento de Fundações de Apoio Apreciados Pelo 

Grupo de Apoio Técnico (Portaria Interministerial  nº 3.185/2004)– Reunião de Maio de 

2008‖, no Portal MEC. Segundo o Ofício nº 8931/2007, o processo nº 23000.017856/2007-2, 

solicitando o recredenciamento, fora arquivado com as observações:  

a) apresentar ata da Universidade Federal Fluminense aprovando o relatório de 

2006; b) apresentar ata do Conselho de Administração da Fundação que 

aprovou o balanço e as demonstrações referentes a 2006 - a ata de 19/06/2007 

não aprova as contas de 2006; c) atualizar certidões. (PORTAL MEC, 2008). 

 

Segundo a notícia, diante do exposto, a prestação de contas e demais documentos 

deveriam ser aprovados a fim de que a FEC fosse recredenciada antes do final do ano de 

2008. Frente aos questionamentos os representantes da FEC buscam justificativas para o 

ocorrido: 
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A direção executiva da FEC recebeu um ofício informando sobre o 

descredenciamento no dia 26 de dezembro de 2007, mas não informou o fato ao 

Conselho de Administração. Não é a primeira vez que isso acontece. Só tomei 

conhecimento deste fato na última segunda, no gabinete do magnífico reitor. Eu, que 

sou o presidente do Conselho de Administração da FEC, não sabia disso. 

(ANTONIO DE ALBUQUERQUE QUEIROZ, FEC) 

(...) 

O vice-reitor Emmanuel era o presidente do Conselho de Administração da FEC 

quando aconteceram todos esses problemas com aquelas contas. Naquela época, o 

Conselho nunca se reunia e não apresentava as prestações de contas. (ANTONIO 

DE FONTANA, FEC) 

(...) 

na gestão passada, as contas eram aprovadas com superávits falsos por uma empresa 

de auditoria que era sócia da própria FEC. Houve improbidade na gestão anterior, 

não nessa. Fizemos um trabalho de moralização da instituição, de modo que desafio 

a quem quer que seja a apontar um ato improbo da atual gestão. (AIRTON de 

ALBUQUERQUE QUEIROZ, FEC) 

 

 

A Aduff e o DCE teceram críticas ao processo em curso: 

É lamentável que esse debate esteja sendo feito nessa correria, num Conselho 

Universitário extraordinário realizado numa sexta-feira, já em final de período. Esse 

esforço do Conselho de Administração da FEC é insuficiente, já que o problema nas 

contas é anterior a 2007. Nós da ADUFF somos contra as fundações e nossas 

análises a esse respeito são confirmadas pela realidade. Aqui, chegamos ao ponto de 

não haver matéria-prima para se fechar uma auditoria nas contas da fundação. Isso 

põe em xeque o nome da própria UFF e este Conselho será responsabilizado. O que 

aconteceu com Timothy não foi um raio em céu azul: as fundações pervertem a 

relação entre o público e o privado. Se aprovarmos esse relatório de gestão hoje, 

estaremos dizendo que bancamos todos os problemas anteriores. Não dá (MARINA 

BARBOSA, Presidente da ADUFF) 

(…) 

Não é moral o CUV aprovar essas contas aqui hoje. Já foram denunciados diversos 

casos de corrupção na FEC. Temos que discutir com a comunidade universitária 

essa questão, saber se ela deseja que essa fundação continue existindo na UFF. 

Precisamos também que sejam realizadas auditorias nas contas da FEC, e que seus 

resultados sejam amplamente divulgados. Isso é um dever do CUV. (RAFAEL 

ALVES, representante do DCE) 

(...) 

Não pudemos estudar o trabalho feito, que foi entregue agora. A questão da relação 

professor/aluno nos preocupa, pois o que vemos no horizonte é uma grande 

sobrecarga de trabalho para os professores que estão ingressando na UFF. A nossa 

outra preocupação é a verba de que de fato disporemos para fazer isso tudo. Para 

além disso, toda a verba do REUNI que chega às universidades é via fundações, o 

que também é bastante complicado. (MARINA BARBOSA, Presidente da ADUFF) 

 

Apesar das críticas dos representes da ADUFF e demais presentes sobre a situação da 

FEC, e sob pressão dos votantes, a prestação de contas foi apresentada e votada e aprovada às 

pressas (32 votos x 14 votos), sem a necessária análise prévia.  
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Em 2007, a Revista Adusp publicou a matéria intitulada ―UFF cala sobre contas da 

FEC, que capta R$ 120 milhões em 4 anos‖
146

. Na matéria são feitas denúncias sobre a 

atuação da FEC na intermediação dos cursos pagos, particularmente, os que ocorriam no 

Instituto de Letras; constam também as denúncias sobre as irregularidades da instituição feitas 

pelo professor Nicholas Davies, como outras já relatadas. Até o presente momento, o MPE 

não se pronunciou a respeito do assunto. Dirigentes da UFF e da FEC não forneceram maiores 

explicações às denúncias em curso, embora, no período compreendido entre 2003 e 2006, a 

FEC seja item de pauta recorrente da reunião do CUV, informa a matéria.  

À época o ex-reitor Roberto Salles (2006-2014) tecera críticas ao pagamento de bolsas 

a professores e à ingerência da FEC sobre o HUAP, contudo, conforme os estudos para essa 

tese, o discurso atual do reitor elogia a parceria com a fundação e a considera imprescindível 

para que a universidade alcance uma posição de ―excelência‖.  

Com a intenção de ―disciplinar e doutrinar os coordenadores de Projetos‖ em busca do 

―convencimento de adoção de políticas normativas e atos regulamentares‖, a FEC informa no RA 

2012 a prática de acompanhamento pela sua Direção Executiva de uma ―política preventiva 

objetivando coibir contingências futuras‖. Os processos judiciais são de natureza diversa e 

conforme o RA 2012 estão tramitando: 62 (sessenta e dois) processos cíveis: 04 (quatro) ações 

civis públicas, 50 (cinquenta) concursos públicos e 08 (oito) processos diversos. Transcrevemos 

do citado relatório, Quadro 24, pareceres elaborados pela Assessoria Jurídica da FEC das ações 

consideradas por eles como as mais preocupantes e suas possibilidades: 

 

Quadro 24: Pareceres assessoria jurídica FEC 

a) Processo nº 0096894-26.8.19.0001 - movido pela FEC em face do estado do Rio de Janeiro, tendo sido 

proposta execução onde a Fundação é credora, no valor de R$ 621.360,36, estando em fase de execução 

(trata-se de um curso administrado pela FEC para o estado do Rio de Janeiro no qual os professores não 

receberam da Fundação uma vez que o Estado não repassou os recursos referentes a 2 parcelas e, por esta 

razão, a FEC acionou o Estado; probabilidade de êxito – parcialmente favorável à Fundação; não há 

contingência. 

b) Processo nº 0006454-42.2010.8.19.0001 – ação civil pública proposta pelo estado do Rio de Janeiro que 

impugna a contratação da FEC pela Secretaria de Estado de Educação para a prestação de serviços de 

ampliação do Programa Estadual de Informática Aplicada à Educação (implantação de 254 laboratórios de 

informática na rede pública estadual no período de 6 meses) no valor de R$ 7.181.200,40; alegação: a 

contratação da FEC por dispensa de licitação foi realizada sem a presença pressupostos autorizadores; 

probabilidade de êxito: 50%; contingência: R$ 7.181.200,40. 

c) Processo nº 0003290-70.2008.4.02.5102 – ação civil pública que trata da relação FEC/UFF concernente aos 

cursos de pós-graduação lato sensu, objetivando que os valores arrecadados destes cursos ingressem na conta 

da UFF, a suspensão do pagamento de bolsas de ensino/pesquisa ao corpo docente ou, ao menos, aos 

professores da UFF contratados sob o regime de DE, a exclusão da FEC das atividades relacionadas aos 

                                                           
146 Disponível em http://www.adusp.org.br/files/revistas/40/r40a06.pdf 
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cursos e que a mesma deixe de arrecadar e/ou administrar as respectivas receitas; o processo foi remetido ao 

Ministério Público Federal para manifestação e, provavelmente, caso outro requerimento probatório não tenha 

sido feito, será proferida sentença; valor da causa: R$ 600.000,00; possibilidade de êxito: 50%; contingência: 

R$ 300.000,00. 

d) Processo nº 0003290-70.2008.4.02.5102 – ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal que 

impugna a contratação direta da FEC pelo Instituto de Tecnologia (INT), no ano de 2004, por entender, com 

base na conclusão do TCU, ser ilegal a inexigibilidade da licitação, o que teria causado danos patrimoniais à 

administração pública federal, resultando em atos de improbidade administrativa; a ação encontra-se em fase 

de produção probatória e a testemunha arrolada pela defesa, em que pese possuir presunção relativa de 

veracidade, atestou, tecnicamente, a legalidade da contratação direta; valor da causa: R$ 100.000,00; 

possibilidade de êxito: 50%; contingência: R$ 300.000,00. 

e) Processo nº 0030903-91.2007.4.01.3400 – ação indenizatória proposta por Meizler Biopharma S.A, em 

face da FEC, por danos materiais e lucros cessantes em razão da contratação do laboratório da UFF, por 

intermédio da FEC, para a realização de estudo de bioequivalência do medicamento Zolapin necessário para a 

apresentação à ANVISA, objetivando sua comercialização, sustentando a autora que o laudo mostrou-se 

inadequado, pois o descredenciamento do laboratório fez com que a ANVISA não o aceitasse; os pedidos 

totalizam, originariamente, a quantia de R$ 11.528.241,10; o processo encontra-se com o juiz para sentença, 

acreditando-se, em decorrência do contexto probatório, ter decisão favorável para a FEC; possibilidade de 

êxito: 50%; contingência: R$ 11.528.241,10. 

Fonte: RA-FEC 2012 . Elaboração da autora. 

 

 Como já sinalizado anteriormente, reiteramos que foge ao escopo dessa tese o 

aprofundamento nas investigações contábeis e financeiras já amplamente tratadas pelas 

instituições competentes. Assim, as informações aqui explicitadas podem se prestar a estudos 

futuros, além de fomentarem as lutas sociais diante da refuncionalização da universidade.  

 

 

3.7 As resistências à refuncionalização da universidade 

 O obscurecimento do antagonismo entre o público e o privado não impediu uma 

intervenção de setores organizados da sociedade civil. Associações de docentes, movimento 

estudantil e outros aparelhos privados de hegemonia incorporaram na sua pauta de luta o debate 

sobre as estratégias para se contraporem às acirradas medidas governamentais de cunho privatista 

dentro da universidade. A presença das fundações ditas ―de apoio‖ não está dissociada de intensos 

embates contra a lógica privado-mercantil que tem sido imposta aos diretos sociais históricos. No 

que se refere à autonomia universitária, são recorrentes as lutas a fim de que a universidade 

cumpra a sua finalidade precípua: produzir conhecimento novo, tendo como referência as 

questões nacionais, distante, portanto, de interesses privatistas e particularistas. 

 Nesse sentido, a postura aguerrida assumida pelo ANDES-SN e suas seções sindicais, 

particularmente a Adusp, constituíram estratégias de enfrentamento ao denso movimento de 

privatização no interior da universidade. As lutas também ganharam materialidade com 

publicações impressas e eletrônicas (cartilhas, revistas, informativos etc.) além de reuniões, 

congressos, encontros. Há que se considerar também a participação nos diversos movimentos 

sociais diante da heteronomia que atinge a toda classe trabalhadora e a que vive do próprio 
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trabalho. Segue um quadro relacionando os momentos de organização do ANDES-SN em 

defesa da autonomia universitária frente às fundações ditas ―de apoio‖: 

Quadro 25: Movimento docente e fundações privadas: breve cronologia 

III Congresso da ANDES – 13 a 18 de fevereiro de 1984 - Piracicaba/São Paulo. 

Relatório: ― O arrocho e a destruição da universidade pública‖ 

Sugestão da criação de grupos de trabalho (GT) para o estudo sistemático das fundações e da questão do 

financiamento. 

7º Congresso Nacional da ANDES – 24 a 30 de janeiro de 1988 – Juiz de Fora/Minas Gerais. 

Moção de desagravo à permanência das fundações privadas nas universidades a partir das considerações do TCU 

(incompatibilidade das fundações com as normas vigentes na administração pública) 

XVII Conselho Nacional das Associações de Docentes (XVII CONAD) – 02 a 05 de junho de 1988 – Porto 

Alegre/Rio Grande do Sul. 

Discussão do Decreto nº 95.094 de 07 de abril de 1988, que determina a extinção das fundações de apoio no interior 

das IFES e a expansão do controle privado das atividades universitárias. 

XVI CONAD – 30 de maio a 02 de junho de 1990 – Aracaju/Sergipe. 

Defesa da autonomia universitária e do financiamento das atividades de pesquisa pelo poder público. Defesa da 

valorização da carreira docente, da forma de alocação dos recursos e a avaliação dos resultados como atividades dos 

colegiados. 

XXII CONAD – 31 de outubro a 03 de novembro de 1990 – Campo Grande/Mato Grosso do Sul. 

Discussão do projeto de LDB do ANDES-SN. Repercussões da política industrial para a Ciência e Tecnologia. 

Seminário sobre a carreira docente. 

XXIX Conselho do ANDES-SN – 29 de novembro a 03 de dezembro de 1994 – Niterói/Rio de Janeiro. 

Discussões sobre as perspectivas da educação superior sob a conjuntura neoliberal e a parceria entre universidade e 

empresários. Constituição do GT Fundações nos estados, incluindo a participação da comunidade universitária, 

incluindo estudantes e servidores. 

XXXI Conselho do ANDES-SN – de 06 a 08 de outubro de 1995 – Salvador/Bahia. 

Discussão sobre a inexistência de controle sobre as fundações, a destinação de recursos públicos para fins 

particulares, as distorções na carreira docente, o discurso sobre a ―maior agilidade‖ administrativa, a complacência de 

parte militância docente com a existência das fundações.  

 

Fonte: RAMOS e MINTO, 2011. Elaboração da autora. 

 

Desde então, outras publicações e estratégias de enfrentamento vêm sendo articuladas 

às lutas mais gerais da classe trabalhadora.  As lutas em defesa da universidade pública e 

socialmente referenciada também estão imbricadas nas lutas mais gerais das IFES, IEES e os 

movimentos sociais. A ANDES-SN e suas Seções Sindicais seguem promovendo a resistência 

aos processos privatistas na universidade. Grupos de Trabalho foram formados a fim de 

sistematizar as informações e análises sobre o assunto.  

Entre os dias 02 e 05 de maio de 2011,  as seções sindicais realizaram a ―Semana 

Nacional de Luta contra as Fundações ―de apoio‖ 
147

 (Adusp, 2011).  

A resistência às fundações privadas ditas de ―apoio‖ caminha com os embates contra a 

sua atuação em outras áreas, como a Saúde. Em 2001, a Revista Adusp, nº 24(Dez/2001) 

                                                           
147 Disponível em http://www.adusp.org.br/index.php/universidade-defesa/201-privatizacao/fundacoes/289-semana-nacional-

contra-as-fundacoes-privadas-de-apoio 
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trouxe a reportagem ―Faepa controla HC de Ribeirão Preto e verbas do SUS‖, onde denuncia 

que a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (Faepa / HCRP), gerida por docentes, celebrou 

convênios com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para administrar parte das 

verbas do HCRP. Além disso, celebrou outro convênio com a USP para que os docentes 

prestassem serviços remunerados.  

Fundação privada, a Faepa gere toda a verba extraorçamentária do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que no ano de 2000 chegou a 

R$ 71,9 milhões. A introdução da ―segunda porta‖ no hospital inclui o atendimento 

a convênios — e a Clínica Civil permite a docentes da USP ofertar atendimento 

médico a particulares. A Faepa emprega parte das verbas do SUS para contratar 

docentes para a Faculdade, vinculados à Faepa e não à USP  (Adusp, 2001) 

 

Noutra publicação, a Revista Adusp, nº 44 (Mar/2009)
148
, denuncia ―Na USP Ribeirão, 

Faepa quer ampliar HC para esconder a ―segunda porta‖. A nota de chamada traz como informação: 

A Faepa, fundação privada ―de apoio‖ à FMRP, está à frente do projeto de 

construção de uma nova unidade hospitalar pública em Ribeirão Preto, no campus 

da USP e ligada ao Hospital das Clínicas daquela faculdade. O novo centro contaria 

com uma unidade de pesquisas (UPC) financiada por fundos públicos setoriais do 

Ministério da Tecnologia e do Ministério da Saúde, mas ofereceria simultaneamente 

atendimentos e serviços a convênios de saúde e a pacientes privados, por meio da 

Clínica Civil mantida pela própria Faepa! (Adups,2009) 

 

 Recentemente, a Adusp publicou, uma reportagem, sobre a Faepa, publicada 

anteriormente por Wanderley Preite Sobrinho, na revista Carta Capital, de 14/01/2015
149

. 

Novamente vêm à tona as denúncias sobre a fundação, utilizando recursos públicos, 

flexibilizando direitos trabalhistas e é claro, precarizando o atendimento ao usuário do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Em linhas gerais, essas breves notas servem para sinalizar a abrangência desse tipo de 

gestão de recursos públicos que tem sido recorrentemente legitimado pelas medidas 

governamentais. Cumpre lembrar que a luta contra as fundações acompanha a luta contra a 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S.A – EBSERH – que num movimento único, 

abarca práticas de teor mercantil na Saúde e na Educação, com sérios danos ao direito à saúde 

                                                           
148 Disponível em http://www.adusp.org.br/files/revistas/44/r44a14.pdf. Acesso em 06/05/2014. 
149 Disponível em http://www.adusp.org.br/index.php/201-privatizacao/fundacoes/2216-controle-do-hc-de-ribeirao-preto-por-

fundacao-privada-faepa-prejudica-pacientes-do-sus-denuncia-carta-capital. Acesso em 15/01/2015. 

http://www.adusp.org.br/index.php/201-privatizacao/fundacoes/2216-controle-do-hc-de-ribeirao-preto-por-fundacao-privada-faepa-prejudica-pacientes-do-sus-denuncia-carta-capital
http://www.adusp.org.br/index.php/201-privatizacao/fundacoes/2216-controle-do-hc-de-ribeirao-preto-por-fundacao-privada-faepa-prejudica-pacientes-do-sus-denuncia-carta-capital
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pública, universal e de qualidade e à formação humana, distantes portanto, do Padrão de 

Qualidade Unitário da educação, defendido pelo ANDES-SN.  

Por fim, esse embate tem sido crucial para compreender como o movimento docente 

enfrenta o fato de que a universidade esteja sendo refuncionalizada para coexistir com as 

regras do direito privado. 
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CONCLUSÃO 

 

 Esta é uma seção de síntese e, para isso, um rápido reexame dos objetivos da tese e da 

hipótese orientadora serão apresentados, objetivando realizar um balanço do que foi possível 

apreender com a pesquisa da FEC. Como apresentado na Introdução Geral, a pesquisa foi 

construída a partir dos seguintes objetivos 

a) Realizar o levantamento dos financiamentos e projetos contratualizados entre a FEC e a UFF.  

b) Examinar a forma de interação da FEC com a institucionalidade da UFF.  

c) Investigar as operações realizadas pela FEC e a sua relação com as novas prioridades na 

função social da universidade, considerando a sua autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial.  

 

 As hipóteses do trabalho podem ser assim sintetizadas: 

1. A LIT/FEC refuncionalizam a universidade, deslocando sua função social para as 

atividades de ensino massificado e, sobretudo, para a inovação tecnológica que, no 

caso brasileiro, converte a pesquisa em serviços; 

2. O processo de refuncionalização se materializa por meio de mudanças 

institucionais na universidade, o que, por sua vez, reconfigura o trabalho 

acadêmico e o próprio ethos, valores, princípios éticos, do fazer acadêmico. 

3. No capitalismo dependente, as empresas sob controle de frações burguesas locais e 

internacionais, em virtude das relocalizações das cadeias produtivas mundiais, não 

investem em departamentos de P&D próprios, valendo-se das universidades para 

resolver demandas de adequação tecnológica, mantendo uma relação vertical e 

unidimensional com as universidades que aprofundam a heteronomia cultural. 

 

 Para analisar de modo mais sistemático os objetivos e hipóteses, os grandes 

delineamentos do lugar da inovação nas universidades públicas e empresas no capitalismo 

dependente serão retomados. Como discutido nos capítulos anteriores, a definição da função 

social da universidade tem sofrido implicações diante da ofensiva das frações de classe 

dominantes que, por meio do Estado, engendram políticas que adequam as mesmas aos seus 
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objetivos particularistas (vide a contrarreforma da Lei 5.540/68; os PND da ditadura, a 

organização do FNDCT; a Lei de Inovação, o Reuni etc.). Com essas medidas, a universidade 

distancia-se (e tem sido distanciada) da sua função de produção e de socialização do 

conhecimento novo, de alcance universal e comprometido com os problemas nacionais e da 

humanidade.  

 A eficácia dessas mudanças dependera,eu conforme a tese pretende demonstrar, da 

institucionalização das fundações privadas ditas de apoio e da consolidação de um novo 

marco normativo para as atividades de pesquisa, por meio da Lei da Inovação Tecnológica 

(LIT) que, segundo o discurso oficial,  ―reflete a necessidade do país contar com dispositivos 

legais eficientes que contribuam para o delineamento de um cenário favorável ao 

desenvolvimento científico, tecnológico e ao incentivo à inovação‖ conforme o Portal do 

MCT &I
150

 (2014). 

 Observamos com a pesquisa que os conflitos entre o público e o privado alcançaram o 

ensino, a pesquisa e a extensão, redefinindo os processos de formação (MBA, mestrados 

profissionais, cursos de curta duração etc.), o sentido da extensão, reconceituado como 

parcerias público-privadas e da pesquisa, substituída, crescentemente, pela inovação, por 

investigações parceladas globalmente e pela prestação de serviços. A narrativa dominante, 

expressa em documentos oficiais, sustenta como natural e inevitável a conversão do público 

em interesse público, expressão que incorpora e legitima a presença da esfera privada nas 

instituições públicas e no serviço público em geral. O caráter público das universidades está 

sendo erodido por meio de programas das agências de fomento e do aparato de ciência e 

tecnologia com implicações profundas no cotidiano universitário: o produtivismo acadêmico, 

a intensificação do trabalho docente, a flexibilização curricular, a despolitização dos espaços, 

a redefinição da autonomia universitária como liberdade para transacionar com o mercado. 

 O fetiche das inovações tecnológicas, num contexto de avaliação da pesquisa em 

termos cada vez mais produtivistas, tem sido legitimado pelos sistemas de avaliação da 

CAPES e do MCT, respaldando a inovação como critério de ―excelência‖, naturalizando a 

lógica privada-mercantil. A despeito da relevância das pesquisas que versem sobre os 

problemas nacionais, de caráter contestatório ao modo de produção vigente e suas implicações 

à classe trabalhadora, ganha vulto a pesquisa tida como estratégica para a inserção do país na 

                                                           
150 Disponível em http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/8477.html  acesso em 18/06/2014 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/8477.html
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economia-mundo mesmo que isso signifique o esfacelamento da inventividade criativa da 

universidade. A nosso ver, pelas investigações da tese, o que é dado a pensar no interior da 

universidade tem sido crescentemente definido pelas PPP‘s, linhas de pesquisa de cunho 

particularista e programas de governo.  

A pesquisa realizada confirma que fundações privadas ―ditas‖ de apoio 

refuncionalizam a universidade. A FEC operacionalizou as demandas de serviços que estão 

reconfigurando importantes espaços universitários da UFF como loci de prestação de 

serviços, em detrimento dos espaços sociais de produção e socialização de conhecimento 

novo. Em nome do ―desenvolvimento institucional‖ a FEC ampliou o seu leque de atuação, 

intermediando, inusitadamente, os recursos vindos do MEC, inclusive com autorização dos 

órgãos superiores da UFF, e gerenciou a reorganização da instituição particularmente para 

adequá-la aos objetivos do REUNI alcançando a totalidade das unidades.  

No que se refere às prioridades institucionais, a pesquisa evidenciou uma 

extraordinária expansão dos cursos pagos - na maioria MBAs -  utilizando o espaço e os 

docentes da UFF, em flagrante desrespeito ao princípio constitucional da gratuidade, 

conferindo novo sentido à docência, além de converter os espaços em que tais cursos são 

ofertados em lugares ensino aligeirado, com graves consequências à formação humana e para 

os fins públicos da instituição. 

 De fato, os convênios celebrados entre a UFF e a FEC para a oferta de MBA’s, pagos, 

confirmam a violação ao princípio constitucional da gratuidade. Cabe destacar que o 

propósito proclamado das fundações, como consta na Lei nº 8.958/2004, seria tão somente de 

apoio aos projetos de ensino da universidade apoiada. A prática identificada na pesquisa 

atesta que as fundações são pensadas, por muitos, como um apoio aos negócios privados. 

Entre 2001 e 2013, a FEC gerenciou os recursos financeiros de 170 (cento e setenta) MBA’s, 

financiados pela UFF e por organizações externas à universidade, confirmando a prática 

utilitarista e pragmática respaldada pelos PDI‘s e, particularmente, conflitando com o 

Plebiscito de 2010 no qual a comunidade universitária votou majoritariamente pelo fim dos 

cursos pagos.  

 A participação dos docentes (DE e 20h) na realização dos cursos, com distintos 

financiadores, confirma a sua conversão em prestadores de serviços subordinados à lógica 

empresarial.  A flexibilização do regime de trabalho docente comporta, assim, outras fontes 
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de recursos para remuneração e os pagamentos por bolsas, afrontando o princípio da isonomia 

salarial. 

 Também os Mestrados Profissionalizantes, ―com vocação para o autofinanciamento‖, 

foram gerenciados pela FEC. Embora se situem constitucionalmente na oferta gratuita, até o 

momento são objeto de cobrança de taxas e mensalidades compondo o rol de ações contrárias 

ao referido Plebiscito 2010. A sua ―vocação para o autofinanciamento‖, regulamentada pela 

CAPES, viabilizou dentro das universidades a possibilidade de convênios, na lógica das PPP. 

 A refuncionalização atingiu também o trabalho docente. Como já dito, os processos de 

expropriação e de alienação do trabalho acadêmico conformam um novo intelectual, no 

sentido gramsciano. Esse deve ser capaz de disseminar cultura e mobilizar outros no sentido 

de atendimento ao que é exarado pela sociabilidade vigente. Extrapolou o espaço do ensino e 

da pesquisa e foi submetido à prática interessada da extensão. Os docentes, nos marcos do 

REUNI e da LIT, também assumiram funções de cunho administrativo e de gestão nas 

fundações, com prejuízos à pesquisa e à formação humana.  

 Nas análises empreendidas nesta tese, encontramos docentes DE prestando serviços na 

FEC e o regime de trabalho docente flexibilizado a ponto de equiparar pesquisa à inovação: a 

lógica em curso converteu o pesquisador em captador de recursos. Nos cargos de gestão, 

docentes se revezam entre UFF e FEC. A exemplo, a diretora da FEC, professora Miriam 

Lepsch (2012-2014), ocupou anteriormente o cargo de Pró-Reitora de Planejamento).   

 Ao priorizar os cargos de gestão na universidade a legislação da carreira também os 

libera para exercerem funções na fundação. A precarização docente ganha novos contornos 

pela contratação de professores de 20h e 40h sem dedicação exclusiva para atender à política 

de expansão e reestruturação da universidade. 

A intermediação dos recursos públicos pelas fundações privadas ―ditas‖ de apoio, 

agride a autonomia universitária com respaldo do Estado, numa contundente inobservância do 

seu caráter constitucional. A presença desses entes privados encontrou respaldo numa parcela 

expressiva da comunidade universitária para prosseguir nas suas metas. Por um lado, 

encontramos os defensores da modernização da universidade pari passu a concepção do 

público não estatal. Por outro, a resistência também representativa na comunidade 

universitária buscando estratégias de enfrentamento à agressiva privatização. 

A investigação permite evidenciar que as próprias instituições reagiram aos 

questionamentos do TCE e da CGU, buscando ajustes na legislação e normas das fundações 
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privadas para que estas pudessem seguir atuando nas universidades. Cabe ressaltar que os 

reitores e os grupos que se valem das fundações no interior das instituições não reivindicaram 

centralmente o fortalecimento da autonomia administrativa e de gestão financeira, assegurada 

constitucionalmente, mas tão-somente o ajuste da legislação das fundações ditas de apoio 

privadas. O distanciamento da universidade do seu papel social e histórico no contexto da 

inovação tecnológica, no caso brasileiro, da conversão da pesquisa em prestação de serviços, 

corrobora a crescente subordinação ao aprofundamento do capitalismo dependente. As demais 

universidades, com o papel incisivo dos dirigentes de outras fundações, como a COPPE da 

UFRJ, juntamente aos parlamentares, instauraram o paradoxo que delineia esse quadro. Desde 

o Acórdão nº 2.731/2008 e outros que foram editados à medida que denúncias seguidas de 

auditorias ocorreram, o contexto ‗permitiu‘ que a CGU, o MEC e o MCT&I criassem normas 

(como a oficialização do repasse de verbas sob depósito inicial para a UFF seguido da 

transferência para a FEC) para as fundações que incorressem em infrações. Em suma, com a 

publicação da ―Coletânea de Entendimento‖ (2013) e da ―Lei de Conflito de Interesses‖ 

(2013), o controle social legalizou a existência irregular e avessa à constitucional autonomia 

universitária das fundações ditas ―de apoio‖. 

Outra consequência dos contratos efetivados por meio da FEC foi a 

institucionalização, na estrutura organizacional da UFF, das atividades de inovação. 

Objetivando harmonizar a institucionalidade da UFF aos novos marcos legais que induzem as 

universidades a se adequarem aos parâmetros da LIT, a criação da agência de inovação trouxe 

à centralidade as atividades de inovação, conforme discutido no Cap.4. Não é secundário que 

a instituição tenha assumido, em sua própria conformação legal, o tema da inovação, 

conforme expresso nas considerações que a justifica e em seu próprio organograma.Cabe 

recordar que na apresentação da AGIR a instituição se vale de um léxico todo voltado para a 

administração empresarial, como ´ativos intelectuais´, parcerias, negócios etc.  

Como visto, a agência de inovação da UFF assumiu nos últimos tempos o papel de 

indução da heteronomia impulsionada pelo MEC e MCT&I. Heteronomia instalada, a 

universidade passou a ser demandada por distintas empresas e interesses particularistas, 

inclusive de setores internos. Dessa forma, a universidade tanto pode ancorar serviços e 

processos que envolvem a extração direta da mais-valia como a simples prestação de serviços 

mesmo que ocultada sob o manto da pesquisa. O volume de consultorias prestadas atestou 

esse estado de coisas. A heterogeneidade dos ―clientes‖ da FEC (prefeituras municipais, 

empresas privadas, escolas particulares, indústrias farmacêuticas etc.), o estímulo oriundo das 
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agências oficiais de fomento via programas de CT&I forjam o terreno propício ao 

fortalecimento das atividades para a UFF empreender atividades que, afinal, não estão afeitas 

às funções públicas da instituição. Como salientado, tal ethos mercantil alcança os processos 

de formação, cada vez mais afins a cultura empresarial, por meio de disciplinas de 

empreendedorismo entre outras. 

A objetivação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e ―o balcão de negócios‖ 

gerenciado pela FEC, não impedem que conhecimentos relevantes em termos científicos e 

sociais continuem sendo produzidos na universidade, contudo, amalgamado pela lógica da 

P&D, pelo empreendorismo e pela conversão dos docentes em ―homens de negócios‖ (muitas 

vezes, de forma consensual) muitos professores acabam direcionando seu tempo e energia 

criadora para outros fins. Sucesso, eficácia, competência dentre outras expressões similares 

são tidos como referências dessa nova função da universidade. 

 Nesse contexto, a agência de inovação fornece o portfólio de possibilidades de 

negócios a ser apreciado por agências de fomento e demais investidores nacionais e 

internacionais. A atuação expansiva da FEC, em quase toda a universidade, legitimada pelo 

Estado, garantiu o estreitamento da relação universidade-empresa, ensejado pelo MCT&I. 

 A estrutura organizativa da agência evidenciou que não há espaços para a 

possibilidade questionadora diante dos rumos da pesquisa alicerçada pela LIT/FEC. 

Instrumentalizada, suas ações objetivam cuidar de modo utilitarista e imediato do atendimento 

às demandas do mercado e àquelas que possam vir a ser provocadas no interior da UFF sob a 

―cultura empreendedora‖. 

O estímulo ao empreendedorismo encontrou na LIT terreno fértil para sua expansão.  

Como dito em capítulo anterior, pode ser autorizada ―ao pesquisador público, desde que não 

esteja em estágio probatório, licença sem remuneração para constituir empresa com a 

finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à inovação‖ (Art. 15), pelo prazo de 

até 3 (três) anos (Art. 15, §1º). 

No bojo do REUNI, o aumento de vagas, matrículas e turmas, não acompanhou o 

ingresso de professores concursados. Contudo, a LIT dispôs sobre essa necessidade quando 

autorizou a contratação temporária independentemente de autorização específica (Art.15, §3º) 

autorizando ―VII-admissão de professor, pesquisador e tecnólogos substitutos para suprir a 

falta de professor, pesquisador ou tecnólogo ocupante de cargo efetivo, decorrente de licença 

para exercer atividade empresarial relativa à inovação.‖ (Art.24) (Capítulo 3). O professor é 
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convertido em empreendedor e poderá receber gratificações pela inovação ou bolsa de 

estímulo à inovação (Art.9º, §1º).  

A flexibilidade imposta ao regime de trabalho alcançou vertiginosamente o processo 

de seleção de professores para a universidade pública, o concurso público, consagrado 

constitucionalmente. Em 23 de setembro de 2014, num discurso desqualificador sobre o 

concurso público, resultante do Regime Jurídico Único (RJU) – conquista histórica e social – 

o diretor da CAPES, Jorge Guimarães, propôs a sua substituição pela contratação via 

Consolidação dos Direitos Trabalhistas (CLT). Tal proposta se viabilizaria por meio das 

Organizações Sociais (OS) que efetuariam contratações de professores para as IFES.
151

  

A proposta também pretende impulsionar o processo de internacionalização das 

universidades uma vez que professores estrangeiros poderão ser facilmente contratados para 

compor o quadro de docentes das instituições públicas. Contudo, as medidas governamentais 

para a contratação de professores estrangeiros não podem ser considerada uma das 

justificativas para a proposta, haja vista que já constava na Lei º 8.745, de 09 de dezembro de 

1993 para ―para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos 

da Administração Federal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar 

contratação de pessoal por tempo determinado (...)‖ (Art. 1º). Não é surpreendente que a 

proposta encontre forte amparo para a sua materialização desde o ano de 2012, por ocasião da 

publicação da Lei º 12.772, não por acaso, prescindindo de concurso público (Art. 2º e 

incisos). Tal proposta coloca em discussão elaboração dos concursos com autonomia pelos 

docentes da universidade e, consequentemente, a existência de editais interessados. 

Desse modo, a proposta elaborada pela CAPES, MCT&I e MEC, pretende jogar por 

terra a contratação do RJU por considerá-la ineficaz e manter os professores por 30 (trinta) 

anos nas instituições argumenta a partir das experiências de contratação via CLT nas outras 

instituições, a seu ver, exitosas, conforme a defesa do representante da CAPES.  

Diante da proposta veiculada por autoridade nomeada pelo governo, o ANDES-SN, se 

posicionou contrariamente. O teor da referida proposta é considerado pelo movimento 

                                                           
151 Disponível em http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2014-09/capes-defende-contratacao-de-

professores-por-meio-de    Acesso em 24/09/2014 

Disponível em http://portal.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7054   Acesso em 24/09/2014  

Disponível em http://www.sbpcnet.org.br/site/noticias/materias/detalhe.php?id=BL65   Acesso em 24/09/2014 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2014-09/capes-defende-contratacao-de-professores-por-meio-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2014-09/capes-defende-contratacao-de-professores-por-meio-de
http://portal.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7054
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docente como avesso à autonomia universitária, coloca em risco a liberdade acadêmica e 

afronta os princípios democráticos para a seleção de docentes. 

 Com a pesquisa equiparada da inovação,  a qualidade da pesquisa científica, para a 

produção do conhecimento novo, perde lugar para a produção do conhecimento operacional e 

pragmático, coerente com a ideologia dominante que afirma que a educação será a chave para 

o desenvolvimento, para a prosperidade e um melhor futuro para a nação. O papel da 

universidade nesse contexto se resume a captar recursos no mercado para a inovação 

metamorfoseada em serviços de adequação tecnológica. Os  processos de avaliação, via 

CAPES e outros órgãos aferem a qualidade valendo-se de referências e critérios que se 

aproximam mais do ethos mercadológico e do empreendedorismo do que do ethos acadêmico, 

em que os produtos são uma parte do complexo processo de produção, aplicação e 

socialização do conhecimento e que, por sua importância, não pode ser mensurado apenas  

por quantidade e local de circulação. 

O novo léxico incorpora expressões como produtividade, excelência, flexibilidade, 

empreendedorismo, empregabilidade, palavras que expressariam o novo ethos e dessa forma, 

os critérios de aferição da qualidade da universidade. Nesse quadro, a flexibilização dos 

currículos e a pedagogia das competências, que devem ser facilmente assimiláveis e produzir 

rapidamente a comercialização dos produtos e ou serviços no mercado, passam a ser buscados 

em nome da modernização curricular. 

 Para além da ―contrapartida de a empresa financiar pesquisas‖ é importante ressaltar 

que as PPP‘s estão apoiadas em condições vantajosas para o setor privado, às expensas do 

Estado, incluindo proteção para o caso de riscos políticos e econômicos. Para tanto, em nome 

do ―interesse público‖, cabe à universidade abrir mão do seu caráter público não-mercantil. 

 Como exposto ao longo dos capítulos anteriores, chamada a estreitar os laços com o 

setor privado-mercantil via legislação do Executivo, a universidade se viu refém, por vezes, 

por iniciativas elaboradas por ela mesma. De acordo com LEHER (2004), instada a ―converter 

toda vida universitária em assunto de homens de negócios‖ (p.883) sob os cuidados do 

Estado. 

 A condição capitalista dependente, considerada a inovação, não requer um número 

expressivo de mão de obra qualificada e de formação sofisticada, como engenheiros e 

cientistas. A formação para o trabalho complexo, nesse caso, não assume papel estratégico 

nas articulações entre as frações burguesas locais e a burguesia internacionalizada (e sob as 
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bênçãos do Estado!). Sob a perspectiva da adequação tecnológica, que ―transforma 

conhecimento plasmado no trabalho em mais-valia‖ (LEHER, 2004, p.882), a universidade 

teve seu papel ressignificado na produção do conhecimento e consequentemente, sua 

autonomia sofreu danos. Assim, mesmo uma educação nos moldes minimalistas é 

perfeitamente aceitável pelo capital. 

Quando o Estado subordinou a universidade à lógica empresarial obviamente seguiu 

os interesses do setor privado, recorrentemente viabilizados por medidas governamentais. 

Certamente, a redefinição da autonomia universitária, imprescindível para a desejada relação 

universidade-mercado, é resultado do catalisador documento ―La enseñanza superior: las 

lecciones derivadas de la experiência‖ (BM,1995). Este sugere (na verdade, orienta) que 

autonomia de uma instituição está relacionada à capacidade desta em gerar recursos para 

suprir parcialmente suas necessidades.  

 Se o esforço para a consolidação ―de uma cultura da inovação está amparado na 

constatação de que a produção de conhecimento e a inovação tecnológica passaram a ditar 

crescentemente as políticas de desenvolvimento dos países‖ (MCT&I, 2014), a criação de 

núcleos de inovação tecnológica (NIT) nas ICT permitiu a mediação interessada, nos termos 

gramscianos, entre universidade e empresa, materializando a ―universidade operacional‖ 

(Chauí, 2014), impulsionada pelas PPP‘s. Desse modo, se nos países hegemônicos, em que as 

principais matrizes das corporações estão localizadas ―o conhecimento é o elemento central 

das novas estruturas econômicas que surgem e a inovação passa a ser o veículo de 

transformação de conhecimento em riqueza e melhoria da qualidade de vida das sociedades‖, 

no caso dos países capitalistas dependentes o conhecimento demandado é outro, voltado para 

a adequação de tecnologias e processos adquiridos externamente. O esvaziamento do setor 

industrial de bens de produção é um desdobramento desse quadro de dependência.  

Obviamente, a legislação governamental que trata do ensino superior e a sua relação 

com a política de CT&I posiciona-se favoravelmente à articulação com o ‗setor produtivo ou 

mais dinâmico‘ sob o discurso da necessária inclusão do país na economia mundial, discurso 

que não se coaduna com as demandas concretas das empresas localizadas no país que, a rigor, 

pouco investem em departamentos de pesquisa e desenvolvimento próprios. Retomando 

Mansfield (1998), reiteramos que a inovação nasce nas empresas e, mesmo naqueles países, a 

exemplo dos EUA, onde ocorre o financiamento das universidades via captação de recursos 

privados estes recursos não ultrapassam, nem chegam perto, dos recursos públicos investidos 

nas universidades e institutos de pesquisa tecnológica públicos. Certamente, os investimentos 
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das corporações em P&D são vultosos, mas aplicados fundamentalmente em seus próprios 

departamentos de P&D, gerando inovações rigidamente protegidas por leis de propriedade 

intelectual, diferentemente do que aconteceu no caso da Vale. 

Conforme discutido anteriormente, no caso brasileiro a situação é muito distinta, pois 

as empresas não pretendem investir em inovações nas novas fronteiras do conhecimento 

tecnológico e, quando necessitam de suporte tecnológico para atividades específicas recorrem 

às universidades, contando, para isso, com recursos do Estado. O que a tese enfatizou é o 

aparente paradoxo entre a impossibilidade de as universidades serem a locomotiva das 

inovações e o fato de que as políticas do MCT insistirem na conversão das universidades em 

instituições de inovação tecnológica.  

O empenho das agências de fomento, como a Finep, que pode ―realizar convênios e 

contratos com as fundações de apoio, com a finalidade de dar apoio às IFES e demais ICTS‖ 

(Art. 3º-A) e o seu Programa de Estímulo à Interação Universidade-empresa para Apoio à 

Inovação através do Fundo VERDE-AMARELO,
152

foi essencial para que as fundações de 

apoio pudessem ser representantes das ICT‘s para utilizar  as ―ações apoiadas pelo Fundo 

VERDE-AMARELO‖ que ―devem ser concebidas como instrumentos para formar parcerias, 

multiplicar recursos e catalisar sinergias entre atores públicos e privados que integrem o 

sistema nacional de inovação‖. A fim de que a intencionalidade da inovação no país tenha 

êxito, ou seja, que o conhecimento produzido na universidade seja rapidamente transferido e 

apropriado pelo setor produtivo, foi essencial a criação de um ambiente propício às parcerias 

(IFES, institutos tecnológicos e empresas), num contexto de estímulo à participação de ICT‘s 

na produção de inovação e que as empresas também fossem incentivadas ao mesmo. 

(MCT&I, 2014) 

 Cumpre lembrar que a reforma universitária de 1968, conforme apresentado no 

Capítulo 2, instituíra mudanças nas universidades públicas aproximando-as mais rapidamente 

do modelo estadunidense onde o ethos acadêmico mais pragmático, seguidor de uma política 

de editais claramente heteronômica profundamente afeita à governabilidade incorporou o 

―novo espírito do capitalismo‖ (CHIAPELLO e BOLTANSKY, 1999) que, no caso brasileiro, 

possui forte particularidade, visto que as novas mudanças no mundo do trabalho 

aprofundaram a heteronomia cultural, tecnológica e organizacional. A automação de diversos 

                                                           
152 Disponível em www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=fundos_verdeamarelo acesso em 03/07/2013. 

http://www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=fundos_verdeamarelo
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setores longe de possibilitar trabalhos mais criativos, mediados pela ciência, provocou maior 

subordinação real do trabalho ao capital e fechamento de postos de trabalho. 

A universidade brasileira, induzida pelas medidas governamentais, passou a ocupar o 

papel de produtora de adequação tecnológica, enquadrada em contratos e prazos 

determinados. Dessa heteronomia resulta o fato de que ―a propriedade intelectual sobre os 

resultados obtidos pertencerá às instituições detentoras do capital social, na proporção da 

respectiva participação‖ (Lei nº 10.973, Art.5, Parágrafo único). A propriedade intelectual 

passa a ser definida pelas cláusulas dos contratos celebrados entre a FEC e seus clientes‖, 

legitimando o cerceamento na liberdade de produção e socialização do conhecimento:  

Em suma, diferente do que pensava Humboldt, uma universidade onde a produção do 

conhecimento necessitaria de um espaço de ‗liberdade ilimitada‘, de integração entre ciência e 

cultura, pluralmente teórica e autônoma, instituída pelo Estado, mas com prerrogativa de fazer 

as próprias leis para proteger as condições de livre produção do conhecimento e a liberdade de 

ensino. 

A FEC é um enclave decisivo para a refuncionalização da UFF mesmo que o seu 

discurso a situe como um instrumento a serviço da universidade e da sociedade. As análises 

apontaram que a FEC se apoia na universidade ao utilizar o seu nome, o seu espaço, os seus 

docentes, discentes e técnicos-administrativos, para compor a mercadoria oferecida a quem 

contrata seus serviços. 

A LIT e as fundações de apoio, portanto, imprimem mudanças que tornam a 

universidade uma instituição muito distante do que nos ensina a jurista Anna Cândida Ferraz 

(1998) em seu conhecido estudo sobre o alcance da autonomia universitária. Os 

deslocamentos são radicais: no lugar de conhecimento, competências, no lugar de formação 

humana, capital humano. Trata-se, conforme a pesquisa procurou demonstrar de um novo 

ethos guiado pela racionalidade do capital. 

A pesquisa evidenciou que todo esse processo de refuncionalização da UFF contou 

com a resistência e a crítica de amplos setores de sua comunidade. Diante do avanço das 

práticas privatizantes e da proposta de ―ajuste fiscal‖, já sinalizada pelos representantes do 

governo, o efeito do contingenciamento de verbas se fez sentir no cotidiano universitário no 

decorrer de 2014 como o atraso no pagamento de contas telefônicas e de empresas 

terceirizadas.  
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A expansão desordenada sem o investimento adequado e necessário à construção da 

infraestrutura também não foi acompanhada do devido investimento em manutenção. 

Alagamentos em prédios recém-construídos, vazamento de esgotos, obras não concluídas, 

prédios interditados por falta de segurança estrutural também compõem a pauta de 

reivindicações por melhores condições para aqueles que trabalham e estudam na instituição.  

À mobilização e organização dos docentes, estudantes e técnicos-administrativos se 

juntaram os movimentos sociais. A resistência à privatização do hospital universitário, via 

adesão à EBSERH, é um dos exemplos dessa mobilização. A luta mais ampla e mais próxima 

aos que estão fora da universidade, certamente, contribuirá com fortes matizes na luta em 

defesa da universidade pública e da autonomia universitária. 
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