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RESUMO

Transparência é fundamental para promover participação popular, accountability e a

profissionalização do setor público. Essas questões, no âmbito da educação, são

urgentes no Brasil. As instituições federais de ensino superior, por força da Lei de

Acesso  à  Informação  (LAI),  estão  obrigadas,  como  tantas  outras  instituições

públicas,  a  apresentarem  informações  mínimas  aos  cidadãos  em  seus  portais

eletrônicos. Essas informações estão vinculadas à transparência ativa, ou seja, a

apresentação  de  forma  clara,  objetiva  e  espontânea,  sem  necessidade  de

requerimentos  com  preenchimento  de  formulários.  Entretanto,  algumas

universidades federais não se prepararam adequadamente para o atendimento à lei

e  apresentam problemas permanentes  de  gestão  ao  longo  dos  anos,  o  que  as

impede  de  promover  a  transparência  necessária.  Este  trabalho  analisa  o

cumprimento  de  obrigações  vinculadas  à  transparência  ativa  em  universidades

federais – estipuladas pelo oitavo artigo da lei 12.527 – com o objetivo de verificar

como estão essas organizações frente aos princípios de transparência e eficiência

estipulados  ao  governo  federal.  Foram  analisadas  53  universidades  federais,

aplicando-se metodologia que avaliou conteúdos de sítios eletrônicos com base no

determinado pela LAI.

Palavras-chave: Transparência, Educação, Acesso à Informação.
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ABSTRACT

Transparency is a key to promoting participation,  accountability and public sector

development. In the area of education, these issues are essential to Brazil’s future

prosperity.  Federal  institutions  of  higher  education  must  comply  with  the  active

transparency statutes of Brazil’s new freedom of information law (12.527) by keeping

their  homepages  updated  and  complete  with  the  required  information.  However,

some federal universities are not prepared to deal with the FOI law and still suffer

from  management  problems  accumulated  over  the  years.  This  study  analyses

compliance with active transparency statutes in 53 federal universities, examining the

information published on the websites of public organizations, comparing it with the

content of FOI laws.

Keywords: Transparency, education, freedom of information
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1. Introdução

Diversas discussões importantes nos diferentes campos do conhecimento só

são possíveis porque existe um direito fundamental e legítimo no país que é o direito

à informação. E é no exercício desse direito que uma sociedade é capaz de se

desenvolver.

Informação pública está relacionada a todo o tipo de informação guardada

pelo Estado e a promoção do direito a este tipo de informação é recente no Brasil,

sendo firmada no ordenamento jurídico após a redemocratização do país. O cidadão

informado terá melhores condições para chegar a outros direitos essenciais, como

saúde,  educação  e  benefícios  sociais.  Entretanto,  para  o  exercício  do  direito  à

informação pública, há que se ter mecanismos para obtê-la, formas que garantam a

qualquer pessoa o acesso às informações diversas, principalmente as originárias do

poder público.

A lei de acesso à informação (LAI) é um desses mecanismos e existe em

aproximadamente  100  países  (MICHENER,  2011).  No  Brasil,  após  uma  longa

trajetória, foi sancionada em novembro de 2011 com entrada em vigor seis meses

depois (MICHENER, 2014). Passados mais de 20 anos da abertura política do país,

somente  agora,  tempos  muito  recentes,  há  a  discussão  em  torno  do  acesso  à

informação, do direito a qualquer pessoa saber o que acontece na burocracia, de

como os recursos são gastos, de como as organizações públicas gerenciam suas

informações. De fato, a LAI é extremamente importante para promover a mudança

do  comportamento  organizacional  das  instituições  públicas  e  a  abertura  dessas

organizações à sociedade.  

Algumas  diretrizes  são  importantes  para  que  possamos  considerar  uma

organização pública aberta.  De acordo com McDERMOTT,  2010 as  informações

públicas disponíveis devem estar acessíveis em qualquer computador por qualquer

cidadão; a organização deve buscar melhorar a qualidade da informação prestada;
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deve existir uma cultura de acesso na organização; transparência nas atividades e

prestação  de  contas;  participação  da  sociedade  na  tomada  de  decisões;

colaboração  entre  os  entes  e  agentes  públicos  e  privados  envolvidos  com  a

organização; proatividade de servidores; engajamento e avaliação externa e interna

dos planos de ação da organização.

Por isso a accountability é tão importante na administração pública brasileira.

É  um conceito  que  está  relacionado  não  só  à  prestação  de  contas  pelo  gestor

público,  mas  também à  composição  política  e  à  organização  da  sociedade  civil

(PINHO  e  SACRAMENTO,  2009).  Sem  um  movimento  político  favorável  à

transparência das informações e contas públicas e uma cobrança real da sociedade

diante  dos  atos  públicos,  a  cultura  do  acesso  à  informação  fica  comprometida,

mantendo o distanciamento na relação governo e sociedade.

Essa  dissertação  analisa  o  comportamento  das  universidades  federais  do

Brasil frente ao desafio da transparência das informações públicas, na tentativa de

verificar se os parâmetros estipulados pela nova lei de acesso á informação pública

(12.527) estão incorporados nessas organizações. Para tal,  se propõe a medir o

grau de cumprimento às obrigações de transparência ativa associado com a lei de

acesso à informação.  

Diferente da transparência passiva, que exige que a informação pública seja

fornecida  por  meio  de  um  pedido  de  informação,  a  transparência  ativa  está

relacionada  com  informações  divulgadas  de  maneira  voluntária,  de  forma

espontânea pelas instituições públicas, seguindo o determinado na LAI. A pesquisa

analisa o cumprimento com estas obrigações por universidades federais do país. A

análise foi  possível  com a atribuição de pontuação específica para os diferentes

itens exigidos pela LAI em seu artigo 8º, em que seu somatório leva à formação de

um  ranking capaz de identificar as mais próximas e mais distantes em relação à

transparência plena.
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A transparência é fundamental para promover participação, a prestação de

contas  e  a  profissionalização  do  setor  público.  Essas  questões,  no  âmbito  da

educação, são urgentes no Brasil. Cabe ressaltar que, recentemente, manifestações

aconteceram por  todo o  país  exigindo mais  qualidade nos serviços  públicos  em

diversas  áreas.  Os  brasileiros  exigem  melhorias  sem  que  exista  apenas  um

compromisso eleitoral passageiro.

Na área de educação, a transparência é essencial, já que é um setor com

permanente interação entre a sociedade e o setor público, além de exercer papel

significativo  na  construção  do  futuro  do  país,  já  que  grande  parte  do  capital

intelectual  está  nas  universidades  sendo  necessários  sua  proteção  e  bom

gerenciamento para se atingir excelência em educação (SÁNCHEZ e ELENA, 2006).

 Educação  é  um bem público  mantido  pelos  contribuintes,  e,  para  se  ter

educação de qualidade, são necessários investimentos e o acompanhamento da

aplicação de recursos nesses investimentos. Transparência torna-se fundamental,

mas  ainda  é  comum  encontrar  exemplos  de  “soluções  improvisadas”  como

garantidores dos escassos recursos em muitas escolas, como por exemplo contratos

mal feitos e orçamentos superestimados (GOMES e MORGADO, 2007). 

Trazer  a  realidade  da  transparência  na  educação  é  possível  através  do

compartilhamento de informações entre gestores e corpo social. Com base nesse

compartilhamento  é  que  se  chegará  a  alguma  conclusão  com  relação  à

aplicabilidade  correta  desses  recursos,  bem  como  se  estão  atendendo  às

expectativas sociais. Os autores YANG e MAXWELL, 2011 realizaram um estudo

sobre o compartilhamento de informações em organizações públicas. Chegaram à

conclusão  de  que,  em um nível  operacional,  o  estabelecimento  de  sistemas  de

informação que reduzem mudanças ou impactos nos processos internos, além do

contínuo  fluxo  de  informação,  parecem  ser  importantes  para  o  sucesso  das

organizações  públicas.  Acreditam  que  o  compartilhamento  das  informações  é  a
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chave da atividade estratégica do setor público. Isso porque, existindo esse trânsito

de informações, há uma certa obrigatoriedade das instituições no aumento de sua

eficiência.  Reforçam  que,  com  a  evolução  das  tecnologias  de  informação  e

comunicação,  operacionalizar  diferentes  informações  dentro  das  organizações

públicas pode ser viável e funcional.

A LAI pode ajudar a promover a participação da sociedade nas instituições de

ensino,  bem  como  transmitir  aos  seus  servidores  e  gestores  a  garantia  e  o

compromisso de que a informação não é restrita  à instituição.  Diversos desafios

existem  no  uso  de  ferramentas  de  promoção  da  transparência.  Contudo,  são

extremamente  importantes,  já  que  atuam  na  consolidação  dos  regimes

governamentais (DAWES, 2010).  

Considerando  que  o  ensino  superior  do  país  é  responsável  pelo  seu

desenvolvimento científico e tecnológico e que as universidades públicas existem há

décadas com recursos de variadas fontes, cabe questionar se as universidades

federais cumprem com as obrigações impostas pela LAI, firmando, portanto,  o

comprometimento com o interesse público.

E,  analisando o  comportamento  do cumprimento  das obrigações  impostas

pela  LAI,  é determinante  conhecer se as universidades,  frente às fontes de

financiamento, estão divulgando suas informações de forma transparente.

Por fim, um terceiro questionamento surge quando se pensa no conceito de

transparência.  Como está fortemente ligado à prestação de contas,  é importante

avaliar se existe alguma relação entre o volume de recursos gastos por uma

universidade  federal  e  seu  compromisso  de  ser  transparente.  Instituições

podem receber grande volume de recursos e nem por isso assumem o compromisso

com a transparência. 



11

Muitas são as universidades federais do país e é extremamente relevante

saber,  passados  quase  dois  anos  da  entrada  em  vigor  da  lei  de  acesso  à

informação, se as universidades federais atendem ao mínimo exigido, pois isso já

indicaria  uma  colaboração  importante  dessas  organizações  com a  sociedade,  o

grande fator motivador para a realização deste trabalho. Conhecer como funciona a

transparência  em  uma  organização  pública,  nos  requisitos  fundamentais  da  lei,

apresenta ao gestor importantes características do comportamento organizacional

da instituição. 

Observar como as instituições públicas estão reagindo frente à transparência

ativa  é  conhecer  como  as  informações  são  fornecidas  pelo  setor  público,

independente de requerimentos, o que vai refletir tanto no grau de comprometimento

que cada ente governamental tem na sua prestação de contas, quanto na mudança

de cultura organizacional,  que sai  de uma cultura tradicionalmente de sigilo para

uma de acesso.  Esses fatores é que tornam o estudo altamente relevante.  Nas

relações de transparência ativa, pode-se observar que, no caso do Brasil, o acesso

à  informação  consolida  a  democracia,  já  que  é  um  processo  que  depende

diretamente da participação popular. Esclarece também como se configura o eixo

político  administrativo  de um governo,  bem como a atuação da máquina pública

frente às necessidades do cidadão. 

Assim, analisando 53 portais eletrônicos de universidades federais em todas

as regiões do Brasil, foram observados quesitos determinados pela LAI, como total

de recursos aplicados, horários de atendimento ao público, obras realizadas, entre

outros, para que a transparência ativa fosse identificada e as seguintes perguntas

respondidas:

1 - as universidades federais  estão cumprindo com as obrigações impostas

pela LAI?

2 - a aplicação dos recursos está sendo apresentada de forma transparente?
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3 - o volume de recursos de uma universidade federal garante o compromisso

da instituição de ter transparência, ou seja,  quanto maior os recursos, maior é o

compromisso da transparência?

A metodologia,  que será descrita  em mais detalhes a frente,  consiste  em

aplicar uma pontuação entre zero e dez pontos, distribuídos de forma igualitária por

categorias denominadas categorias de informação, em todos os itens descritos pela

LAI  como  essenciais.  As  categorias  de  informação  contemplam  desde  a  não

existência da informação até a informação completa com registro de atualização.

Assim,  pontuando  cada  item  e  extraindo-se  a  média,  consegue-se  ordenar  as

universidades em ordem decrescente de pontuação. O resultado mais próximo de

zero significa baixo cumprimento ao determinado na LAI e o mais próximo de dez,

maior  afinidade  com  o  cumprimento.  Isso  nos  trará  um  panorama  de  como  as

instituições estão se adequando à lei e de como tratam o princípio da transparência

em suas atividades.

Alguns resultados da pesquisa são interessantes. Nenhuma instituição obteve

pontuação máxima. Muitas direcionam o cidadão a outras páginas e fica uma busca

infinita por informações. Além disso, informações de itens importantes descritos na

lei como obras e projetos de pesquisa quase não foram identificadas.  

Para o desenvolvimento desta dissertação, além da introdução, o presente

trabalho  possui  outras  quatro  seções.  A  primeira  descreve  a  quadra  teórica,

identificando autores e seus trabalhos acadêmicos que fundamentam a pesquisa.

A segunda detalha o tema transparência e o coloca em um plano de desafios

para  aprimoramento  da  educação  superior,  tamanha  sua  relevância  na  área.

Descreve, ainda, como está o cenário do Ensino Superior do Brasil, apresentando

dados  do  censo  da  Educação  Superior  de  2011  bem  como  da  tramitação,  no
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Congresso Nacional, do Plano Nacional de Educação (PNE), de 2011 a 2020, dados

que justificam a importância da transparência para a eficiência do setor. 

A terceira seção desenvolve o estudo empírico realizado. Aponta os principais

eixos da lei de acesso à informação abordados no trabalho, chamando a atenção

para a importância da transparência ativa;  a  metodologia aplicada (apresentação

dos itens de análise, categorias definidas, pontuação atribuída, forma de cálculo); os

resultados obtidos e a discussão sobre o que foi identificado.

Por fim, na seção de Considerações Finais, há uma reflexão sobre o trabalho

e suas implicações acadêmicas e práticas. Isso porque, ao se discutir o papel das

organizações públicas bem como da participação dos cidadãos em política pública

como educação, promove-se um importante ponto de convergência no campo da

administração  pública,  relacionado  à  eficiência  e  qualidade  de  serviços  para  o

cidadão.  Apresentar  pontos  positivos  e negativos  da tomada de decisão após a

implementação da LAI é um ponto de partida na melhoria de gestão por parte de

reitores e dirigentes na área do ensino superior.

2. Quadra Teórica

Esta seção tem por objetivo revisar alguns pontos teóricos importantes para a

compreensão e desenvolvimento da pesquisa.

Gestores públicos da atualidade enfrentam um importante desafio: tornar a

administração pública sustentável,  ou seja,  repensar diversas ações de gestão e

governança  vinculando  sempre  ao  relacionamento  com  a  sociedade  e,

particularmente,  com  o  contribuinte,  objetivando  a  melhoria  da  qualidade  na

prestação dos serviços. Para tal, novos mecanismos são desenvolvidos e princípios

precisam ser observados, como é o caso da transparência (MATHIAS-PEREIRA,

2012). 
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E  para  prestar  algum  serviço  público,  o  gestor  necessariamente  terá

despesas. De acordo com o Tesouro Nacional, há duas visões para as despesas

públicas:  a  primeira,  vinculada  à  “acepção  financeira”,  significa  a  “aplicação  de

recursos pecuniários em forma de gastos e em forma de mutação patrimonial, com o

fim de realizar as finalidades do Estado”.  A segunda, “acepção econômica”,  está

relacionada  com  “o  gasto  ou  não  de  dinheiro  para  efetuar  serviços  tendentes

àquelas  finalidades”.  Independente  da  visão  abordada  pelo  gestor,  a  despesa

pública trata do compromisso de gasto de recursos públicos, desde que autorizados

pelo  Poder  competente,  com  o  fim  de  atender  a  uma  demanda  prevista  no

orçamento, seja do governo ou da instituição pública. 

Transparência está diretamente relacionada com a prestação de informações

vinculadas  aos  gastos  que  estão  sendo  realizados  e  de  como  as  informações

públicas estão sendo disponibilizadas. Não se trata tão somente de seguir para onde

está indo o dinheiro público, mas também dos impactos desses gastos, da melhoria

dos serviços públicos, de um atendimento com qualidade ao cidadão.

Os governos democráticos contam com uma ferramenta importante, a lei de

acesso à informação.  É o instrumento que garante a abertura para as informações

públicas e, assim, promover, mesmo que por obrigatoriedade, responsabilidade dos

gestores públicos na prestação de suas contas e atos. Toda a administração pública

brasileira precisou se adequar para que o cidadão pudesse ter acesso a informações

relevantes.  Entretanto,  de  acordo com MICHENER, 2011a,  há,  entre  outros,  um

dilema administrativo  a ser  enfrentado nas organizações a fim de que uma real

cultura  de  transparência  possa  existir.  Esse  dilema  administrativo  envolve  não

somente  o  volume  de  informações  requisitadas,  mas  também  a  capacidade  de

comunicação entre os diferentes setores para atendimento às demandas.

A lei garante o exercício da cidadania e, por essa razão, está acompanhada

do  princípio  da  transparência  na  administração  pública.  Essa  transparência  é
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imprescindível  para se  atingir  a  qualidade na Educação Superior  e  é importante

identificar como as universidades estão interiorizando esse conceito em sua cultura

organizacional. 

Transparência está relacionada ao acesso irrestrito do cidadão a informações

confiáveis sobre as decisões e desempenho no setor público (ARMSTRONG, 2005).

O Brasil, com a inclusão da LAI em seu ordenamento jurídico, transforma o cidadão

em agente capaz de monitorar atos públicos, aumentando o controle sobre serviços

e servidores. KEANE, 2011 explica a figura da “democracia monitorada”, ou seja, a

que,  com a  LAI,  aumenta  o  poder  do  cidadão  e,  por  conseqüência,  promove  o

acesso às informações públicas, ampliando a transparência.

Nos últimos anos, o país se viu em uma posição quase que obrigatória de

melhorar seus processos de governança e monitoramento das decisões de governo

e  suas  despesas.  Escândalos  como  o  uso  inadequado  de  cartão  corporativo  e

desvio de verbas para programas sociais levaram o governo federal a agir, criando,

por  exemplo  o  Portal  da  Transparência,  que  passou  a  ser  um  instrumento  de

fiscalização do cidadão (LOUREIRO e colaboradores, 2008). 

Entretanto, embora a transparência e o acesso sejam necessários, há alguns

entraves para que se tenham casos de sucesso nas organizações. Uma importante

questão  está  na  atuação  do  servidor  público,  responsável  pelo  tratamento  das

informações. Dependendo da organização, a cultura do sigilo, ou seja, a cultura de

que a informação não é pública e sim da instituição, impede o servidor de agir e o

medo de punições gera uma grave falta de transparência, MENDES, 2014. A idéia

de ser acusado culpado por uma ação considerada indevida, como, por exemplo,

divulgar alguma informação que possa ser considerada sigilosa (blame-avoidance),

atrapalha significativamente a promoção da transparência (HOOD, 2007).  E uma

instituição pública com baixa ou nenhuma transparência tende a graves prejuízos
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como a corrupção, incompetência, ineficiência, além da improbidade administrativa

nas diversas atividades que promove. 

 2.1 A Importância da Transparência na Educação

Esta  seção discute  a  importância  da  transparência  na  área  da  educação,

apresentando  números/dados  governamentais  e  de  pesquisas  científicas,  o  que

trará a fundamentação para todo o trabalho acadêmico ora apresentado.

Dados científicos revelam que houve uma significativa expansão do ensino

superior  em todo o  mundo  ao longo  do século  20,  sendo maior  em países em

desenvolvimento. Fatores como democratização, expansão de direitos humanos e

reorganização  política  mundial  podem  explicar  a  expansão  do  ensino  superior,

promovendo  diferentes  modelos  de  sociedade  ao  longo  do  tempo  (SHOFER  e

MEYER, 2005). No Brasil, desde 2007, com a implementação de algumas políticas

públicas,  houve  significativa  expansão  do  número  de  universidades  federais,

conforme apresentado no gráfico a seguir.

GRÁFICO 1 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE UNIVERSIDADES FEDERAIS

                          Fonte: SIMEC – Módulo Público (http://painel.mec.gov.br/)

Considerando dados de 2012, o Ministério da Educação (MEC) foi o quinto

maior órgão em gastos diretos no âmbito do governo federal. O país investe cerca
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de  6% do  seu  produto  interno  bruto  (PIB)  no  setor.  Parte  dos  gastos  do  MEC

vincula-se em investimentos nas políticas públicas em educação nos níveis básico

(fundamental e médio) e superior, mas que ainda são poucos frente aos diversos

desafios que emergem num país em desenvolvimento como é o caso do Brasil.

GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MEC 1995 - 2012

                             Fonte: SIMEC – Módulo Público (http://painel.mec.gov.br/) 

Também  em  2012,  foram  contabilizadas  quase  um  milhão  e  cem  mil

matrículas  no  ensino  superior  público  e  cerca  de  41  milhões  de  matrículas  na

educação básica pública, de acordo com dados do censo da educação nos dois

níveis. O gráfico abaixo mostra como o montante de, aproximadamente, 67 bilhões

de reais foi distribuído.

GRÁFICO 3 - GASTOS DO MEC NO ANO DE 2012

                              Fonte: https://www1.siop.planejamento.gov.br/acessopublico/?pp=acessopublico. 

Reprodução.
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Verificando  o  valor  gasto  e  o  quantitativo  de  pessoas  que  dependem da

correta aplicação dos recursos, a transparência na área de educação, mais do que

necessária,  é  fundamental.  São  diversas  notícias  que  tratam  do  abandono  das

escolas, da ausência de professores, greves no setor, entre outras e, por muitas

vezes pergunta-se o porquê desse quadro desfavorável. Promover uma gestão mais

transparente  favorece  o  processo  de  governança,  reduzindo  os  impactos  da

desigualdade (JOHNSEN, 2010).

O tema educação é bem amplo. São diferentes níveis de ensino e, por isso,

um recorte no tema foi necessário para a elaboração deste estudo. Esta pesquisa

atua no ensino superior, que chama a atenção pelo fato das universidades públicas

no país, especialmente as federais, na década de 90, enfrentarem grave crise com a

estagnação de recursos  e  falta  de  investimentos,  o  que  levou  ao sucateamento

dessas instituições. 

A partir de 2003, políticas governamentais entraram em uma perspectiva de

ampliar vagas e cursos no ensino superior do país, além de promover alterações nos

planos  de  carreira  de  professores  e  técnicos  administrativos.  Ferramentas  de

tecnologias  de  informação  (TI)  também  começaram  a  aparecer  no  cenário  das

universidades federais. Diversas políticas foram implementadas como o Programa

Universidade para Todos (PROUNI), o Programa de Reestruturação e Expansão das

Universidades Federais (REUNI), além da alteração de formato, em 2010 do Fundo

de Financiamento Estudantil (FIES). Desta forma, significativo volume de recursos e

diversas contratações ocorreram ao longo dos anos 2000 até os dias atuais.

Observando  os  dois  cenários,  pode-se  inferir  que  o  fator  transparência  é

determinante para o melhor desempenho das organizações, já que exige do gestor

público  uma  mudança  de  atitude,  uma  saída  do  status  quo para  o  melhor

gerenciamento das organizações (MANNING, 2001). Isso porque o país migra de

um cenário de colapso estrutural das universidades, para outro em que se absorve
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grande volume de recursos de forma quase repentina e a accountability, ou seja, a

prestação de contas de forma clara e objetiva, para qualquer tipo de recurso público,

torna-se essencial para as organizações públicas. Por esta razão, este trabalho é

importante. Observar  o comportamento das universidades federais frente a todas

essas mudanças,  implica  em entender  se  as  instituições saíram de um patamar

essencialmente burocrático e de uma cultura do sigilo para uma cultura de acesso e

de gerenciamento. 

Embora a LAI tenha sido bem recebida pela mídia e pela população em geral,

estudos apontam que, no Brasil, ainda há carência de transparência nas instituições

públicas, independente do montante de recursos que recebam. 

Algumas instituições se prepararam para a chegada da lei como o caso do

governo de Minas Gerais, apresentado por RUELA, 2012. No estudo, medidas como

reestruturação de órgãos de controle favoreceram a ampliação da transparência.

Nesse mesmo direcionamento está o texto de ABRUCIO, 2007, que descreve que o

importante no Brasil não é criar novas formas de gerenciamento público e sim usar o

que já existe. Porém, diversos órgãos não conseguiram se organizar em tempo de

recepcionarem os dispositivos da lei. 

O estudo de HOCH, 2012 analisou portais do poder judiciário e verificou que

nenhum cumpria a integralidade do previsto na legislação. PIRES, 2013 também

observou, na esfera municipal no sul do país, que existem muitos aspectos a serem

aprimorados e que, mesmo depois da entrada em vigor da LAI, municípios não estão

atendendo aos principais dispositivos legais. O estudo de INAMINE e colaboradores,

2011 analisou o portal de compras do governo federal e concluiu que no sistema de

compras, na categoria transparência, nota-se grau satisfatório na publicidade dos

atos administrativos. Entretanto, verifica-se que a transparência não é tão evidente

na fase licitatória. O texto ainda informa que, de acordo com a literatura, “os esforços
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em relação à transparência recaem geralmente sobre o processo licitatório por ser

essa a fase mais visível do processo de compras”.

 Infere-se da conclusão desses estudos, que há a possibilidade da lei ter sido

atendida apenas em seu aspecto formal, ou seja, as instituições colocaram em seus

sítios eletrônicos informações básicas, mas que não são atualizadas ou suficientes

para determinar que uma organização esteja atuando com transparência.

As universidades federais, em muitos casos, possuem o fluxo de informação

descontinuado,  seja  pela  grandiosidade  da  organização  ou  pela  falta  de

planejamento, fatores que dificultam a voluntariedade da instituição em apresentar

suas  informações,  afetando  diretamente  a  disponibilidade  e  o  acesso.  Isso  é

observado pela Controladoria Geral  da União (CGU) nos relatórios de gestão de

universidades  federais  que,  frequentemente,  destacam  que  “não  foram

apresentadas diversas informações requisitadas pelo Tribunal de Contas da União”.

Ressaltam ainda que “as deficiências identificadas calcam-se na não apresentação

de  todos  os  quadros  requeridos  pelo  Tribunal  ou  em  erros  e  insuficiência  das

informações”.

A dificuldade de se obter a informação esbarra, ainda, na própria estrutura

organizacional. Por exemplo, se um cidadão quiser saber quantos projetos existem

em uma determinada universidade federal sobre células tronco, que é um assunto

de  interesse  nacional,  além  do  montante  já  investido  pelo  poder  público,  essa

consulta passará por, no mínimo, dois decanatos, relacionados às áreas de saúde e

ciências sociais, diversas unidades acadêmicas nos cursos de medicina, biologia,

direito,  sociologia,  entre  outros,  além  da  verificação  de  recursos  por  diversas

agências de fomento. O compartilhamento de informações pode ser facilitado por

diversos fatores, segundo YANG, 2011, como sistema de incentivos, tecnologia da

informação,  identidade  social  e  esses  fatores  precisam  ser  desenvolvidos  nas
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universidades públicas, o que, seguramente, trará uma profissionalização do setor,

consequentemente ampliando a transparência na área educacional. 

O  texto  de  WENJING,  2011  discute  o  problema  do  compartilhamento  de

informações. De acordo com o estudo, esse compartilhamento pelo poder público é

afetado não só por questões legais quanto por políticas. Nas universidades federais,

por exemplo, pode haver  disputas políticas no que se refere a uma determinada

pesquisa. Recentemente, em uma universidade federal, um grupo de pesquisadores

vinculado a estudos em políticas públicas solicitou a participação de professores da

área  de  direitos  humanos  no  referido  programa.  A  discussão  tomou proporções

grandiosas chegando ao órgão máximo da instituição, o Conselho Universitário, que

garantiu o direito do professor de atuar em outros núcleos de estudos que não só ao

que está vinculado. Se as universidades institucionalizassem o compartilhamento de

suas pesquisas, desgastes como esse não aconteceriam e todos teriam acesso às

informações de ambos os grupos em um trabalho conjunto.

Certamente, com base nesses estudos recentes, torna-se evidente que as

universidades  federais  necessitam  investir  em  tecnologia  da  informação  e

comunicação.  Além disso,  precisam ter  a  preocupação com suas informações e

manter  um  acompanhamento  constante,  até  para  que  as  informações  estejam

sempre atualizadas, já que se trata do campo acadêmico, com informações novas a

cada dia. 

SNELL  e  SEBINA,  2006  discutem  fluxos  de  informação  e  fatores  que

influenciam sua circulação. Identificam, entre outras definições, que um sistema de

informação eficiente teria como resposta a informação correta, para a pessoa certa,

pelo motivo ideal, de forma precisa no momento exato! Em universidades públicas,

no contexto atual  brasileiro,  torna-se difícil  traduzir  esse conceito,  já  que nessas

organizações interesses institucionais estão interligados e a estrutura administrativa

é  um  fator  limitante,  pois  centraliza  informações  importantes  como  as  do  setor
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financeiro e de pessoal. Assim, o controle da informação torna-se tão rigoroso, que

nem mesmo o corpo social da instituição toma conhecimento. 

3. Os desafios para a Educação Superior frente aos tempos de transparência

pública. 

Muitos  são  os  desafios  em  educação  superior,  dada  a  complexidade  do

Brasil, o pacto federativo e a consolidação da democracia. Esta seção apontará os

principais dilemas existentes que justificam o presente trabalho acadêmico.

Uma importante  questão  precisa  ser  discutida  nas  universidades  federais:

publicidade  e  transparência  são  conceitos  completamente  distintos.  O fato  de  a

instituição tornar  uma informação pública,  não significa  que é  transparente.  Isso

porque, como a própria lei de acesso à informação diz, as informações prestadas

precisam  ser  claras.  A  CGU  utiliza  a  expressão  “linguagem  cidadã”  para  tratar

questões de transparência. Isso porque, as informações, além de terem que estar

disponíveis, precisam estar em linguagem clara e acessível a qualquer pessoa, em

qualquer nível de escolaridade ou classe social. 

Tamanha a complexidade das universidades, ser transparente torna-se um

dos  principais  desafios  a  serem  superados.  MATIAS-PEREIRA,  2002  entende

transparência como algo que permita observar mais além do que de costume. Usa o

termo como “um dos requisitos de controle da sociedade civil sobre o Estado”. As

universidades,  com  base  no  princípio  da  autonomia  universitária,  criaram  uma

espécie de bloqueio em que muitas informações não são compartilhadas entre as

próprias instituições. Na prática, uma mesma pesquisa pode ser feita por grupos

distintos em diferentes organizações. O alerta já foi dado pelo Tribunal de Contas da

União (TCU), referenciado por RUELA, 2012, em que afirma que a transparência

tem a  capacidade de “tornar  público  informações  relevantes  sobre  a  gestão,  de

maneira oportuna, fidedigna, clara e pertinente”. 
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MICHENER e BERSCH, 2013 discutem a transparência em um contexto de

dimensões  mais  específicas.  Para  se  ter  transparência  são  necessárias  duas

condições. Primeiro a visibilidade, que pode ser entendida como a disponibilidade da

informação,  que deve estar  completa  e,  ainda,  localizada facilmente.  A segunda

como a inferabilidade, ou seja, capacidade de deduzir algum significado, de se gerar

conclusões  claras  com  a  informação  analisada.  Torna-se  fundamental  e

imprescindível que as universidades observem essas duas condições apontadas.

Uma gestão transparente deixa claro que as ações do Estado não podem

ficar apenas sob o domínio da burocracia. Atos, contas, processos precisam estar

disponíveis e as universidades não se prepararam ao longo do tempo para dar conta

da transparência ativa. Muitos dos problemas que as universidades enfrentam hoje

são os mesmos dos anos 20 e não conseguiram ser sanados pelo Estado ao longo

do tempo. Dessa forma, há um grave prejuízo administrativo e de gestão. 

Há que se pensar no gerenciamento, supervisão, armazenamento de arquivos

e documentos de forma correta e com processos bem definidos e controlados. Se

isso não ocorrer, o agente público envolvido nesse ambiente pode promover o que

Mathias-Pereira definiu como “corrupção política”, que é quando esse agente produz

a  corrupção  no  setor  público,  leva  vantagem  pessoal  e  consegue  deteriorar

moralmente o sistema de governo. Com isso, o Estado paga um preço muito alto

pela  inconfiabilidade  e  insegurança,  mantendo  ambiente  favorável  à  corrupção,

patrimonialismo e clientelismo, com pouco controle da sociedade sobre as ações do

Estado. 

Isso  pode  ser  comprovado  com  o  trabalho  realizado  pela  Transparency

International, organização que acompanha dados de diversos países com o objetivo

de reduzir a corrupção. A organização possui o Índice de Percepção da Corrupção

(Corruption Perceptions Index), que classifica o país de acordo com a percepção da
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corrupção no setor público mencionada pelos entrevistados. O índice é um valor

entre zero e cem e, quanto mais próximo de zero, maior a percepção da corrupção.

O Brasil, atualmente, tem pontuação de 42.

A  trajetória  evolutiva  do  ensino  superior  no  Brasil,  com  as  diferentes

intervenções em cada governo, explica o porquê das instituições federais de ensino

superior  apresentarem pouca  transparência  e  esclarece  a  imensa dificuldade  de

migrar de uma cultura de sigilo para uma de acesso à informação.

3.1 Breve História da Educação no Brasil

O  contexto  histórico  nos  explica  como  as  instituições  de  ensino  superior

evoluíram ao longo  do  tempo com diferentes  governos e  projetos.  É importante

entender o nível  de transparência dessas instituições, já que diversos problemas

existentes  na  área  de  educação  no  Brasil  derivam  da  baixa  ou  ausência  de

transparência e do pouco acesso à informação.

O ensino superior no Brasil sofreu significativas transformações ao longo do

tempo  e  da  história  (FÁVERO,  2006).  As  primeiras  instituições  surgiram com a

chegada  da  família  real  portuguesa.  O  objetivo  dessas  escolas  era  formar  os

descendentes da nobreza e, mais adiante, os da elite que se constituía, garantindo

aos  diplomados  um  importante  destaque  na  sociedade.  O  controle  dessas

instituições estava integralmente nas mãos do governo.

 Entretanto, ainda antes da proclamação da república, houve a abertura de

alguns cursos em instituições religiosas. Com isso há a discussão sobre o papel

dessas instituições junto à sociedade. Questionava-se se as universidades seriam

apenas formadoras de profissionais ou se promoveriam a ciência e conhecimento.
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Getulio  Vargas,  nos  anos  30,  desenvolveu  uma  importante  reforma  no

sistema educacional  quando regulamentou o  funcionamento  das universidades e

quando  nomeou  o  primeiro  ministro  da  educação  do  Brasil,  Francisco  Campos.

Estava,  portanto,  criado  o  órgão  controlador  da  educação  no  país.  Havia  uma

preocupação para o desenvolvimento de um ensino mais adequado à modernização

do  país,  o  que  levou  a  multiplicação  das  universidades  com  “predomínio  da

formação profissional, sem idêntica preocupação com a pesquisa e a produção do

conhecimento”.  Ressalta-se que neste período houve a criação do Departamento

Administrativo  do  Serviço  Público  (DASP)  e  todo  o  poder  central  executivo  se

constituía  em  estruturas  burocráticas.  Entretanto,  mesmo  com  a  tentativa  de

organização da máquina pública, o direcionamento nas universidades era apenas

quanto ao foco de ensino, não se questionava como difundir essas informações ou

como a sociedade em geral teria acesso ao conhecimento produzido.

De acordo com CUNHA,  2007,  entre  as  décadas de 40 e 60,  ao mesmo

tempo  em  que  se  pensava  na  modernização  do  país,  discussões  políticas  e

filosóficas emergiam na tentativa de deixar as universidades menos clientelistas e

mais democráticas. Não ganhou muita força a ideia de democratização, já que em

1968 veio o regime militar.

O  período  do  regime  trouxe  um  pouco  de  contradições  nas  questões

referentes ao ensino superior. Ao mesmo tempo em que existia a repressão aos

professores e alunos, aquele foi o período em que se criou a primeira expansão das

universidades, exigindo-se, ao menos, uma instituição federal de ensino superior por

estado da Federação. Instituiu-se, de fato, o regime departamental e o sistema de

créditos,  que vigoram até os dias  atuais.  E nesse período,  a  cultura da cátedra

ganhou força, já que os catedráticos eram os responsáveis pelos departamentos e

exerciam o poder ao seu jeito, por muitas vezes de forma autoritária e sem a devida

transparência necessária em suas ações.
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Os anos 90 chegaram, o país tinha uma nova Constituição Federal (CF). O

texto constitucional, em vigor até hoje, declara:

Art.  207.  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. 

Ora, se não se pode separar ensino, pesquisa e extensão, um trabalho mais

robusto dentro das universidades federais precisava ser desenvolvido. Até que em

1996,  foi  sancionada  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  (LDB).  Muitas

questões, que já vinham desde os anos 20, foram debatidas no Congresso para a

reforma  educacional:  a  questão  departamental;  o  aumento  das  vagas;  a

universalização do acesso;  a  influência  do  MEC e de outros  órgãos no sistema

educacional. Entretanto, o que se viu ao longo da década de 90 nas universidades

federais, mesmo com a instituição da LDB, foi a drástica redução dos recursos do

governo  federal,  defasagem  de  salários  dos  professores  e  servidores  técnicos

administrativos  além da  estrutura  administrativa  altamente  burocrática,  quando o

cenário da reforma gerencial já estava apresentado às organizações públicas. 

Todo  esse  quadro  impossibilitou  qualquer  tentativa  de  implementação  de

formas inovadoras que auxiliassem na gestão pública e que favorecessem a cultura

da transparência.  Os servidores acatavam ordens diretas e,  na  ausência  de um

respaldo  legal,  se  recolhiam  no  receio  de  fornecer  qualquer  informação.  Ainda

estava latente a cultura do regime autoritário.

3.2 A Situação Atual, os Gargalos do Ensino Superior e a Transparência
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Discussões  internacionais  indicam  que  tanto  o  ensino  superior  quanto

políticas para o setor precisam relacionar transparência com a necessidade de obter

informações principalmente em desempenho e qualidade das instituições de ensino

nos  diferentes  campos  de  conhecimento  (VUGHT  e  WESTERHEIJDEN,  2010).

Dessa forma, ferramentas capazes de promover a transparência auxiliam os atores

envolvidos  em  melhor  tomada  de  decisão  na  aplicação  de  recursos  e

desenvolvimento de pesquisas.

A situação dos anos 90 no Brasil pode ser entendida observando o gráfico a

seguir.  O  país  levou  de  1991  a  1998  para  aumentar  pouco  mais  de  500.000

matrículas. Entretanto, de 1998 a 2001, o número de matrículas aumentou em quase

um milhão.

GRÁFICO 3 – EVOLUÇÃO DE MATRÍCULAS NO ENSINO SUPERIOR ENTRE 1991 E 2007

Fonte: http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse

CUNHA,  2003  destaca  que  o  essencial  da  LDB de  96  não  foi  tratar  dos

problemas causados ao longo dos anos e sim firmar o posicionamento de que as

universidades  desenvolveriam  “produção  intelectual  institucionalizada  mediante  o

estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista

científico e cultural quanto do regional e nacional”. Ou seja, a LDB não conseguiu

atuar  como instrumento  promotor  da  transparência,  já  que  foi  sancionada  muito
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tempo depois das necessidades prementes e muitos de seus dispositivos, como o

da gestão democrática, não foi regulamentado. 

Passado  o  octênio  do  governo  Fernando  Henrique  Cardoso,  tem-se

atualmente  na  educação  superior  diversas  políticas  públicas  implementadas,

voltadas para o acesso e permanência de estudantes, ampliação de cursos e vagas

e, ainda interiorização já que, de acordo com dados do MEC, apenas 276 municípios

são atendidos pelo ensino superior no Brasil. Nenhuma grande reforma foi discutida

após a LDB de 96.

Entretanto, mesmo com investimentos do governo federal, DOURADO, 2002

argumenta que “as alterações provocadas pelas políticas educacionais no Brasil não

podem  ser  compreendidas  sem  o  entendimento  das  contingências  históricas  e

econômicas que balizam o cenário atual das transformações societárias do mundo

atual”. Entende-se por essa colocação, que a própria sociedade exige mais clareza

nas ações, mais proximidade com o poder público, o que promoverá mais cobrança

dos  seus  agentes,  levando-os  a  uma  relação  de  equilíbrio  e  consciência  da

importância de atos transparentes.

A  complexidade  do  ensino  superior  avança  quando  observamos  sua

constituição.  É  oferecido  por  universidades,  centros  universitários,  faculdades,

institutos superiores e centros de educação tecnológica. Há três tipos possíveis de

graduação: bacharelado, licenciatura e formação tecnológica. Na pós-graduação, o

ensino se subdivide em lato sensu (especializações) e strictu sensu (programas de

mestrado e doutorado).

A tabela abaixo mostra a distribuição de Instituições de Educação Superior no

Brasil em 2011.
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TABELA 1 – NÚMERO E PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR EM 2011

Tipo de Organização Acadêmica Total %

Universidades 190 8

Centros Universitários 131 5,6

Faculdades 2004 84,7

Instituições Federais e CEFETs 40 1,7

2365 100

                                Fonte: http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse. Elaboração Própria

 3.2.1 A Transparência de Oferta e Demanda

De acordo com a legislação, as universidades estão dispensadas de solicitar

autorização para abrir cursos novos. A instituição, portanto, aprova a criação de um

novo curso e executa  os procedimentos de registro  e oferta  de vagas.  A tabela

abaixo mostra a evolução de abertura de cursos entre 1991 e 2007.

TABELA 2 – EVOLUÇÃO DA OFERTA DE CURSOS NO ENSINO SUPERIOR DO BRASIL (91-07)

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total

4.908 5.081 5.280 5.562 6.252 6.644 6.132 6.950 8.878 10.585 12.155 14.399 16.453 18.644 20.407 22.101 23.488
Norte

213 232 262 313 375 412 381 387 485 708 843 1.200 1.306 1.527 1.482 1.649 1.792
Nordeste

764 774 801 827 938 1.031 934 1.134 1.467 1.662 1.978 2.514 2.927 3.318 3.560 3.944 3.963
Sudeste

2.501 2.571 2.625 2.734 3.029 3.178 2.947 3.247 4.151 4.844 5.489 6.341 7.394 8.545 9.549 10.341 11.090
Sul

1.035 1.092 1.166 1.239 1.389 1.463 1.342 1.575 2.015 2.382 2.682 2.949 3.252 3.561 3.893 4.141 4.472
Centro-Oes-

te 395 412 426 449 521 560 528 607 760 989 1.163 1.395 1.574 1.693 1.923 2.026 2.171

Observa-se que de 1991 a 2000, houve um aumento progressivo dos cursos.

Nos  seis  anos  seguintes,  a  oferta  de  cursos  mais  que  dobrou,  o  que  ampliou

significativamente o número de vagas. Essa demanda, apesar de atender ao que a

sociedade deseja, implica diretamente na eficiência das organizações públicas, já

que não foram preparadas para o aumento expressivo da demanda. 

Fonte: http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse. Reprodução

http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse
http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse
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Estudos  de  ROBERTSON  e  SEREVINATNE,  1995  e  CORREA,  2006

comprovam  que  há  a  necessidade  de  um  plano  estratégico  para  obtenção  do

resultado satisfatório.  Nos casos das universidades federais,  o  plano estratégico

vem acompanhado de um plano de ação de abertura de novos cursos, já que isso é

fator  impactante  no  orçamento  da  organização.  Em muitos  casos,  a  criação  de

cursos não vem acompanhada de um estudo de demanda local. Isso proporciona

ociosidade de vagas, comprometendo diretamente o orçamento da instituição. 

Quando uma instituição de ensino faz a previsão de seu orçamento, se há

uma  redução  do  seu  quadro  discente  pelo  não  atendimento  às  suas  metas,

necessariamente  terá  seu  orçamento  reduzido.  Tanto  que  as  universidades,

anualmente,  publicam  de  um  a  dois  editais  para  matricular  alunos  por  outras

modalidades de ingresso e tentar minimizar os impactos dos problemas de gestão.

Isso promove uma disputa por alocação de vagas entre as universidades federais. A

grande questão a ser trabalhada é uma forma de tornar a criação de cursos um

processo  transparente  e,  consequentemente,  eficaz,  reduzindo  a  ociosidade  de

vagas.

3.2.2 A Transparência em Financiamento 

O MEC classifica  instituições  de  ensino  superior  como  públicas  (federais,

estaduais ou municipais)  ou privadas (comunitárias,  confessionais,  filantrópicas e

particulares).  A  tabela  abaixo  mostra  dados  de  2011  quanto  ao  número  de

instituições de educação superior no Brasil.

TABELA 3 – NÚMERO E PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR (2011)

Região Total de Instituições Pública % Privada %

Norte 152 27 17,8 125 82,2

Nordeste 432 63 14,6 369 85,4

Sudeste 1157 134 11,6 1023 88,4

Sul 389 42 10,8 347 89,2

Centro Oeste 235 18 7,7 217 92,3
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2365 284 12 2081 88

Como existe a diferenciação entre público e privado no sistema de educação

superior, significa que o mecanismo de financiamento do sistema não é o mesmo.

Enquanto  no  sistema  privado,  o  financiamento  é  originário  do  pagamento  de

mensalidades pelos alunos e também por instituições mantenedoras, de acordo com

dados  levantados  por  SCHWARTZMSAN,  2006,  as  instituições  federais  são

mantidas essencialmente pelo governo federal. Cabe ressaltar que as instituições

privadas  não  estão  impedidas  de  receberem recursos  públicos.  A  tabela  abaixo

mostra a evolução do investimento público total em educação no Brasil, com relação

ao PIB.

TABELA 4 – PERCENTUAL DO INVESTIMENTO PÚBLICO TOTAL EM RELAÇÃO AO PIB (%)

Ano
Todos os níveis de

Ensino
Ensino Superior

2000 4,7 0,9

2001 4,8 0,9

2002 4,8 1,0

2003 4,6 0,9

2004 4,5 0,8

2005 4,5 0,9

2006 5,0 0,8

2007 5,1 0,8

2008 5,5 0,9

2009 5,7 0,9

2010 5,8 0,9

2011 6,1 1,0

Em 2001, foi feito um relatório sobre financiamento da educação, coordenado

à época, pelo então ministro Cristovam Buarque, em que, com base nos dados ana-

lisados, a principal conclusão do relatório foi que:

Fonte: http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse. Reprodução

Fonte: http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse. Reprodução

http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse
http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse
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“para atingir os novos patamares de atendimento em qualidade e quan-

tidade definidos pelo Plano Nacional de Educação (PNE), o Brasil deveria sair

do atual patamar de gastos públicos em educação, da ordem de 4,3% do PIB,

para atingir, em dez anos, o montante de 8% do PIB”. 

O relatório aponta algumas fontes para esse aumento do financiamento como

a redução de subsídios e renúncia fiscal; taxação das instituições privadas e comba-

te à sonegação além da criação de taxas ou contribuições, cujo uso estaria integral-

mente vinculado à melhoria do sistema de ensino. De 2001 para os dias de hoje,

muitas medidas já foram tomadas, mas a projeção do relatório ainda não foi atingida,

já que, em 2011, o país deveria estar investindo os 8% indicados, e não 6% como

apontam os dados do MEC.

O PNE de 2011 a 2020 foi aprovado recentemente no Congresso Nacional.

De acordo com o projeto, serão dez diretrizes objetivas e 20 metas em todos os

níveis da educação e o texto ainda “prevê formas de a sociedade monitorar e cobrar

cada uma das conquistas previstas”.  Monitoramento é um aspecto importante da

transparência e cada meta deve ter sua forma própria de aferição. O projeto ainda

determina “a ampliação progressiva do investimento público em educação até atingir

o  mínimo  de  7%  do  produto  interno  bruto  (PIB)  do  país,  com  revisão  desse

percentual em 2015”.  Dessa forma, pode-se perceber a real intenção para a cultura

da transparência na área de educação.  Os recursos serão aumentados e, desta

forma, necessitam maior controle, seja formal, mas, principalmente da sociedade, já

que deseja tantas mudanças na área educacional.

3.2.3 Organização Administrativa e Transparência

Além  da  questão  orçamentária  e  financeira,  outro  importante  desafio  das

universidades está na sua organização administrativa. As universidades apresentam

uma  peculiaridade  trazida  pelo  texto  constitucional  de  1988,  a  denominada

autonomia universitária. 
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Há uma  grande  discussão  jurídica  relacionada  ao  termo  autonomia,  mas,

segundo DURHAM, 1989 existe o consenso entre os diferentes segmentos de que

autonomia “não significa soberania”. Portanto, as universidades não estão isentas de

fiscalização e de agentes de controle, o que as colocam em um plano comum das

organizações  públicas.  Entretanto,  há  uma  “estrutura  vertical  extremamente

complexa e pesadamente burocrática” nas universidades, o que seria um fator de

dificuldade à realização plena da autonomia universitária. Isso, porque, como não

houve nenhuma grande discussão que conseguisse tratar a autonomia no contexto

da  reestruturação  dessas  organizações,  não  se  conseguiu  mais  flexibilidade  e

inovação nos processos decisórios, mantendo-os extremamente burocráticos e os

distanciando de elementos  de transparência,  como,  por  exemplo,  publicidade de

atos e decisões e baixa participação social. 

PEREIRA, 1997 em seu estudo, enumera, ainda, quatro grandes problemas

que impedem a boa administração das universidades no país. 

O primeiro está na  escolha do dirigente.  De acordo com o autor, “o fato

desses dirigentes serem escolhidos através de um processo eletivo competitivo, ...,

faz com que apenas por sorte o dirigente escolhido tenha um mínimo de capacidade

gerencial.” A escolha dos concorrentes é discutida apenas na esfera política, o que

torna a decisão um ato  de baixa  transparência.  O ideal  é  que as universidades

determinassem os perfis dos dirigentes, para posteriormente definir os candidatos.

Atualmente,  pela  legislação  vigente,  um  docente  sem  nenhuma  experiência

administrativa, com nenhum conhecimento sobre legislação financeira, orçamentária

e de pessoal pode ser nomeado para reitor ou diretor de unidade e lá permanecer

por anos, e, de acordo com o autor, “tem-se uma administração que se caracteriza

por  evitar  enfrentar  os  problemas  cuja  solução  imponha  custos  à  comunidade

universitária”. Se o dirigente não aplica ferramentas importantes de gestão, há uma

porta  aberta  para  a  ausência  de  transparência,  para  o  autoritarismo  e  para  a

corrupção. 
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O segundo está na própria autonomia universitária que não é exercida seja

por  fatores  institucionais  ou  políticos.  Principalmente  na  área  financeira  e  de

recursos humanos, as decisões são levadas sempre às instâncias superiores. Não

há  que  se  atribuir  responsabilidades  das  universidades  aos  ministérios.  A

responsabilização  também  é  uma  forte  aliada  para  a  geração  de  organizações

transparentes, já que a prática ruim será penalizada. Isso levará às instituições a um

profissionalismo  administrativo  e,  consequentemente,  processos  de  gestão  mais

transparentes e democráticos.

O terceiro  problema apontado está  na  incapacidade gerencial  do corpo

técnico administrativo.  De acordo com o autor, os servidores que compõem as

universidades não apresentam qualificação específica, o que dificulta ainda mais os

trabalhos dos gestores. 

As universidades passaram mais de dez anos sem concursos públicos para

renovação  de  seus  quadros  e  não  tinham  sem  uma  política  de  qualificação  e

capacitação dos seus profissionais. Somente em 2006, o governo federal instituiu a

“Política  e  as  Diretrizes  para  o  Desenvolvimento  de  Pessoal  da  administração

pública  federal”,  através  do  decreto  5.707.  A  pouca  capacidade  gerencial  dos

técnicos, assim como na categoria dos professores, influencia em uma organização

fechada, sem exposição de informações e discussões relevantes ao público diverso,

afetando  também  o  princípio  da  transparência.  Há  que  se  pensar  na

profissionalização dos servidores e busca de líderes nessas instituições. 

O estudo de FEENEY e BOARDMANY, 2010 mostra a questão da liderança

sob a ótica dos liderados.  A percepção do oferecimento de serviço  público com

qualidade e ética é essencial para garantir o orgulho de seus servidores. Quando

percebem que isso não acontece inevitavelmente a figura do líder é atingida e a

liderança passa a ser questionada. De acordo com SARAIVA, 2002 as universidades
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são organizações que ainda são administradas por procedimentos rigorosos, com

normas e rotinas antigas,  sem inovação.  Isso faz com que a liderança não seja

reconhecida pelos liderados e, portanto, não é exercida. De acordo com o estudo,

líderes e liderados vivenciam sentimentos negativos, tendendo à acomodação. E é

evidente que a transparência fica comprometida em um cenário como este, já que a

escolha de cargos e funções delimita-se à esfera política e não meritocrática, ao que

desvincula essas organizações aos preceitos da nova administração pública. 

Por fim, e talvez o mais grave de todos os problemas, o autor questiona, nas

organizações públicas de ensino, a inexistência de instâncias de negociação do

orçamento e de definição de prioridades de atuação.  Juntando os problemas

anteriores  com  a  falta  de  iniciativa  para  o  planejamento  dos  trabalhos,  o  autor

conclui,  como  resultado  do  gerenciamento  das  universidades,  que  “não  se  tem

transparência para os projetos a serem implementados e abre-se espaço para a

atuação  política  dos  dirigentes  na  alocação  de  recursos”,  o  que  compromete

seriamente a gestão administrativa.

Cabe ressaltar que dos anos 90 para os dias atuais, conceitos importantes

em gestão pública foram consolidados como o new public management. Trata-se de

uma  concepção  gerencial  importante  que  promoveu,  em  diversas  organizações

públicas em todo o mundo, a profissionalização do serviço público, aproximando as

práticas realizadas com as práticas do mercado privado. No que se refere à área de

instrumentos  de  controle  e  accountability,  o  new  public  management reduz

significativamente o poder dos políticos nas questões gerenciais, delegando maior

independência aos servidores públicos capacitados e aplicabilidade de ferramentas

do  mercado  privado  no  setor  público  (PECI  e  colaboradores,  2008).  Essas

características não foram absorvidas nas universidades federais, que atuam ainda

sob uma perspectiva  da  administração  burocrática,  dificultando sua  inserção em

mecanismos modernos de gestão. 
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3.2.4 Docência e Transparência

A tabela a seguir mostra a situação do quadro docente no ensino superior

entre os anos de 2009 a 2011. Nota-se, conforme a redução da esfera de governo,

que há uma menor procura por qualificação profissional dos docentes. O governo

federal,  em 2012, alterou as leis que tratam dos planos de carreira dos técnicos

administrativos e dos professores, incentivando a qualificação profissional. Os dados

de outros tipos de afastamento no âmbito federal chamam a atenção. Isso porque,

pela regulamentação, o docente afastado, não só por qualificação, mas também por

doença e outras licenças, gera vacância temporária, o que permite contratação de

professores  substitutos.  Sem  um  controle  eficaz  e  transparente  da  contratação

desses  profissionais  substitutos,  as  organizações  correm  sério  risco  de  aplicar

equivocadamente  os  recursos,  não  respeitando  o  real  interesse  público  nessas

contratações. 

TABELA 5 – TOTAL E PERCENTUAL DE FUNÇÕES DOCENTES (2009-2011)

2009 2010 2011

Situação de Vínculo Docente na Instituição 

de Educação Superior
Total % Total % Total %

FEDERAL

Em exercício 72228 93,1 78608 94,2 84408 93,4

Afastado para qualificação 1318 1,7 1611 1,9 1613 1,8

Outros tipos de afastamento/falecido 4028 5,2 3224 3,9 4367 4,8

77574 83443 90388  

PRIVADO

Em exercício 217840 95,6 214546 94,9 217834 95,8

Afastado para qualificação 604 0,9 602 0,3 571 0,2

Outros tipos de afastamento/falecido 9343 4,1 1082 4,8 9037 4

227787 216230 227442

CUNHA, 2003 entende que, desde a elaboração da LDB, as políticas para o

ensino  superior  “deveriam  promover  uma  revolução  administrativa”,  que,  até  a

presente  data,  não ocorreu.  Não só  pelos  fatores  já  explicitados,  como também

porque,  durante  longo  período,  houve  “a  compressão  dos  salários  e  dos

orçamentos” além da não reposição do quadro funcional das universidades, o que só

começou a ser  corrigido em meados de 2004.  Dessa forma, ainda há um longo

caminho  a  percorrer  para  que  as  universidades  possam  se  consolidar

Fonte: http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse. Reprodução

http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse
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administrativamente  e  buscar  uma  gestão  por  resultados,  competência  e

transparência.

3.2.5 Universidade, Tecnologia e Transparência

Outro  importante  desafio  das  universidades  está  no  desenvolvimento  de

tecnologias de informação e comunicação e a implementação do governo eletrônico.

Isso porque, para que as organizações públicas sejam transparentes, há que se ter

acesso às informações e entender o que significam. 

Embora  o  governo  eletrônico  tenha tecnologia  suficiente  para  dispor  suas

informações e ser transparente, depende da máquina pública e da participação da

sociedade. PINHO, 2008 discute esse tema e reforça a idéia de que, “a trajetória

conservadora  e  autoritária  do  Estado  no  Brasil”  dificulta  a  formação  de  uma

sociedade digital. As universidades precisam criar mecanismos para promover essa

integração,  principalmente  por  serem  centros  acadêmicos.  Em  outros  países,  o

acompanhamento  da  evolução  tecnológica  garante  o  acesso  às  informações

públicas sem descontinuidade, mantendo o nível de transparência ideal ao cidadão

(JAEGER e BERTOT, 2010).  

A grande questão no Brasil, no que trata a relação transparência x tecnologia,

é que diversos escândalos e situações de desvio de conduta de dirigentes levaram o

governo a pensar uma forma de dar transparência às atividades governamentais,

essencialmente  por  pressão  da  sociedade.  Daí  o  desenvolvimento  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal e mais adiante o governo eletrônico (FERREIRA e NEVES,

2001). Embora seja uma grande contradição, as universidades federais, locais de

difusão de conhecimento e tecnologia, seja por falta de recursos ou servidores em

TI, não conseguiram ainda se ajustar ao formato do governo eletrônico, dificultando

a transparência e o acesso às informações públicas dessas instituições.
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Assim,  para  que  a  participação  da  sociedade  seja  válida,  forçando  a

administração pública ser cada vez mais transparente, instrumentos precisam ser

desenvolvidos. Não foi por acaso que o direito à informação, previsto no artigo 5º,

inciso XIV, da Constituição Federal foi regulamentado, através da LAI.

3.3 Acesso à Informação

Tamanha a importância da transparência, a regulamentação da LAI no Brasil

(Decreto 7.724/12) tem dois capítulos exclusivos sobre o tema e faz uma distinção

clara e objetiva entre transparência ativa e passiva. Enquanto transparência ativa

pode  ser  entendida  como  a  apresentação  proativa  das  informações  de  uma

organização  pública,  sejam  essenciais  ou  não,  a  transparência  passiva  está

relacionada com informações não disponibilizadas,  mas que o cidadão possa ter

mecanismos para obtê-las. Ainda de acordo com o decreto, as instituições precisam

apresentar essas informações possibilitando a “gravação de relatórios em diversos

formatos eletrônicos,  inclusive  abertos  e não proprietários,  tais  como planilhas  e

texto,  de  modo  a  facilitar  a  análise  das  informações”.  Ou  seja,  quem acessa  a

informação, não tem que ter a preocupação em decodificá-la. As instituições estão

obrigadas a fornecê-la de forma clara e aberta.

O estudo de HAZELL e WORTHY, 2010 comparou o desempenho do acesso à

informação  na  Inglaterra  com  outros  países  similares  (Austrália,  Nova  Zelandia,

Canadá e Irlanda), chegando à conclusão que a Inglaterra está em equilíbrio com os

países estudados. Essa é uma visão macro da questão do acesso à informação

pública. 

Trazendo essa percepção para a esfera micro, ou seja, para os ambientes das

universidades,  deseja-se  que  as  instituições  tenham  comportamento  semelhante

com relação ao acesso à informação. Precisam estar cumprindo as determinações

da LAI e de sua regulamentação. Por isso este trabalho tem por objetivo verificar

como  está  o  cenário  do  acesso  às  informações  em  universidades  federais,
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verificando o nível  de comprometimento das instituições.  A inexistência ou baixa

transparência reduz a credibilidade da instituição, gerando uma maior percepção de

que as informações públicas continuam sigilosas e de difícil acesso no país.

 

4. Análise da Transparência Ativa em Universidades Federais

Nesta  seção,  será  apresentado  o  trabalho  empírico  realizado,  abordando

importantes aspectos da metodologia como a coleta dos dados e a elaboração do

índice relacionado ao cumprimento da LAI.

A lei 12.527/11, que trata do acesso à informação, regula, no artigo 8°, que “é

dever dos órgãos e entidades públicas promover, independente de requerimentos, a

divulgação  em  local  de  fácil  acesso,  no  âmbito  de  suas  competências,  de

informações  de interesse  coletivo  ou  geral  por  eles  produzidas  ou  custodiadas”.

Determina ainda que, para atender ao disposto, é “obrigatória a divulgação em sítios

oficiais da rede mundial de computadores (internet)”.

Entretanto,  as  organizações  têm  diversas  informações  disponíveis  e,  para

haver certo equilíbrio nas informações prestadas, a lei direciona que, na divulgação

das informações, “deverão constar, no mínimo: 

I  -  registro  das  competências e  estrutura  organizacional,  endereços e

telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; 

II  -  registros  de  quaisquer  repasses  ou  transferências  de  recursos

financeiros; 

III - registros das despesas; 

IV  -  informações  concernentes  a  procedimentos  licitatórios,  inclusive  os

respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 
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V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e

obras de órgãos e entidades; e 

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade”.

É  com  base  neste  foco  da  lei  que  este  trabalho  foi  elaborado.  Há  a

necessidade  de  se  conhecer  como  as  universidades  federais  apresentam  esse

mínimo de informações, pois, além de ser uma determinação legal, como justificado

anteriormente, a transparência é uma questão fundamental em instituições públicas.

4.1 Metodologia Aplicada

Para o levantamento dos dados, foram identificadas as universidades federais

existentes  no país,  em consulta  ao  sítio  eletrônico  do MEC.  Posteriormente,  via

página de buscas na internet (www.google.com), foi consultado, pelo nome de cada

universidade federal, seu sítio eletrônico correspondente. 

O  governo  federal  desenvolveu  uma  identidade  visual  para  o  acesso  à

informação. Essa identidade permite que o cidadão localize, rapidamente, na página

que está visitando, as informações fundamentais da organização pública.

FIGURA 1 – EXEMPLO DE IDENTIDADE VISUAL DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Fonte:http://www.acessoainformacao.gov.br/acessoainformacaogov/espaco-gestor/identidade-visual/index.asp

http://www.acessoainformacao.gov.br/acessoainformacaogov/espaco-gestor/identidade-visual/index.asp
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De acordo com o Guia para Criação da Seção de Acesso à Informação nos

Sítios Eletrônicos dos Órgãos e Entidades Federais, desenvolvido pela Controladoria

Geral da União (CGU), há uma padronização proposta das páginas eletrônicas pelo

governo  federal  e  é  recomendado  que  as  orientações  sejam  “rigorosamente

observadas”. Ainda de acordo com o guia, “as informações disponibilizadas devem

ser íntegras, primárias e autênticas”. 

Também de acordo com o guia, após clicar na identidade visual referente ao

“Acesso à Informação”, o cidadão será remetido para uma seção específica onde

deverá encontrar, obrigatoriamente, os seguintes itens de navegação: 

1. Institucional

2. Ações e programas

3. Auditorias

4. Convênios

5. Despesas

6. Licitações e contratos

7. Servidores

8. Perguntas frequentes

9. Sobre a Lei de Acesso à Informação

10. Serviço de Informação ao Cidadão – SIC

11. Informações Classificadas.  

          Todos os onze itens acima são de conteúdo obrigatório de informações para

divulgação de forma proativa na seção específica sobre acesso à informação do sítio

eletrônico das organizações públicas federais. 
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Assim,  para  o desenvolvimento  deste  trabalho,  o  ponto  de partida  para  a

coleta  de  todos  os  dados  foi  a  localização  da  identidade  visual  do  acesso  à

informação nos sítios eletrônicos das universidades federais ou o link de “Acesso à

Informação”.  Foi  realizada observação direta e sistemática das páginas,  ocorrida

durante  os  meses  de  fevereiro  a  abril  de  2014.  O  navegador  utilizado  para  a

pesquisa foi  o  Google Chrome em sistema operacional  Windows XP.  Não foram

analisadas instituições cuja identidade visual não foi localizada na página principal

da universidade.

As observações, portanto, tiveram como objetivos verificar se a universidade

federal apresentava a identidade visual e, ainda, observar o cumprimento do mínimo

exigido  pela  lei  12.527/11,  registrado  expressamente  no  artigo  8°,  parágrafo

primeiro. 

Para a análise do artigo 8°, foi desenvolvida uma planilha com os 15 itens

indicados  nos  incisos  I  a  VI,  grifados  anteriormente.  E,  para  o  estudo  foram

observados os seguintes itens de navegação: 

1. Institucional

2. Ações e programas

4. Convênios

5. Despesas

6. Licitações e contratos

8. Perguntas frequentes

Para  a  análise  de  cada  item  do  artigo  8°,  foram  desenvolvidas  cinco

categorias em que 10 pontos foram distribuídos por entre essas categorias conforme

tabela a seguir. A distribuição se deu de forma equivalente, ou seja, com aumento
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na mesma proporção nas categorias,  a medida em que as informações vão sendo

aglomeradas de forma mais completa:

TABELA 6 – CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO PELAS UNIVERSIDADES

FEDERAIS 

CATEGORIA PONTUAÇÃO APLICADA

Item sem informação zero

Informação parcial sem registro de atualização 2,5 pontos

Informação parcial com registro de atualização 5,0 pontos

Informação integral sem registro de atualização 7,5 pontos

Informação integral com registro de atualização 10,0 pontos

    Fonte: Elaboração Própria

Desta  forma,  cada  item  de  análise  do  artigo  8°,  observados  os  itens  de

navegação, terá uma das seguintes notas: zero; 2,5; 5,0; 7,5 ou 10,0, dependendo

da  informação  apresentada  no  sítio  eletrônico.  Ao  final,  é  calculada  a  média

aritmética simples, já que a legislação ponderou igualmente os itens de análise e

porque o trabalho que encontrar uma medida de centro, ou seja, um valor central em

um  conjunto  de  dados,  que  são  as  pontuações  atribuídas.  A  média  também  é

importante, pois se as universidades federais não atualizam os dados contidos no

campo de acesso à informação de suas páginas, ou negligenciam as informações,

sua  nota  final  será  baixa,  o  que  poderá  indicar  baixo  comprometimento  com a

transparência.

Logo, ao final dos cálculos, haverá uma lista de universidades, disposta em

ordem decrescente de pontuação, em que cada instituição terá uma nota entre zero

e dez, medida que vai refletir o grau de cumprimento à Lei de Acesso à Informação



44

e, consequentemente, a forma com que cada universidade federal se relaciona com

a transparência.

Nos casos do inciso I do artigo 8°, a informação tem que estar disponível, ou

na página principal, ou após o acesso pela identidade visual ou no link “Institucional”

para o item ser pontuado.

Para os incisos II, III e casos dos incisos IV e V, será considerada informação

integral se a instituição apresentar dados entre 2011 (lei sancionada) e 2013.

Para o inciso VI, somente existirão notas zero, 7,5 ou 10,0, pois assume-se a

premissa de que as perguntas foram originadas de consulta do cidadão. 

Com relação ao registro de atualização, a informação deve ter a indicação de

quando foi atualizada, ao menos mês e ano em 2013.

Além das análises acima citadas, foram coletados dados de links quebrados e

links perdidos nas páginas das universidades federais. Foram definidos como links

quebrados aqueles que o cidadão não consegue acessar ou, quando acessa, não

funciona,  aparecendo  algum  tipo  de  mensagem  de  erro  ou  sem  nenhuma

informação. Links perdidos são os que direcionam o cidadão a outras páginas, sem

que se chegue à informação de forma objetiva. 

Outro  levantamento  efetuado  foi  a  busca  de  gastos,  em  2013,  das

universidades consideradas no estudo para verificar se há relação entre o volume de

recursos gastos e transparência dessas organizações. 
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4.2 Resultados

Foram identificadas, no portal do MEC, 58 universidades federais no mês de

janeiro de 2014. Dessas, quatro não apresentaram identidade visual recomendada

pelo governo federal e não foram consideradas na análise dos dados: 

• UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS; 

• UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA; 

• FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA e 

• FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA.

TABELA 7 – NÚMERO DE UNIVERSIDADES FEDERAIS POR REGIÃO DO PAÍS

Região
Número de Universidades

Identificadas

Número de Universidades

consideradas no estudo

NORTE 8 7

NORDESTE 14 11

SUL 11 11

SUDESTE 19 19

CENTRO OESTE 6 5

TOTAL 58 53

                        Fonte: Elaboração Própria

A  FUNDAÇÃO  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  PIAUÍ  também  não  foi

considerada no estudo pelo fato do acesso da identidade visual não funcionar, ser

um  link quebrado,  o que impediu a visualização dos dados.  Dessa forma, foram

classificadas 53 universidades federais, conforme apresentado a seguir:
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TABELA 8 – GRAU DE CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES DE TRANSPARÊNCIA ATIVA

CONSTANTES DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Universidade
Pontuação

Final

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7,7

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 7,3

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE 

PORTO ALEGRE
7,2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 7,2

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 7,2

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA 6,7

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 6,3

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 6,2

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 6,2

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 6,2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 6,0

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 6,0

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 5,8

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 5,7

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 5,5

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 5,5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ 5,5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 5,5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 5,5

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 5,3

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 5,3

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 5,3

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 5,2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 5,2

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5,2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 5,0

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 5,0

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 4,8

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 4,8

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 4,7

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 4,3

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 4,2

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 4,2

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 4,2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 3,8

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 3,8
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 3,7

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 3,7

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 3,7

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 3,5

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 3,5

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 3,5

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 3,3

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 3,3

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 3,2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 3,2

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 2,7

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 2,7

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 2,3

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 2,2

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 1,5

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 1,3

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 1,2

MÉDIA 4,7

Fonte: Elaboração Própria

As universidades federais apresentaram média de 4,7 pontos. Há 23 universi-

dades com grau abaixo da média, correspondendo a 43,39% das instituições anali-

sadas. A maior pontuação foi obtida pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA

CATARINA, localizada na região sul do país e a menor pela UNIVERSIDADE FEDE-

RAL DO OESTE DO PARÁ, região norte. Nenhuma instituição, portanto, obteve pon-

tuação máxima (10,0 pontos).

Ressalta-se que, das instituições acima da média, a maioria está concentrada

na região sudeste (46%) e não há nenhuma representante da região norte.  

TABELA 9 – INSTITUIÇÕES COM GRAU SUPERIOR À MÉDIA DE 4,7 PONTOS

Região
Total de Instituições com aferição

acima da média

SUDESTE 14
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SUL 7

NORDESTE 6

CENTRO OES-

TE
3

                                              Fonte: Elaboração Própria

FIGURA 2 – DISTRIBUIÇÃO DE UNIVERSIDADES POR REGIÃO APÓS AFERIÇÃO DO GRAU DE

ATENDIMENTO

                                  Fonte: Elaboração Própria

A tabela a seguir  apresenta o levantamento dos gastos das universidades

federais  analisadas  neste  trabalho  em 2013  e  a  classificação  de  cada  uma,  de

acordo com a média obtida no estudo. 
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TABELA 10 – COMPARAÇÃO ENTRE O GASTO ANUAL E A CLASSIFICAÇÃO DAS

UNIVERSIDADES DE ACORDO COM A METODOLOGIA APLICADA

UNIVERSIDADE
TOTAL DE GAS-

TO EM 2013 (R$)
CLASSIFICAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 2.432.402.971,58 abaixo da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 1.527.927.782,80 abaixo da média

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 1.419.396.070,60 acima da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 1.358.321.628,73 acima da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 1.171.513.559,84 acima da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 1.154.673.348,78 acima da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 1.132.070.216,09 acima da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 1.130.456.749,47 abaixo da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 1.042.453.729,28 acima da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 1.038.070.033,68 acima da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 948.634.043,22 abaixo da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 882.307.463,77 acima da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 818.465.907,43 acima da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 812.314.768,37 abaixo da média

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 689.695.408,02 acima da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 651.136.741,21 acima da média

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 643.817.657,20 abaixo da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 623.911.369,53 acima da média

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 610.595.437,06 acima da média

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 551.170.202,22 acima da média

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO 542.753.137,13 abaixo da média

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 497.414.379,83 acima da média

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 487.505.649,86 abaixo da média

FUNDACAO UNIVERSIDADE FED.DE MATO GROS.DO SUL 460.211.876,83 média

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 455.035.652,63 abaixo da média

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 454.798.690,80 acima da média

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 444.454.025,32 abaixo da média

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 431.643.049,83 acima da média

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 390.141.897,46 abaixo da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 334.103.593,94 abaixo da média

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 316.743.883,04 acima da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO 283.822.011,54 acima da média

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 245.419.716,99 acima da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 243.982.697,03 acima da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 225.500.702,42 abaixo da média

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 221.390.778,36 abaixo da média

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE TOCANTINS 219.836.442,65 abaixo da média

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 215.243.883,24 acima da média

http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26285&NomeOrgao=FUNDACAO%20UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20S.J.DEL-REI&ValorO
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26251&NomeOrgao=FUNDACAO%20UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20TOCANTINS&ValorOrg
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26275&NomeOrgao=FUNDACAO%20UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DO%20ACRE&ValorOrgao=22
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26254&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DO%20TRIANGULO%20MINEIRO&ValorOrga
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26263&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20LAVRAS&ValorOrgao=24398269703
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26352&NomeOrgao=FUNDACAO%20UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DO%20ABC&ValorOrgao=245
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26269&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DO%20ESTADO%20RIO%20DE%20JANEIRO&V
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26277&NomeOrgao=FUNDACAO%20UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20OURO%20PRETO&Valor
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26273&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DO%20RIO%20GRANDE%20-%20FURG&Valor
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26248&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20RURAL%20DE%20PERNAMBUCO&ValorOrgao
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26280&NomeOrgao=FUNDACAO%20UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20SAO%20CARLOS&Valor
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26249&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20RURAL%20DO%20RIO%20DE%20JANEIRO&Va
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26281&NomeOrgao=FUNDACAO%20UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20SERGIPE&ValorOrgao
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26252&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20CAMPINA%20GRANDE&ValorOrgao=4
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26283&NomeOrgao=FUNDACAO%20UNIVERSIDADE%20FED.DE%20MATO%20GROS.DO%20SUL&Val
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26270&NomeOrgao=FUNDACAO%20UNIVERSIDADE%20DO%20AMAZONAS&ValorOrgao=48750564
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26278&NomeOrgao=FUNDACAO%20UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20PELOTAS&ValorOrgao
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26272&NomeOrgao=FUNDACAO%20UNIVERSIDADE%20DO%20MARANHAO&ValorOrgao=54275313
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26258&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20TECNOLOGICA%20FEDERAL%20DO%20PARANA&ValorOrg
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26276&NomeOrgao=FUNDACAO%20UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20MATO%20GROSSO&Valo
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26237&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20JUIZ%20DE%20FORA&ValorOrgao=6
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26282&NomeOrgao=FUNDACAO%20UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20VICOSA&ValorOrgao=
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26234&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DO%20ESPIRITO%20SANTO&ValorOrgao=6
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26274&NomeOrgao=FUNDACAO%20UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20UBERLANDIA&ValorOr
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26247&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20SANTA%20MARIA&ValorOrgao=8123
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26262&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20S%C3O%20PAULO&ValorOrgao=8184
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26235&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20GOIAS&ValorOrgao=88230746377
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26239&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DO%20PARA&ValorOrgao=94863404322
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26241&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DO%20PARANA&ValorOrgao=10380700336
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26242&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20PERNAMBUCO&ValorOrgao=1042453
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26232&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DA%20BAHIA&ValorOrgao=113045674947
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26243&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DO%20RIO%20GRANDE%20DO%20NORTE&Val
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26233&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DO%20CEARA&ValorOrgao=115467334878
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26246&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20SANTA%20CATARINA&ValorOrgao=1
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26244&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DO%20RIO%20GRANDE%20DO%20SUL&Valor
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26236&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20FLUMINENSE&ValorOrgao=141939607060
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26238&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20MINAS%20GERAIS&ValorOrgao=152
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26245&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DO%20RIO%20DE%20JANEIRO&ValorOrgao
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FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 208.045.391,68 abaixo da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 187.512.089,75 abaixo da média

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO 184.410.151,10 acima da média

UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 173.026.200,86 acima da média

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA 169.986.067,29 abaixo da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - MG 165.239.428,20 acima da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 163.849.187,62 acima da média

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 163.130.147,28 abaixo da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 146.117.051,37 acima da média

FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 139.231.979,40 abaixo da média

FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 133.969.643,20 abaixo da média

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 108.970.558,02 abaixo da média

UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA 106.883.216,65 acima da média

FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE 100.143.140,46 acima da média

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 91.135.310,65 abaixo da média

           Fonte: Elaboração Própria

Pode-se  observar  que  54%  das  universidades  analisadas  atingiram

classificação cima da média.  Entretanto,  o fato de uma instituição receber maior

montante de recursos,  não dá garantias  de que terá maior  compromisso com a

transparência.

Com relação à pontuação aplicada, são observadas as seguintes questões:

Itens  do  Inciso  I  –  competências,  estrutura  organizacional;  endereços,

telefones, horários de atendimento.

Nos itens do inciso I, observa-se que apenas duas instituições apresentam

informações sobre os telefones de forma atualizada: Mato Grosso do Sul e Goiás.

De  todas  as  53  instituições  analisadas,  somente  19  registraram  horário  de

atendimento em suas páginas eletrônicas, ou seja, 35,8% do total. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26286&NomeOrgao=FUNDACAO%20UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DO%20AMAPA&ValorOrgao=9
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26284&NomeOrgao=FUN.UNIV.FED.DE%20CIENCIAS%20DA%20SAUDE%20DE%20P.ALEGRE&Val
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26267&NomeOrgao=UNIVERS.%20FEDERAL%20DA%20INTEG.%20LATINO%20AMERICANA&Valor
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26441&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DO%20OESTE%20DO%20PARA&ValorOrgao=
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26350&NomeOrgao=FUNDACAO%20UNIVERSIDADE%20FED.%20DA%20GRANDE%20DOURADOS&Val
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26230&NomeOrgao=FUND.%20UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20VALE%20SAO%20FRANCISCO&Val
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26260&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20ALFENAS&ValorOrgao=1461170513
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26268&NomeOrgao=FUNDACAO%20UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20RONDONIA&ValorOrga
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26351&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DO%20RECONCAVO%20DA%20BAHIA&ValorO
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26261&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20ITAJUBA%20-%20MG&ValorOrgao=1
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26253&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20RURAL%20DA%20AMAZONIA&ValorOrgao=1
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26255&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FED.VALES%20JEQUITINHONHA%20E%20MUCURI&Valor
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26264&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20RURAL%20DO%20SEMI-ARIDO&ValorOrgao
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26440&NomeOrgao=UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DA%20FRONTEIRA%20SUL&ValorOrgao=18
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=26000&NomeOS=MINISTERIO%20DA%20EDUCACAO&ValorOS=6516351011649&CodigoOrgao=26266&NomeOrgao=FUNDACAO%20UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DO%20PAMPA&ValorOrgao=2
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GRÁFICO 4 – IDENTIFICAÇÃO DE REGISTROS DE HORÁRIOS DE ATENDIMENTOS NAS

PÁGINAS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

                                                    Fonte: Elaboração Própria

Itens dos Incisos II, III e IV – repasses ou transferências; despesas; licitações

editais, licitações resultados, contratos celebrados

Nos itens do inciso II, III e IV, 89,3% das instituições optou por guiar o cidadão

ao portal da transparência para obtenção das informações sobre as contas públicas.

O Decreto 7.724 autoriza que as instituições façam isso, mas observou-se que, em

alguns casos, a instituição apenas fixou o link de acesso, não fornecendo ao cidadão

dados para consulta como CNPJ da instituição ou código da unidade gestora.

GRÁFICO 5 – IDENTIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NAS PÁGINAS DAS

UNIVERSIDADES FEDERAIS

                                                      Fonte: Elaboração Própria

 Chama a atenção, no item “Licitações Editais”, em que as instituições que

utilizam o  portal  da transparência  do  governo federal  como fonte  de consulta,  o
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próprio portal exige preenchimento de formulário para acesso aos editais. Pelo fato

de  não  haver  edital  disponível  sem  preenchimento  de  requerimentos  e  ou

formulários, as instituições incluídas neste caso receberam nota zero neste item.

Itens dos Incisos V – programas, ações, projetos e obras.

Nos  itens  do  inciso  V,  as  instituições  não  diferenciaram  “ações”  de

“programas”,  colocando  as  informações  todas  em  conjunto,  no  mesmo  link de

acesso. Curioso são os dados apresentados por “projetos” e “obras”. Somente sete

instituições  apresentaram seus  projetos  nas  páginas  eletrônicas  e,  dessas  sete,

somente três com dados integrais e atualizados. Pior foi a situação do item “obras”

em que apenas duas instituições registraram as obras  executadas,  embora  sem

atualização.

 Itens dos Incisos VI – perguntas frequentes.

No  item  do  inciso  VI  “perguntas  frequentes”,  que  trata  das  respostas  às

perguntas  mais  frequentes  referentes  à  instituição,  37,7%  das  universidades

pontuaram nesta categoria. 

GRÁFICO 6 – IDENTIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NAS PÁGINAS DAS

UNIVERSIDADES FEDERAIS

                                           Fonte: Elaboração Própria
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Nota-se que, alguns casos, o cidadão é direcionado para o portal da CGU,

onde as respostas eram apenas referentes à lei de acesso à informação e não sobre

rotinas da universidade. Há ainda casos em que o cidadão foi direcionado a outras

páginas institucionais, dificultando o acesso imediato à informação.

TABELA 11 – TIPOS DE INFORMAÇÃO ENCONTRADAS AO ACESSAR O LINK

“Perguntas Frequentes”

Informações identificadas que não correspondiam às respostas para as perguntas

frequentes

Direciona o usuário a perguntas como, por exemplo, "O que é a Lei de Acesso a Informa-

ção?"; "E se a pessoa fizer mau uso da informação pública obtida?"; "Em que casos o servi-

dor pode ser responsabilizado?"; entre outras.

sem link para perguntas frequentes

Link quebrado

Direciona o usuário ao link para a LAI, entre outros links

Direciona o usuário para links sobre a ouvidoria, LAI e SIC

Direciona o usuário ao link com perguntas sobre a LAI

Direciona o usuário à página www.acessoainformação.gov.br

Página em construção

Direciona o usuário à página www.cgu.gov.br

                     Fonte: Elaboração Própria

 Dados sobre links quebrados e perdidos

Todas as universidades federais apresentaram links quebrados e/ou perdidos

na  análise.  Foram identificados  795  links para  análise  em todas  as  instituições.
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Verificando os dados, desse total de  links possíveis, foram identificados 224  links

perdidos, 109 links quebrados e 168 itens sem link.

TABELA 12 – DADOS SOBRE LINKS ENCONTRADOS NO ESTUDO

Tipo de Link Percentual encontrado

Link perdido 30,5%

Link quebrado 14,8%

Sem link 22,8%

                                        Fonte: Elaboração Própria

GRÁFICO 7 – IDENTIFICAÇÃO DE LINKS NAS PÁGINAS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

                                           Fonte: Elaboração Própria

4.3 Discussão

Ter mais de 40% das universidades federais abaixo da média da pontuação

aplicada neste trabalho, significa que essas instituições, mesmo diante de força de

lei,  comunicam  uma  despreocupação  com  o  cidadão  que  está  a  procura  de

informações ou com o resultado concreto da aplicação do acesso à informação em

suas  rotinas  administrativas.  Esse  é  um  dado  alarmante,  pois  são  instituições

ligadas ao ensino superior do país, são organizações voltadas para a educação e

deveriam ter um compromisso maior com as respostas de seus atos à sociedade.



55

O  mesmo conceito  se  aplica  quando  instituições  direcionam o  cidadão  a

páginas sem nenhum tipo de explicação ou tutorial.  Ninguém é obrigado a saber

como um portal ou sistema funciona. O tempo que o cidadão vai perder em aprender

como operar  a  busca,  poderá  simplesmente  desistir  da  consulta  e  ficará  sem a

informação desejada. 

Surpreendente foi o resultado encontrado sobre as perguntas frequentes. São

instituições  federais  de  ensino  que  não  tiveram  o  cuidado  de  inserirem  nessa

categoria informações básicas como formas de ingresso, horários de atendimento,

cursos disponíveis  e,  o  mais  alarmante,  foi  direcionar  o  cidadão  para  respostas

sobre sigilo e punição em casos de má conduta.

Analisando os gastos das instituições em 2013,  não é correto afirmar que

haverá um maior compromisso das instituições com a transparência quanto maior for

o  volume  de  recursos  aplicados.  A  transparência  dependerá  da  cultura  da

organização, da participação da sociedade e do corpo social, além da vontade do

gestor e de sua disposição de cobrar incansavelmente seus subordinados. Isso se

reflete quando o maior orçamento das universidades federais se qualificou abaixo da

média neste estudo e direcionou o cidadão aos portais de transparência do governo

federal sem quaisquer auxílios de busca às informações.

As ferramentas de TI são extremamente úteis nos dias de hoje Há que se

estruturar a instituição neste setor para que as páginas eletrônicas contenham o

menor  número  possível  de  links  perdidos ou  quebrados.  Além disso,  o  governo

federal dispõe de regras e plataforma livre para a criação dos sítios. Cabe ao gestor

de TI de cada organização acompanhar a questão do acesso à informação de forma

cuidadosa e frequente.
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Assim,  com  relação  às  perguntas  apresentadas  no  início  deste  trabalho,

podemos chegar às seguintes conclusões com os dados obtidos:

1 – As universidades federais  estão cumprindo com as obrigações impostas

pela  LAI?  Não  houve  cumprimento  integral  do  disposto  na  LAI  a  nenhuma

organização.  Entretanto,  algumas  universidades  conseguiram  apresentar  grande

parte das determinações.

2 – a aplicação dos recursos está sendo apresentada de forma transparente?

Não. Se o cidadão precisa acessar  outros portais,  se a informação não está de

forma objetiva apresentada na página da instituição, não é possível afirmar que as

informações  sobre  recursos  financeiros  estão  sendo  gerenciadas  de  forma

transparente.

3  -  O  volume  de  recursos  de  uma  universidade  federal  garante  o

compromisso da instituição de ter transparência, ou seja, quanto maior os recursos,

maior é o compromisso da transparência? Não. Isso porque não se pode inferir que

quanto mais recursos recebidos, maior o compromisso com a transparência. Todas

as instituições deveriam estar  preparadas e serem transparentes,  mas não foi  o

demonstrado neste estudo, tendo em vista quase metade das instituições não terem

atingido cinco pontos e a que mais pontuou também tem falhas atendendo apenas

em torno de 70% do previsto na LAI.

5. Considerações Finais

A  dissertação  ora  apresentada  teve  por  objetivo  analisar  como  as

universidades federais do Brasil estão inseridas no contexto da transparência e do

acesso às informações públicas. Levantou os principais problemas de gestão nessas
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organizações e verificou que tais problemas acabam impactando negativamente as

instituições.

Dessa forma, cabe registrar que o trabalho está corretamente inserido nos

objetivos do Mestrado Profissional em Administração Pública, em que, a partir dos

conhecimentos teóricos obtidos ao longo do curso, academia e prática puderam se

encontrar no desenvolvimento deste trabalho, gerando um produto importante e útil

a  gestores  públicos  para  o  aumento  do  compromisso  com  a  transparência  e

cumprimento ao acesso à informação.

Administrar melhor os seus recursos é fundamental para a relevância social e

internacional  das universidades federais  brasileiras.  Foram anos de abandono e,

agora,  estão  em  uma  fase  de  crescente  aumento  de  recursos  humanos  e

financeiros. O que isso tem a ver com transparência?  Tudo - e mais ainda, com

comportamento organizacional. Se as universidades federais discutissem com mais

qualidade, poderiam pensar em formas diferentes e inovadoras na aplicação dos

recursos.  Poderiam  promover  ações  de  forma  a  buscar  mais  financiamento  e

doações para que os recursos fossem aplicados de uma forma mais equilibrada nas

diversas atividades e não concentrado em pagamento de pessoal.  Isso amplia a

discussão administrativa dos recursos o que, certamente, criará uma nova cultura,

promovendo maior transparência nesse tipo de organização. 

Na  seção  3,  foram apresentados  os  principais  desafios  para  a  educação

superior. Há que ser ter transparência em uma série de vertentes para se chegar a

um  ensino  de  qualidade.  O  Brasil  demorou  muito  para  reconhecer  o  direito  à

informação.  A  lei  é  de  2011,  regulamentada  em 2012.  Os  estudos  na  área  de

transparência  em  educação  no  Brasil  não  demonstram  conclusões  pessimistas.

Entretanto,  as  universidades  federais,  de  acordo com os dados analisados,  não

estão em uma posição favorável quando se trata de transparência. Muitos pontos

negativos  foram observados  e  uma melhora  imediata  é  necessária,  tornando  os
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desafios  ainda  mais  difíceis  de  serem  ultrapassados.  Não  basta  apenas  uma

instituição pública federal cumprir a lei  (ou tentar). É fundamental que o direito à

informação seja valioso para essas instituições, como é para o cidadão. Os desafios

são muitos, e a organização precisa ter a coragem de enfrentá-los. 

A  seção  4  discutiu  os  resultados  obtidos  no  estudo.  Com  os  números,

chegou-se  à  conclusão  de  que  as  universidades  federais  ainda  possuem  uma

cultura  de  não  prestação  das  informações.  Para  o  cidadão,  pedir  informações

também  é  algo  recente,  São  apenas  alguns  poucos  anos  de  uma  ideia  de

democracia. Isso gera uma via de mão dupla. Cidadãos cobrando a informação e

instituições públicas praticando cada vez mais o seu dever de prestar contas. Uma

saída para  o  impasse poderia  ser  a  criação de audiências  públicas  anuais  com

participação do corpo social e de membros da sociedade para avaliação dos sítios

eletrônicos e das informações lá  existentes.  Não basta  apenas um lado agir.  O

primeiro passo já foi dado. Agora é aprimorar o que já existe.

Este trabalho servirá de alerta às universidades federais para que observem

detalhes  importantes,  de  forma  a  não  negligenciarem o  direito  à  informação.  É

necessária a construção de um núcleo de trabalho permanente nessas organizações

para coleta e atualização das informações existentes na página. O resultado deste

trabalho demonstra que as instituições estão distantes da prática da transparência

ativa. Nota-se, até pela pontuação média obtida, que não há proatividade no registro

das informações, já que nem o mínimo recomendado pela legislação está sendo

cumprido. 

A Constituição Federal de 88, em seu artigo 205 diz: 

“a educação, direito de todos e dever do Estado e da família,

será  promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da  sociedade,
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visando  ao  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

No artigo seguinte, diz que o ensino será ministrado com base em princípios,

nos quais, o inciso VI apresenta a “gestão democrática do ensino público, na forma

da lei”. Esse princípio de gestão democrática também aparece na LDB, no artigo 14: 

“os  sistemas  de  ensino  definirão  as  normas  da  gestão

democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as

suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I - participação

dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da

escola; II - participação das comunidades escolar e local em conselhos

escolares ou equivalentes”. 

Nota-se que a Constituição se refere a ensino de forma genérica e a LDB

restringe  sob  a  ótica  da  educação  básica.  Entretanto  o  conceito  de  gestão

democrática pode ser uma das saídas também para o ensino superior. De acordo

com o relatório sobre o tema, “a gestão democrática é um princípio do Estado nas

políticas  educacionais”.  Cita  ainda  que  “os  cidadãos  querem  mais  do  que  ser

executores de políticas, querem ser ouvidos e ter presença em arenas públicas de

elaboração e nos momentos de tomada de decisão”. Finaliza a reflexão indagando

que “trata-se de democratizar a própria democracia”. 

As instituições públicas superiores precisam traçar diretrizes e criar políticas

capazes de aproximar o corpo social para a participação da comunidade acadêmica

e  local  em  seus  projetos  e  decisões,  levando  em  consideração,  ainda  o  plano

estratégico do país. A gestão democrática nas instituições de ensino superior pode

ser  desenvolvida  com  a  implementação  de  ações  participativas,  mas  enfrentam

resistência,  pois,  como  descrito  anteriormente,  são  organizações  com  herança
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autoritária, elitista e, de acordo com o estudo de SULPINO e RAMALHO, 2011 é

fundamental  a  existência  de  liderança  do  gestor  público  no  âmbito  educacional,

atuando como mediador de conflitos já que estará a frente de discussões afetas

entre interesses da sociedade, do governo e da própria universidade.

Desta forma, recomenda-se às universidades federais:

1  –  verificação  de  seus  sítios  eletrônicos  com  inclusão  de  informações

objetivas, claras e diretas;

2  –  estruturação  das  áreas  de  TI  para  eliminação  dos  links  perdidos  e

quebrados e abertura de links onde o cidadão não consegue chegar à informação;

3 – iniciar a implementação de nova cultura organizacional, com promoção da

transparência, a partir de ações locais até a administração central das instituições;

4  –  melhorar  a  apresentação  de  seus  orçamentos  e  gastos.  Não  basta

direcionar  os  cidadãos  a  outros  portais.  Principalmente  na  área  de  educação,

apresentar os programas e projetos onde os recursos estão vinculados, ajudará a

entender qual a priorização do investimento;

5 – apresentar as obras em andamento e as que estão sendo licitadas para

que o corpo social possa verificar o cumprimento do plano estratégico da instituição;

6 – incentivar pesquisadores a apresentarem de forma clara e objetiva seus

projetos de pesquisa e fontes de financiamento. 

7 – apoiar iniciativas de gestão democrática nas instituições como forma de

promoção  de  transparência  e  acesso  às  informações  públicas.  Isso  poderá,  por

exemplo, melhorar a distribuição de recursos bem como reduzir os impactos da falta

de planejamento para a criação de novos cursos.

Assim, conclui-se que as universidades federais ainda não estão prontas para

o desafio da transparência,  não só por todos os seus problemas administrativos,

políticos ou organizacionais, mas também pela ausência de cultura da informação
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nessas organizações. Por outro lado, as instituições acabaram se acomodando já

que  também  falta  ao  cidadão  um  maior  envolvimento  na  cultura  do  acesso  à

informação. A via de mão dupla precisa ser construída, inaugurada e utilizada! O

direito está assegurado, mas é necessário seu exercício sempre!
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