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COSTA, ROSELY RIBEIRO DA. O Procurador Educacional Institucional (PI) no 

contexto da regulação da educação superior brasileira: à luz dos fundamentos e da 

experiência. 2016. 114 f. Dissertação (Mestrado em Educação), Univás, Pouso Alegre, 

2016. 

RESUMO  

 

Esta dissertação de mestrado vincula-se ao Mestrado em Educação da Universidade do 

Vale do Sapucaí (Univás) e ao Grupo de Pesquisa em Educação e Gestão (GPEG), 

cadastrado no Diretório Nacional de Pesquisa (CNPq). É fruto de uma pesquisa que 

investigou a instituição e a função do Procurador Educacional Institucional, comumente 

denominado, no cenário acadêmico, como PI. O PI se configura como um interlocutor 

entre o Ministério da Educação (MEC) e a instituição de ensino superior (IES), 

instituído pela Portaria Normativa do MEC n.º 40/2007, republicada no ano de 2010.  

Tal portaria normativa estabelece as funções do PI, delineia as características que 

devem fazer parte de seu perfil e relaciona suas atividades, porém, na prática, o 

gerenciamento das informações demanda outras atividades e trabalhos que extrapolam o 

âmbito da formalização. Interroga-se neste trabalho: Quem é o Pesquisador Educacional 

Institucional para o MEC e para a IES? Tem-se como objetivo identificar e analisar nos 

documentos legais a função e as atividades relacionadas para o PI no contexto da prática 

do gerenciamento de informações entre o Sistema Federal de Educação/MEC e as 

instituições de ensino superior e vice e versa. Procura-se compreender seu papel à luz 

dos fundamentos e da própria experiência desta pesquisadora como PI em uma 

instituição, localizada no Sul de Minas Gerais, ou seja, nas interfaces entre as funções 

institucionalizadas e as atividades demandadas no dia a dia do contexto acadêmico, em 

suas dimensões administrativas, pedagógicas e legais. Optou-se pela metodologia 

“Monografia de Base” (SAVIANI, 1991), com ênfase na técnica interpretativa-analítica 

e descritiva, na perspectiva de Laville e Dione (2009), a fim de contribuir com a 

literatura ainda escassa, por ser o PI uma figura ainda recente no cenário da educação 

superior. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental para o aprofundamento das 

questões inerentes à regulamentação e regulação da educação superior, sendo a narrativa 

utilizada para captar e articular os saberes da experiência da própria pesquisadora na 

função de PI aos fundamentos legais. Tomando o conceito de regulação de Barroso 

(2005), o trabalho de análise se deu nos principais instrumentos de regulamentação do 

MEC/SINAES, com destaque à Lei n.º 10.861, de 2004; Decreto n.º 5773, de 2006; 

Portaria n.º 40, de 2007, consolidada em 2010 e o Plano da Reforma do Aparelho de 

Estado, de 1995. Demonstrou-se que o trabalho do PI, apesar de desconhecido, é de 

extrema responsabilidade e atravessa todas as instâncias da instituição de ensino que, 

embora com realidades particulares e específicas, estão submissas às mesmas 

prerrogativas legais no contexto da regulação e avaliação. O PI tornou-se uma figura de 

função estratégica nas IES e, como tal, tem se firmado pelo trabalho que desenvolve. 

Tem como atribuição atender às demandas do MEC e, para isso, deve ter o 

conhecimento de toda dinâmica acadêmica e institucional, com autonomia de apontar o 

que pode ou não pode ser realizado em termos de regulação e regulamentação, 

contribuindo com a gestão na indicação dos possíveis caminhos que a IES deve seguir 

para atingir os objetivos almejados. 

 

Palavras-chave: Procurador Educacional Institucional (PI). Regulação da Educação. 

SINAES. Avaliação. Monografia de Base. 
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COSTA, ROSELY RIBEIRO DA. The Educational and Institutional Attorney (PI) 

within the context of the regulation of the higher Brazilian education: in the light of 

foundations and experience. 2016. 114 p. Master’s thesis. (Master’s Program in 

Education), Universidade do Vale do Sapucaí (Univás), Pouso Alegre, 2016. 

 
 

This master’s thesis is linked to the Master’s Program in Education established in the 

Universidade do Vale do Sapucaí (Univás) and to the Research Group in Education and 

Educational Management (“Grupo de Pesquisa em Educação e Gestão” – GPEG), 

registered with the Brazilian National Research Directory (CNPq). This dissertation 

resulted from a research that investigated the instauration and the function of the 

Educational and Institutional Attorney, commonly named, in the Brazilian academic 

scope, as PI (“Procurador Educacional Institucional”). The PI is conceived as an 

interlocutor who approximates the Brazilian Ministry of Education (MEC) and higher 

education institutions (IES) and the creation of such official position was established by 

the Normative Ordinance no. 40/2007, republished in 2010. Such Normative Ordinance 

fixes the functions a PI is supposed to get accomplished, delineates the attributes that 

should compose his profile and lists his activities. However, in practice, information 

management demands other activities and tasks that extrapolate the formal boundaries. 

Our research question, in this master’s thesis, is: who is the Educational and 

Institutional Attorney (PI), as far as the Brazilian Ministry of Education (MEC) and 

higher education institutions (IES) are concerned? Our aim is to identify and analyze, 

within the official documents, the function and the activities related to a PI in the 

context of the practice of information management between Brazilian Federal 

Educational System (ruled by the MEC) and higher education institutions and vice-

versa. We intend to understand the role of the PI in the light of legal foundations and of 

our own experiences as a PI in an institution located in the Southern region of Minas 

Gerais State, Brazil. Therefore, we will explore the intersection between 

institutionalized functions and daily requested activities by the academic environment, 

namely those linked to administrative, pedagogical and legal dimensions. We 

methodologically developed a survey – a “base monograph”, as proposed by Saviani 

(1991) – that emphasized descriptive, analytical and interpretative technique, from 

Laville and Dione’s (2009) perspective, in order to contribute to the scarce scientific 

literature on the elected topic, since the PI is still a newcomer in the higher education 

setting. This dissertation conducts a documental and bibliographical research in order to 

deepen inbuilt questions related to higher education regulation. Narrative expression 

was applied to capture and articulate the knowledge, derived from researcher’s own 

experience as a PI, with legal foundations. Assuming Barroso’s (2005) regulation 

concept, this analytical work concentrated on the main tools of regulation promulgated 

by the Brazilian Ministry of Education (MEC) through National System of Higher 

Education Evaluation (SINAES), such as Law no. 10 861/2004; Decree no. 5773/2006; 

Normative Ordinance no. 40/2007, consolidated in 2010; and State Administrative 

Machine Reform Plan (1995). We could demonstrate that a PI’s job, though unknown, 

is of extreme responsibility and it penetrates all instances of educational institution, 

which, regardless their specific and particular realities, submit themselves to the same 

legal prerogatives in what concerns regulation and evaluation. The PI evolved into a 

figure that owns strategical function in higher education institutions (IES) and he has 

consolidated himself through his developed job. The PI needs to attend to demands of 

the MEC and so he must widely know the institutional and academic dynamic, in order 

to achieve autonomy to point out what can or cannot be done concerning regulation, 
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and, then, to contribute with the current management when indicating possible routes 

the higher education institution (IES) must follow with the purpose of achieving its 

framed objectives. 

 

Keywords: Brazilian Educational and Institutional Attorney (PI). Educational 

regulation. National System of Higher Education Evaluation (SINAES). Base 

monograph. 
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INTRODUÇÃO 

A dissertação, que ora é apresentada, insere-se na Linha de Pesquisa “Práticas 

Educativas e Formação do Profissional Docente” do Mestrado em Educação da 

Universidade do Vale do Sapucaí (Univás) e vincula-se ao Grupo de Pesquisa em 

Educação e Gestão (GPEG) e cadastrado no Diretório Nacional de Pesquisa (CNPq). 

Trata-se de uma pesquisa caracterizada como “Monografia de Base”, que tem como 

objeto específico de estudo a figura do Procurador Educacional Institucional, 

comumente denominado no ambiente acadêmico das instituições superiores como “PI”.  

Com o título “O Procurador Educacional Institucional (PI) no contexto da 

regulação da educação superior brasileira: à luz dos fundamentos e da experiência”, 

objetiva-se identificar  a função e as atividades do PI como elo de interlocução entre o 

Ministério da Educação (MEC) e a instituição de ensino superior (IES), nas interfaces 

entre as funções institucionalizadas e as atividades demandadas no dia a dia do contexto 

acadêmico, em suas dimensões administrativas, pedagógicas e legais, procurando 

compreender o PI no âmbito da legalização, legitimidade e no contexto da prática de 

gerenciamento de informações entre o MEC e a IES e vice-versa.  

A figura do Procurador Educacional Institucional (PI) surge, oficialmente, com a 

reedição da Portaria Normativa n.º 40, de 1 de dezembro de 2007, publicada na Portaria 

Normativa n.º 23, em 29 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010b) com a função básica 

ser o mediador entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a instituição de 

ensino e vice-versa. Entretanto, ainda sem esta denominação, esta função já se instalara 

nas IES em dezembro de 2000 por meio do Ofício Circular 90/2000/MEC/INEP pelo 

qual deu-se início ao processo de implantação do Sistema Integrado de Informações 

sobre a Educação Superior (SIEDSup). 

Conforme orientações oficiais da Portaria Normativa n.º, 23 de 29/12/2010, o PI 

deverá estar, preferencialmente, ligado à Reitoria ou à Pró-Reitoria de Graduação da 

instituição ou órgãos equivalentes, a fim de que a comunicação com os órgãos do MEC 

considere as políticas, procedimentos e dados da instituição no seu conjunto. Este 

profissional deverá ser investido de poderes e responsabilidades para prestar 

informações em nome da instituição, por ato de seu representante legal, ao identificá-lo 
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no sistema e-MEC1, articulando-se, na instituição, com os responsáveis pelos demais 

sistemas de informações do MEC. De acordo com a referida Portaria, a instituição 

também poderá indicar Auxiliares Institucionais (AIs) para compartilhar tarefas de 

inserção de dados, sob responsabilidade do PI. A Portaria ainda estabelece que as 

informações prestadas pelo PI e pelos AIs se presumem válidas para todos os efeitos 

legais. Nesse sentido, o problema que instigou esta pesquisa se refere não à instituição 

do PI, mas à responsabilidade e à função investida ao PI no âmbito institucional.  

As Portarias Normativas do Ministério da Educação (MEC) estabelecem as 

funções do PI, delineiam características que devem fazer parte de seu perfil e relaciona 

suas atividades, porém, na prática, o gerenciamento das informações demanda também 

outras atividades e trabalhos que extrapolam o âmbito da formalização. No dia a dia das 

IES, evidencia-se que, além dos desdobramentos de algumas funções formais que 

envolvem outros profissionais no processo de alimentação e realimentação de dados e 

informações, existem ainda outros elementos comuns ao trabalho do PI ou que nele 

interferem que não estão dispostas no conjunto de suas competências formais, tais 

como: cumprimento de prazos pelos demais profissionais, como coordenadores de curso 

e gestores; organização e interpretação de dados; infraestrutura, que deve ser adequada e 

muitas vezes não é; qualificação profissional e técnica para lidar com os novos 

processos e procedimentos demandados pelo processo de regulação do MEC, entre 

outros.  

Diante do exposto, parte-se do pressuposto de que existe uma indefinição 

institucional da identidade do PI e que, além das suas funções formais, outras atividades 

que emergem da própria dinâmica da interação entre MEC-IES e IES-MEC devem ser 

agregadas à suas funções, uma vez que se torna constituinte do trabalho e da 

responsabilização do PI, que é o apoio à gestão no contexto da avaliação como 

regulação. Neste trabalho, toma-se a avaliação institucional como mecanismo de 

regulação, na perspectiva analisada por Barroso (2005). Na interpretação de Barroso 

(2005), a avaliação pode ser entendida como um processo que abrange as dimensões de 

coordenação, controle e influência do Estado sobre os sistemas econômicos e sociais. 

Ele concebe a atual difusão do termo regulação no domínio educativo como associada, 

                                                 
1 e-MEC – sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos 

processos de regulação, avaliação e supervisão da educação superior no sistema federal de educação.  
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em geral, ao objetivo de consagrar, simbolicamente, outro estatuto à intervenção do 

Estado na condução das políticas públicas. 

O estudo situa-se no contexto da reestruturação do Estado brasileiro, 

impulsionada a partir da segunda metade da década de 1990 sob a influência do 

neoliberalismo, com destaque ao Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado 

(PDRAE). Com a implementação do Plano da Reforma busca instituir um novo modelo 

de gestão pública2, de caráter gerencial, baseado em conceitos atuais de administração e 

eficiência, descentralizada, voltada para o controle dos resultados, adotando um modelo 

flexível de gestão e de oferta de serviços por meio de organizações públicas e privadas e 

também do chamado terceiro setor (publicização), viabilizando a interconexão entre 

Estado e mercado (BRASIL, 1995b).  

Em face do exposto, foi tomada como recorte temporal a década de 1990, 

período em que se registra uma forte expansão do ensino superior no Brasil, via 

instituição privada. Como tem sido consenso entre os diversos pesquisadores, esta 

expansão, em nome da democratização da educação do ensino superior, se deu à custa 

da diversificação, privatização e da não qualidade, o que exigiu do Governo desenvolver 

mecanismos de acompanhamento e regulação a fim de garantir as condições mínimas de 

qualidade da educação nos diversos cursos e instituições de ensino, o que gerou a 

necessidade da instituição de programas de avaliação os quais evoluíram até a 

institucionalização do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), 

como política de Estado.  

Há pelo menos três décadas, o país vive um período de emergência na busca de 

qualidade da educação superior desde o Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras, denominado PAIUB (1993-1994). Na sequência, com o 

Exame Nacional de Cursos (ENC), o chamado Provão (1996-2004), chegando à criação 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), em 2004. Este, em 

vigência, vem sendo constantemente atualizado e aprimorado por meio de dispositivos 

legais, apresentando cada vez mais exigências para atender aos indicadores de qualidade 

estabelecidos pelo MEC.  

                                                 
2 Conforme o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) a reforma deve ser orientada 

predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos e pelo 

desenvolvimento de uma cultura gerencial e um certo rompimento com a administração pública 

burocrática (BRASIL, 1995b). 
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Com a implementação do SINAES, a discussão a respeito da qualidade do 

ensino superior no Brasil se intensificou, envolvendo todos os atores da instituição 

acadêmica, inclusive os gestores. Tomando a avaliação como política de Estado, 

passou-se a utilizar os resultados educacionais como base para o diagnóstico e 

aprofundamento de questões da educação superior, bem como para a implementação de 

políticas educacionais em um cenário de reestruturação, orientado por ideais neoliberais, 

que tem sido denominado de “Reforma”.  

Atualmente, a avaliação da educação superior compõe-se de três componentes 

principais: a avaliação das instituições, avaliação dos cursos e avaliação do desempenho 

dos estudantes, sendo este realizado por meio do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE), o qual tem o objetivo de aferir o rendimento dos alunos dos 

cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e 

competências (BRASIL, 2004a).  

A Lei do SINAES tem sido considerada um marco na história da educação 

superior brasileira, tendo a qualidade dos serviços educacionais prestados pelas 

instituições de ensino superior como referência diante da forte expansão e diversificação 

do ensino superior brasileiro, como expressão das necessidades políticas e econômicas 

do desenvolvimento nacional e de demandas também globais. Diante dos princípios e 

pressupostos do movimento da reforma, preconiza-se que a regulação desta qualidade 

deve ser dinamizada pela participação dos diferentes segmentos institucionais e da 

sociedade civil, com a combinação de critérios científicos de avaliação.  

Ultrapassando dez anos do SINAES, entre apologias e críticas, o tema 

“avaliação da educação” vem se desvelando no contexto de um esforço do MEC de 

tornar efetivo um sistema que funcione como instrumento de avaliação da qualidade do 

ensino superior no país, de modo que as instituições também pudessem utilizá-lo como 

um mecanismo de melhoria e desenvolvimento das suas atividades educacionais e, 

consequentemente, mais sustentáveis. Nota-se assim, a partir da implementação do 

SINAES a preocupação com a profissionalização da gestão das instituições de ensino, o 

que tem levado à implementação de mecanismos e instrumentos que visam auxiliar na 

competência dos processos gerenciais e pedagógicos.  
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ASPECTOS METODOLÓGICOS E CONSTRUÇÃO DA TEMÁTICA  

 

A experiência no desempenho da função de Procuradora Institucional (PI) pela 

pesquisadora e o fato de o objeto de estudo não contar ainda com pesquisas e literaturas 

publicadas3, em vista de ser o PI uma figura ainda recente no cenário da regulação da 

qualidade da educação superior, despertaram a reflexão e o desejo do desenvolvimento 

deste estudo a fim de contribuir com o debate complexo, tenso e polêmico da avaliação 

institucional e, ao mesmo tempo, colocar em discussão aspectos que emergem da 

experiência prática, que não estão previstos nos documentos formais/legais, mas 

contribuem na construção do processo de identificação deste profissional, tanto para a 

IES como para o MEC.  

Sendo o PI “o interlocutor entre o MEC e a IES, responsável legal pelas 

informações inseridas e pelo acompanhamento dos processos no Sistema e-MEC”, de 

acordo com o artigo 61-E, da Portaria Normativa n.º 40/2010, sua atuação interfere 

diretamente nos processos de regulação, avaliação e supervisão da educação superior. 

Entre o que se encontra nas prerrogativas legalmente previstas e a demanda de 

atividades que se apresentam a esse profissional, três inquietações emergiram e 

orientam este estudo:  

1) Primeiramente, a responsabilidade da função devido ao excesso de 

informações e dados requeridos pelos sistemas informatizados do MEC, que 

estabelecem critérios específicos e limites de prazos. 

2) Em segundo lugar, a sua efetiva atuação e a necessidade de contínua 

formação e capacitação, o que possibilita acompanhar o desenvolvimento de 

instrumentos legais, em constante atualização, dessa forma tornando-se elemento de 

apoio à gestão da IES. 

3) Por último, o seu envolvimento direto com os diversos setores da estrutura 

acadêmica e administrativa da instituição.  

Essas inquietações se transformaram em questão central de pesquisa e, na 

medida em que a problemática foi sendo delineada, uma interrogação se apresentou 

                                                 
3 Consulta realizada no Banco de Teses da CAPES (http://bancodeteses.capes.gov.br/) utilizando os 

termos: Procurador Educacional Institucional, Procurador Institucional e Pesquisador Institucional (última 

consulta realizada em 16/5/2016). 
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como ideal para congregar as inquietações apresentadas, a saber: Quem é o Pesquisador 

Institucional para o MEC e para a IES? 

Diante desta questão, optou-se por um trabalho de “Monografia de Base”, 

respaldado em Saviani (1991) e pela pesquisa documental, fundamentando-se nos 

princípios da abordagem de pesquisa qualitativa, com ênfase na técnica interpretativa-

analítica e descritiva. O uso desta técnica, na perspectiva de Laville e Dione (2009), 

permite conhecer o objeto de estudo como possibilidade de interpretação a partir dos 

fundamentos teóricos ou documentais. Ao mesmo tempo, procurou-se articular uma 

análise teórica-crítica respaldada na experiência desta pesquisadora na função de PI em 

uma instituição de ensino superior, há mais de dez anos. 

A Monografia de Base, segundo Saviani (1991, p. 164), “é um estudo que 

organiza as informações disponíveis sobre determinado assunto, preparando o terreno 

para futuros estudos mais amplos e aprofundados”. De acordo com o autor, em uma 

dissertação de mestrado, por incidir sobre temas relevantes ainda não suficientemente 

explorados, cabe ao mestrando  

[..] a tarefa de realizar um levantamento, o mais completo possível das 

informações disponíveis, organizá-las segundo critérios lógicos 

metodológicos adequados e redigir o texto correspondente que permitirá o 

acesso ágil ao assunto tratado. A existência dessas monografias de base 

permitirá ao estudante de doutorado ou a um pesquisador mais experiente 

realizar, a partir das informações primárias já devidamente organizadas, 

sínteses de amplo alcance que seriam inviáveis ou demandariam um tempo 

excessivo sem esse trabalho preliminar consubstanciado nas assim chamadas 

monografias de base (SAVIANI, 1991, p.165). 

 

Segundo Thiollent (1984, p. 46), uma metodologia não consiste num pequeno 

número de regras, ao contrário, configura-se como um amplo conjunto de 

conhecimentos e habilidades com o qual o pesquisador procura encontrar subsídios que 

possam orientar o processo de investigação, pois, no decorrer de um estudo, as escolhas 

metodológicas devem ser efetuadas em função dos objetivos das pesquisas e das 

características das instituições, num imbricamento profundo. Assim sendo, o estudo da 

metodologia auxilia o pesquisador na aquisição da capacidade investigativa. 

A escolha da metodologia “Monografia de Base”, no caso deste objeto de 

estudo, justifica-se e tem a sua relevância, primeiramente, pelo fato de que todas as IES 

brasileiras devem cumprir, obrigatoriamente, a legislação pertinente ao SINAES. 

Segundo, porque a figura do PI é um personagem novo no contexto institucional, com 
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identificação ainda indefinida ou em construção. Portanto, este estudo tem a sua 

originalidade e viabilidade, uma vez que o SINAES ultrapassa uma década de existência 

e encontra-se em constante aprimoramento. Em terceiro lugar, devido à experiência 

desta pesquisadora na função PI há mais de dez anos em uma mesma Instituição de 

Ensino Superior. Portanto, trata-se de um trabalho sistemático que articula fundamentos 

e experiência na construção de conhecimento científico. Nesse sentido, espera-se que 

este trabalho monográfico de base possa tornar-se uma contribuição acadêmico-

científico significativa.  

O ponto de partida em que se baseia esta pesquisa são as exigências internas da 

própria IES e externas, neste caso, o MEC, sob as quais a implementação do processo 

de regulação vem se dando e se consolidando, o que propiciou a criação da figura da 

função do Procurador Educacional Institucional. Nessa direção, toma-se como amparo 

teórico a Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004 (BRASIL, 2004a) que cria o SINAES e 

o conjunto dos principais dispositivos legais que regulamentam e orientam a regulação 

da educação superior, quais sejam: Decreto n.º 5.773, de 9 de maio de 2006 (BRASIL, 

2006a), Portaria Normativa n.º 40, de 12 de dezembro de 2007, consolidada pela 

Portaria Normativa n.º 23, de 1.º de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010b) e a Portaria 

Normativa n.º 92, de 31 de janeiro de 2014 que “aprova, em extrato, os indicadores do 

Instrumento de Avaliação Institucional Externa para os atos de credenciamento, 

recredenciamento e transformação de organização acadêmica, modalidade presencial, 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES” (BRASIL, 2014). 

Também se recorre ao Plano da Reforma do Aparelho de Estado (PDRAE) (BRASIL, 

1995b) e ao conceito teórico de regulação de Barroso (2005), os quais respaldam a 

interpretação e análise desenvolvida nesta pesquisa. 

 

ESTRUTURA DO TEXTO  

 

Tendo em vista uma organização lógica que atenda aos objetivos deste trabalho, 

optou-se por estruturar este texto em quatro seções, além da introdução. 

Na introdução, apresenta-se o objeto de pesquisa, os objetivos, amparo teórico, 

recorte temporal, justificativa, cenário e a motivação que impulsionou a escolha do 
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tema. Apresenta-se também os aspectos metodológicos utilizados nesta pesquisa e a 

justificativa da escolha da metodologia “Monografia de Base” nesta dissertação. 

Na seção um, procura-se delinear a estrutura e funcionamento da educação 

superior brasileira, retomando parte de sua história e evolução pertinentes ao recorte 

temporal selecionado que é a década de 1990, sem desconsiderar as repercussões da 

reforma universitária de 1968. 

Na seção dois, com o título “Regulação da Educação Superior Brasileira, 

concepções, políticas e práticas” apresenta um profundo estudo dando os contornos 

teóricos ao termo “regulação” no contexto da educação brasileira, circunscrevendo as 

instâncias - secretarias, institutos e documentos legais- por meio das quais este processo 

de regulação e supervisão se organiza e se desenvolve, atualmente, por meio do 

SINAES. Delineia-se os conceitos de regulação trabalhados por Barroso (2005) que 

constituem o amparo teórico que subsidia as análises realizadas neste trabalho, fazendo 

interface com os instrumentos legais. 

Na seção três, procura mostrar a influência da Reforma do Aparelho de Estado 

no processo de regulação da qualidade da educação superior brasileira, retomando para 

isso, um pouco de sua história no que se refere à regulação e a avaliação. 

Na seção quatro, apresenta a função e as atividades do PI no contexto da 

regulação, procurando situar este profissional nas interfaces entre o MEC e as IES à luz 

da teoria/instrumentos legais e da prática no dia a dia da IES. Com o olhar para o ser PI 

em uma Universidade, apresenta-se e discute-se as categorias identificadas na narrativa 

desta pesquisadora no seu trabalho em uma IES, localizada no Sul de Minas Gerais. 

 Por fim, são apresentadas as considerações finais e as referências utilizadas no 

texto. 
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SEÇÃO 1 

 

A ESTRUTURA E O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO  

SUPERIOR NO BRASIL 

 

A organização da educação nacional se dá em conformidade à Constituição 

Federal (CF) de 1988. Encontra-se estabelecido na CF que os sistemas de ensino são 

organizados em regime de colaboração entre a União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. Cabe à União, a organização do Sistema Federal de Ensino e dos 

Territórios, o financiamento das instituições públicas federais e o exercício, em matéria 

educacional, da função redistributiva e supletiva, como forma de garantir equalização de 

oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade mediante assistência técnica 

e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Nesta estrutura de união 

indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, a República Federativa do 

Brasil constitui-se, assim, em um Estado democrático de direito, tendo como seus 

fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais 

do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político (BRASIL, 1988). 

A Carta Magna estabelece, em seu Artigo 205, que a educação é um direito de 

todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo 

para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o trabalho. Seus próximos artigos 

ainda estabelecem que o ensino seja ministrado com base nos princípios de igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola, com liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, com pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas; valorização 

dos profissionais do ensino garantia de gratuidade e gestão democrática do ensino 

público e garantia de padrão de qualidade. As formas de colaboração definidas entre os 

sistemas de ensino deverão assegurar a universalização do ensino obrigatório. 

Com base nos princípios estabelecidos pela Constituição Federal, a Lei de 

Diretrizes e Bases Nacional (LDBEN), Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

define e regulariza o sistema de educação brasileiro. Na LDBEN, também ficam 

estabelecidos os níveis escolares e as modalidades de educação e ensino, com descrição 

das suas finalidades (BRASIL, 1996). 

Vale destacar que os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos 

termos da CF, dentro dos parâmetros de sua competência, como descrito a seguir.  Aos 
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Estados e ao Distrito Federal cabem a responsabilidade de atuação, prioritariamente, no 

ensino fundamental e médio a todos que o demandarem, bem como assumir o transporte 

escolar dos alunos da rede estadual (BRASIL, 2003).  

Aos Municípios cabe organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições 

oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da 

União e dos Estados. A sua responsabilidade de atuação, prioritariamente, deve ser no 

ensino fundamental e na educação infantil. Os municípios exercem a ação redistributiva 

em relação às suas escolas, devem baixar normas complementares para o seu sistema de 

ensino e autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de 

ensino. Porém, os municípios podem optar por se integrar ao sistema estadual de ensino 

ou compor com ele um sistema único de educação básica. 

Esse modelo federado, cooperativo, instituído pela CF de 1988, segundo Cury 

(2002), trata-se de um “ordenamento jurídico complexo”, em que coexistem as 

competências privativas, concorrentes e compartilhadas, entre os entes federados e tem 

como princípio a descentralização, ou seja, a não centralização do poder no Governo 

Federal. 

As competências privativas são particulares de cada ente federado. No caso das 

competências compartilhadas, são consideradas aquelas que devem ser exercidas por 

dois ou três dos entes federados para que ocorra sua efetivação e, por fim, as 

competências concorrentes são aquelas que preveem que todos os entes federados 

possam atuar sobre um determinado tema ao mesmo tempo. Dentre estas competências, 

está a de proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência.  

Ainda de acordo com Cury (2002), a organização da educação nacional traduz a 

organização federativa do Brasil, uma vez que os entes federados possuem atribuições 

que fazem com que ocorra a descentralização de responsabilidades, atribuições e 

competências, características estas de um país federativo. Como descreve o autor, 

sinteticamente, a divisão de competências entre os entes federados atua na divisão de 

responsabilidades quanto à oferta da educação; estabelecimento de normas; 

planejamento da educação e o financiamento. Essa estrutura organizativa 

descentralizada se reflete em todas as áreas, na saúde, no transporte, na assistência 

social, entre outras. Cada ente federado possui competências e responsabilidades que 

são determinadas no ordenamento legal, fazendo com que os direitos e deveres, com 
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relação à educação, sejam cumpridos de acordo com as responsabilidades de cada um 

dos entes federados.  

No que se refere à gestão da educação, 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: participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e participação das 

comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996). 

No âmbito da gestão e do planejamento da educação, cabe ainda destacar a colaboração 

entre os sistemas de ensino que deve ocorrer, em especial, na elaboração do Plano 

Nacional de Educação e do Plano de Metas, por meio do Plano de Ações Articuladas 

(PAR) (BRASIL, 2007a). 

A organização e estrutura da educação brasileira podem ser representadas 

conforme ilustrado na figura 1: 

 

Figura 1 – Estrutura do Sistema Educacional Brasileiro 

Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com a LDBEN n.º 9394/96 
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Como representado na figura 1, de acordo com a LDBEN, a educação escolar 

divide-se em: Educação Básica e Ensino Superior. A educação básica é composta pela 

educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação profissional técnica de 

nível médio, como ilustrado no quadro 1.  

Quadro 1 – Organização da Educação no Brasil 

Fonte: Elaborado pela autora, baseada na Lei n.º 12.796, de 4 de abril de 2013 

 

1.1 EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Como estabelecido pela Lei n.º 12.796, de 4/4/2013, a educação básica 

obrigatória e gratuita compreende o atendimento ao educando na faixa etária de 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; 

b) ensino fundamental; c) ensino médio (BRASIL, 2013).  

A LDBEN, artigo 22, estabelece como finalidade da educação básica:  

Desenvolver no educando a formação comum indispensável para o exercício 

da cidadania e fornecendo-lhes meios para progredir no trabalho e em 

estudos posteriores.  

 

Neste trabalho, não é intenção aprofundar discussão em torno da educação 

básica. Mas, corrobora-se Cury (2002), ao afirmar que a educação básica no Brasil 

ganhou contornos bastante complexos nos anos posteriores à Constituição Federal de 

1988 e, sobretudo, após a publicação da LDBEN vigente, ou seja, nas últimas duas 

décadas. Segundo Cury (2002, p. 169), “analisá-la não é fácil exatamente porque as 

contingências que a cercam são múltiplas e os fatores que a determinam têm sido objeto 

de leis, políticas e programas nacionais, alguns dos quais em convênio com órgãos 

internacionais”.  

 

Níveis e Etapas Duração Faixa Etária 

Educação Básica 

Educação Infantil 
Creche 3 anos 0 a 3 anos 

Pré-escola 2 anos 4 a 5 anos 

Ensino Fundamental (obrigatório) 9 anos 6 a 14 anos 

Ensino Médio 3 anos 15 a 17 anos 

Educação 

Superior 

Cursos e programas (graduação e pós-

graduação) por área 
Variável Acima de 17 anos 



28 

 

 

 

1.2 EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

No que se refere à Educação Superior, nível de ensino em que se situa o objeto 

de estudo deste trabalho, o art. 43 da LDBEN estabelece as seguintes finalidades: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo;  

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 

da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;  

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 

e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 

vive;  

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 

ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;  

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração;  

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;  

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.  

VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação 

básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de 

pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que 

aproximem os dois níveis escolares.4 

 

Apresentando variados graus de abrangência, de acordo com a LDBEN, a 

educação superior abrange cursos e programas, como: cursos sequenciais, cursos de 

graduação, cursos de pós-graduação e cursos de extensão, cujas características são 

apresentadas a seguir: 

 

1.2.1 Curso Sequencial 

 

Os cursos sequenciais são organizados por campo de saber, de diferentes níveis 

de abrangência, aberto a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas 

                                                 
4  Incluído pela Lei n.º 13.174, de 2015. 
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instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio (BRASIL, 1996). É 

regulamentado pela Resolução da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional 

de Educação n.º 1, de 27 de janeiro de 1999 e destina-se à obtenção ou atualização de 

qualificações técnicas, profissionais ou acadêmicas ou de horizontes intelectuais em 

campos das ciências, das humanidades e das artes (BRASIL, 1999). 

 

1.2.2 Curso de Graduação 

 

De acordo com o art. 44 da LDBEN, os cursos de graduação são destinados a 

candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido 

classificados em processo seletivo. O curso é constituído por um conjunto de disciplinas 

e atividades organizadas para atender a objetivos educacionais definidos pela instituição 

que o ministra, em consonância com a as diretrizes curriculares aprovadas pelo 

Conselho Nacional de Educação.  

Os cursos de graduação conferem diploma aos concluintes e podem ser: 

a) Bacharelado: Se configuram como cursos generalistas, de formação 

científica e humanística, que conferem ao diplomado competências em determinado 

campo do saber para o exercício de atividade acadêmica, profissional ou cultural 

(BRASIL, 2010c).  

b) Licenciatura: Confere, ao diplomado, competências para atuar como 

professor na educação básica (BRASIL, 2010c). 

c) Superiores de Tecnologia: São graduações de formação especializada em 

áreas científicas e tecnológicas, que conferem ao diplomado competências para atuar em 

áreas profissionais específicas (BRASIL, 2010c). 

 

1.2.3 Pós-graduação  

 

A pós-graduação compreende cursos de especialização, aperfeiçoamento e 

outros, sendo denominados como cursos lato sensu. Compreende também os programas 

de mestrado e doutorado, denominados stricto sensu. Ambos são destinados a 

candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das 

instituições de ensino, conforme assegura o  art. 44, da LDBEN.  
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No caso da pós-graduação lato sensu, esta compreende os cursos de 

especialização e os cursos designados como MBA - Master Business Administration, 

com uma duração mínima de 360 horas. A pós-graduação é destinada a candidatos 

diplomados em cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de 

ensino.  

Os cursos de especialização e aperfeiçoamento têm objetivo técnico profissional 

específico sem abranger o campo total do saber em que se insere a especialidade. Sua 

meta é o domínio científico e técnico de uma certa e limitada área do saber ou da 

profissão, para formar o profissional especializado (BRASIL, 1965). Atualmente, os 

cursos de pós-graduação lato sensu possuem regulamentação própria (BRASIL, 2007b). 

Relativamente à pós-graduação stricto sensu, também com regulamentações 

específicas (BRASIL,2001a; BRASIL, 2009), esta compreende programas de mestrado, 

acadêmico ou profissional, e doutorado destinados a candidatos diplomados em cursos 

superiores de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. Trata-

se de um ciclo de estudos regulares em segmento à graduação, visando ao 

desenvolvimento e ao aprofundamento da formação adquirida. O curso é de natureza 

acadêmica e de pesquisa e, embora atuando em setores profissionais, têm objetivo 

essencialmente científico (BRASIL, 1965).  

 

1.2.4 Curso de Extensão 

 

Os cursos de extensão são abertos a candidatos que atendam aos requisitos 

estabelecidos, em cada caso, pelas instituições de educação superior, conforme 

estabelecido no a art. 44, da LDBEN.  

 

1.3 MODALIDADES E CATEGORIAS ADMINISTRATIVAS 

 

O ensino superior pode ser ministrado nas modalidades presencial e a distância. 

Segundo a LDBEN, n.º 9394 de 1996, a modalidade presencial exige a presença do 

aluno em, pelo menos, 75% das aulas. A regulamentação educacional ainda prevê para 

os cursos presenciais o uso de até 20% de sua carga horária em atividades não 

presenciais, devendo ser realizadas com a utilização de tecnologias da comunicação e 

informação (BRASIL, 2004b).  
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Quando a relação professor-aluno não é presencial, trata-se da educação a 

distância, comumente denominada como EAD, sendo que, neste caso, o processo de 

ensino ocorre sobretudo com a utilização de meios eletrônicos e via internet. Para a 

oferta de educação superior na modalidade a distância, as instituições deverão ser 

credenciadas para atuar nesta modalidade de ensino. Para tanto, deverão estar 

previamente credenciadas para oferta de educação superior na modalidade presencial no 

sistema federal (BRASIL, 2005b). Em ambas as modalidades, as avaliações devem ser 

realizadas presencialmente. 

Quanto à categoria administrativa, as instituições podem ser públicas ou 

privadas, tendo funcionamento condicionado à edição prévia de ato autorizativo do 

Poder Público, no caso o Ministério da Educação (MEC).  

Conforme art. 19 da LDBEN, as instituições públicas de ensino são aquelas 

criadas, incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público de instâncias 

Federal, Estadual ou Municipal.  

As instituições privadas são aquelas mantidas e administradas por pessoas físicas 

ou jurídicas de direito privado. Também se enquadram  nessa categoria as instituições 

comunitárias – instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas 

jurídicas, inclusive cooperativas de pais, professores e alunos, que incluam em sua 

entidade mantenedora representantes da comunidade (BRASIL, 2005c); confessionais - 

instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que 

atendem a orientação confessional e ideologia específicas e as filantrópicas, que são as 

instituições que prestam serviços à população, em caráter complementar às atividades 

do Estado e que atendam a diversos dispositivos legais próprios, como estabelecido no 

art. 20 da LDBEN. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

 

De acordo com sua organização acadêmica, as instituições de ensino superior se 

dividem em universidades, centros universitários ou faculdades. (BRASIL, 2006a). 
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1.4.1 Universidade 

 

A universidade é definida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

como uma instituição acadêmica pluridisciplinar de formação dos quadros profissionais 

de nível superior, de pesquisa e de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, 

caracterizada por produção intelectual institucionalizada.  

De acordo com o previsto no art. 52 da LDBEN, as universidades são dotadas de 

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

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

Atualmente, a regulamentação deste artigo (BRASIL, 2010a) estabelece como 

condições prévias, indispensáveis para o credenciamento de uma IES como 

Universidade, os seguintes critérios: um terço do corpo docente, com titulação de 

mestrado ou doutorado; um terço do corpo docente em regime de tempo integral; 

conceitos e índices satisfatórios obtidos a partir de avaliações previstas no Sistema 

Nacional de Avaliação Superior (SINAES); oferta regular de, no mínimo, 60% (sessenta 

por cento) dos cursos de graduação reconhecidos ou em processo de reconhecimento 

devidamente protocolado, no prazo regular; oferta regular de, pelo menos, quatro cursos 

de mestrado e dois de doutorado, reconhecidos pelo MEC.  

 

1.4.2 Centro Universitário  

 

Os Centros Universitários são classificados como instituições de ensino superior 

pluricurriculares, que se caracterizam pela excelência do ensino oferecido, pela 

qualificação do seu corpo docente, que deve atender a requisitos mínimos de titulação, a 

saber: um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou 

doutorado,  e de regime de trabalho com um quinto do corpo docente em regime de tempo 

integral, bem como pelas condições de trabalho acadêmico oferecidas à comunidade 

escolar.  

Essas instituições de ensino, denominadas Centro Universitário, possuem 

autonomia de criar, organizar e extinguir, somente em sua sede, cursos e programas de 

educação superior, assim como remanejar ou ampliar vagas nos cursos existentes e, 

diferente da Universidade, não apresenta o requisito da pesquisa institucionalizada 

(BRASIL, 2006b).  
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1.4.3 Faculdades 

 

As instituições denominadas “Faculdades” são instituições com propostas 

curriculares em mais de uma área de conhecimento, organizadas para atuar com 

regimento comum e comando unificado. Não possuem autonomia para criação de 

cursos, ou seja, dependem de autorização prévia do MEC (BRASIL, 2006a). 

A regulação e a regulamentação que vige nessa estrutura, além de estar 

formalizada na Constituição Federal e na LDBEN, ainda se complementam com um 

amplo conjunto de outras normas tais como, decretos, resoluções, portarias, pareceres e 

notas técnicas. A respeito dessa amplitude e suas especificidades, reservou-se uma 

seção específica no próximo capítulo. 
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SEÇÃO 2 

 

REGULAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA: CONCEPÇÕES, 

POLÍTICAS E PRÁTICAS 

 

Esta seção destina-se a compreender o conceito e o gerenciamento de regulação 

da educação, bem como o cenário que gerou a necessidade do processo de regulação da 

educação no quadro das transformações que vem ocorrendo nas últimas décadas não 

apenas no Brasil, mas também em diferentes países, na regulação das políticas e da ação 

públicas, particularmente no ensino superior, onde se situa o objeto de estudo desta 

pesquisa.  

 

2.1 REGULAÇÃO DA EDUCAÇÃO E O CONTEXTO DA REFORMA  

 

Historicamente a educação é concebida como uma atividade mediadora no seio 

da prática social global, pois, pela educação, o homem se torna plenamente homem, 

apropriando-se da cultura e da produção humana historicamente acumulada (SAVIANI, 

2011). No entendimento do autor, é a educação que faz a mediação entre o homem e a 

cidadania, permitindo-lhe adquirir consciência de seus direitos e deveres diante de 

outros seres vivos e de toda a sociedade (SAVIANI, 2011), portanto, na atualidade, a 

educação é parte de uma estrutura política global na qual se encontra inserida.  

É nesta estrutura global e, ao mesmo tempo, em nível nacional, em um 

movimento denominado “Reforma”, que se procura delinear a figura do PI e suas 

funções a partir dos mecanismos oficiais e legais que visam regulamentar o processo de 

regulação da educação que tem a avaliação como principal política de gestão da 

qualidade da educação superior. 

A reforma do Estado, influenciada por ideais neoliberais, foi objetivada por meio 

de múltiplas reformas estruturais, de dimensão e amplitudes diferentes, destinada a 

reduzir a intervenção do Estado, sobretudo na economia (DOURADO, 2002). 

Relativamente às transformações recentes e debates atuais no campo da educação 

superior, Dourado, Oliveira e Catani (2003, p. 23), assim, argumentam: 

A análise das transformações recentes e debates atuais no campo da educação 

superior no Brasil permite visualizar alguns movimentos , tendências e 

desafios no que concerne ao processo de democratização, privatização e 

massificação da educação superior, tendo por base a relação entre as esferas 

pública e privada; a implementação de um sistema nacional de avaliação (que 
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oscila entre a flexibilização e a regulação/controle); a mudança na identidade 

institucional das universidades e no padrão  de gestão; bem como o 

reconhecimento e a institucionalização da educação superior como campo de 

estudo. 

Entretanto, como argumenta Dourado (2002), as repercussões do processo de 

reestruturação do Estado se deram em todos os demais setores da sociedade, inclusive 

na educação, trazendo mudanças significativas no campo educacional brasileiro, com a 

introdução de novas políticas de gestão e regulação da educação brasileira, sendo a 

avaliação a principal delas.  

No caso da educação superior, as muitas mudanças e debates envolvem, 

principalmente, a avaliação como forma de controle e regulação, apontando novos 

dimensionamentos, não apenas no campo pedagógico, mas também no âmbito da gestão 

da educação. É neste contexto e, tomando como recorte temporal a década de 1990, que 

se deu a escolha da questão problematizadora desta pesquisa - Quem é o PI para o MEC 

e para a IES? -  sob a hipótese de que a criação do Procurador Educacional Institucional 

(PI) é mais um dos mecanismos de regulação da educação superior no contexto da 

reforma e da reestruturação do Estado.  Nesse sentido, o PI é destacado, neste trabalho 

de pesquisa, como o elo que deverá fazer a “ponte” entre os controladores e os que 

devem ser controlados, sendo, simultaneamente, um suporte/apoio aos gestores das IES 

e aos gestores das políticas de regulação da educação.    

Conforme analisado por Barroso (2005), a problemática da reforma e 

reestruturação do Estado constitui, principalmente a partir dos anos 80 do século XX, 

um tema central do debate político, num conjunto alargado de países, em todos os 

continentes, e está na origem de medidas políticas e legislativas, muito diversas, que 

afetaram a administração pública em geral e, consequentemente, a educação. É o caso, 

por exemplo: da descentralização; da autonomia das escolas; da livre escolha da escola 

pelos pais; do reforço de procedimentos de avaliação e prestação de contas; da 

diversificação da oferta escolar (cada "público" sua escola); da contratualização da 

gestão escolar; da prestação de determinados serviços, entre outras medidas. 

É no contexto deste debate que, segundo Barroso (2005), na educação, se 

promovem, se discutem e se aplicam medidas políticas e administrativas que vão, em 

geral, no sentido de alterar os modos de regulação dos poderes públicos no sistema 

escolar (muitas vezes com recurso a dispositivos de mercado), ou de substituir esses 

poderes públicos por entidades privadas, em muitos dos domínios que constituíam, até 

aí, um campo privilegiado da intervenção do Estado. De acordo com o autor, essas 
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medidas tanto podem obedecer e serem justificadas, de um ponto de vista mais técnico, 

em função de critérios de modernização, desburocratização e combate à "ineficiência" 

do Estado que propõe um novo modelo de gestão pública, como serem justificadas por 

imperativos de natureza política, de acordo com projetos neoliberais e 

neoconservadores, com o fim de "libertar a sociedade civil" do controle do Estado 

(privatização), ou mesmo de natureza filosófica e cultural (promover a participação 

comunitária, adaptar ao local) e de natureza pedagógica (centrar o ensino nos alunos e 

suas características específicas). 

No Brasil, a partir da década de 1990, com a publicação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, n.º 9.394, de 1996 (LDBEN), e, principalmente a partir do 

início do século XXI, em um contexto de reformas que atingiu a todos os setores, 

inclusive a área educacional, em todos os níveis, o ensino superior brasileiro entrou em 

uma fase de forte expansão, o que mudou o cenário educacional dos últimos anos. 

Entretanto, como apontado por Oliveira (2011, p. 8), ao longo do período militar, um 

fato marcante foi o rápido crescimento das IES privadas que, “em 1980 já respondia por 

mais de 60% das matrículas em cursos de graduação”. No entanto, o autor frisa que é 

somente a partir da década de 1980 que se pode falar mais efetivamente de um espaço 

ou campo da educação superior ou universitário no Brasil, tendo por base um sistema 

amplo, heterogêneo e complexo de educação superior. Na percepção do referido autor, 

na década de 1990, esse campo se expande, diversifica-se e se complexifica ainda mais 

com forte predominância do setor privado, sobretudo na oferta de cursos de graduação.    

As tendências da educação superior brasileira pós LDBEN são analisadas 

também por Ristoff (2011). No entendimento do autor, trata-se de uma fase que 

apresenta as seguintes características: 1) Expansão; 2) Privatização; 3) Diversificação; 

4) Centralização; 5) Desequilíbrio regional; 6) Ampliação das oportunidades de acesso; 

7) Desequilíbrio da oferta; 8) Ociosidade de vagas; 9) Corrida por titulação e 10) Lento 

incremento da taxa de escolarização.       

Essas características apontadas por Ristoff (2011) foram evidenciadas em um 

estudo exploratório, realizado, via meio eletrônico, no site do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, o qual foi acessado por esta 

pesquisadora por ocasião da elaboração do projeto desta pesquisa. Foram identificados 

dados que revelam uma forte expansão do número de instituições de ensino, bem como 

de cursos e matrículas. Os dados mostram que, em 1995, eram 894 instituições (76% 
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privadas) e 6.252 cursos no Brasil, com um total de 1.759.703 matrículas. Em 2014, 

esses números saltaram para 2.368 instituições de ensino superior (87% privadas) que 

ofereciam 32.878 cursos, entre Licenciaturas, Bacharelados e Tecnológicos, alcançando 

a marca de 7.828.013 matrículas (BRASIL, 2016a). 

Alguns estudiosos e especialistas da educação superior, visitados para o 

desenvolvimento deste estudo, consideram a publicação da LDBEN, a reforma 

educacional e o Decreto n.º 2.306, de 19975, (revogado integralmente pelo Decreto n.º 

3.860, 9/7/2001, o qual foi também revogado pelo Decreto n.º 5.773, de 2006, em 

vigência), em conjunto, como um divisor de águas que teve efeitos expressos no atual 

cenário do ensino superior.  

A LDBEN estabelece como competência do Estado o processo nacional de 

avaliação da educação, cabendo a ele estabelecer prioridades e a melhoria da qualidade 

de ensino. No caso do Decreto n.º 2.306/1997, por meio deste documento oficial, o 

Estado reconhecia a possibilidade legal da prestação de serviços pelas instituições 

privadas, e auferiu a elas a possibilidade de lucro pela atividade educacional. Tal 

Decreto foi revogado pelo Decreto n.º 3.860, em 2001, sendo este também revogado 

pelo Decreto n.º 5.773, de 2006. Este último, ainda vigente, em coerência com as 

disposições da LDBEN e a Lei no 10.861 de 14 de abril de 2004, dispõe sobre o 

exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação 

superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no Sistema Federal de Ensino. 

Constituídas como funções inerentes ao Sistema Federal de Educação Superior 

Brasileira, a Regulação e a Supervisão utilizam os resultados da avaliação como 

referencial básico (BRASIL, 2004a; 2006a), sendo importante explicitar, a seguir, como 

esses processos se dão. 

 

2.1.1 Regulação 

 

A regulação é realizada por meio de atos administrativos autorizativos de 

instituições e de cursos de graduação e sequenciais. São modalidades de atos 

autorizativos, os atos administrativos de credenciamento e recredenciamento de 

                                                 
5 Tal Decreto regulamentava para o Sistema Federal de Ensino, as disposições contidas no art. 10 da 

Medida Provisória n.º 1.47739, de 8 de agosto de 1997, e nos arts. 16, 19, 20, 45, 46 e § 1º, 52, parágrafo 

único, 54 e 88 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e dá outras providências (BRASIL, 1997a).     
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instituições de educação superior e de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de cursos superiores (BRASIL, 2006a), os quais passa-se a detalhar a 

seguir: 

 Credenciamento: A emissão do ato de credenciamento pelo Ministério da 

Educação é condição prévia para o início do funcionamento de instituição de educação 

superior, quer seja presencial ou distância. A efetivação deste ato está condicionada à 

análise documental e avaliação institucional in loco realizada pelo INEP. 

 Recredenciamento: Trata-se da renovação do credenciamento solicitada pelas 

IES ao final de cada ciclo avaliativo do SINAES, ou de acordo com o estipulado no ato 

de credenciamento. Além da avaliação documental, o processo de recredenciamento 

leva em conta os indicadores de qualidade resultantes dos processos de avaliação do 

SINAES. Resultados insatisfatórios podem motivar supervisão do MEC.  

 Autorização: Trata-se de ato expedido pelo MEC para a oferta de cursos 

superiores de graduação e sequenciais ministrados em instituições de ensino 

credenciadas como faculdades. As instituições credenciadas como universidades e 

centros universitários independem de autorização para funcionamento de curso superior 

(exceto para os cursos de Medicina, Odontologia, Psicologia e Direito e cursos que 

funcionarão em campi situados fora do município-sede da instituição), devendo somente 

informar à secretaria competente do MEC os cursos abertos (num prazo de 60 dias do 

seu início) para fins de posterior avaliação e reconhecimento. Para autorizar o 

funcionamento de um curso de graduação o MEC avalia in loco a organização didático-

pedagógica, o corpo docente e técnico-administrativo e as instalações físicas. 

 Reconhecimento: O reconhecimento é o ato que deve ser solicitado ao MEC 

pela instituição de ensino quando o curso de graduação tiver completado 50% de sua 

carga horária (e antes de completar 75%). Este ato é condição necessária para a validade 

nacional dos diplomas emitidos pela instituição. Sua efetivação se dá após avaliação in 

loco onde são verificadas as condições didático-pedagógicas, corpo docente e 

instalações físicas inerentes ao curso. 

 Renovação de Reconhecimento: Ato realizado de acordo com o ciclo do 

SINAES, ou seja, a cada três anos, considerando os indicadores obtidos nas avaliações.  
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2.1.2 Supervisão 

 

A atividade de supervisão de instituições de educação superior e de cursos 

superiores de graduação e sequenciais no Sistema Federal de Ensino foi instituída pela 

Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004 (Lei do SINAES), e regulamentada pelo Decreto 

n.º 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo como principal objetivo zelar pela conformidade 

entre a oferta da educação superior e a legislação vigente, induzindo a melhoria 

necessária à garantia da qualidade do ensino.  

As ações de supervisão de cursos de graduação podem ser originadas de 

denúncias e representações de alunos, pais, professores, imprensa ou órgãos públicos 

(Supervisão Ordinária) relativas a indícios de irregularidades ou deficiências 

relacionadas à qualidade e à regularidade de cursos e instituições, bem como podem ser 

iniciadas pelo próprio Ministério da Educação (Supervisão Especial), a partir de seus 

indicadores de regularidade e qualidade da educação superior, e envolvem mais de um 

curso ou instituição, agrupados de acordo com o critério escolhido para a ação de 

supervisão.  

Cabe ainda destacar no que se refere à Supervisão, as políticas originadas da 

reforma da educação. Na análise de Gomes, Oliveira e Dourado (2011), o objetivo 

central da reforma foi promover uma expansão acelerada do sistema sem ampliação dos 

recursos do fundo público para crescimento da oferta de vagas, a partir dos processos de 

diversificação e diferenciação implementados, considerando que a exigência por estudos 

superiores se tornou uma realidade da sociedade atual em razão da economia 

globalizada. Entretanto, a grande expansão das matrículas de nível superior e a grande 

diversificação acirrou também a discussão pela qualidade da educação que, segundo 

diversos autores não acompanharam a expansão de vagas. Para Dias Sobrinho (2010), a 

questão é saber como crescer com qualidade, de modo que a educação realmente possa 

contribuir para equidade social.   

Conforme literatura consultada, essas são algumas das condições que fizeram 

emergir a questão da regulação e da supervisão do ensino superior, levando o Estado 

brasileiro, seguindo tendências internacionais, a instituir o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), em 2004, por meio da Lei n.º 10.861, de 14 

de abril, tendo entre seus objetivos a melhoria da qualidade da educação superior e a 

expansão da sua oferta. A avaliação, de acordo com a Diretoria de Avaliação da 
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Educação Superior (DAES) e a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES) assume papel importante para que os objetivos do SINAES, principalmente, 

o de melhorar a qualidade da educação sejam atendidos. 

Segundo Dias Sobrinho (2010), a avaliação é a ferramenta principal da 

organização e implementação das reformas educacionais das últimas décadas. Nesse 

contexto de mudanças complexas e regulação da educação, em meio a um emaranhado 

de resoluções, decretos e portarias, emergiu a necessidade de gerenciar o fluxo de 

informações entre o Sistema Federal de Educação/MEC e as instituições de ensino 

superior (IES) e vice-versa, sendo para isso instituída pelo MEC a função do Procurador 

Educacional Institucional (PI). 

Conforme analisado por Meneghel, Robl e Silva (2006), a partir dos anos 80 do 

século passado, diversos países elaboraram mecanismos de avaliação institucional, 

como Estados Unidos e Inglaterra, tendo como objetivo a identificação de 

potencialidades e a obtenção de elementos de superação de deficiências, seguindo 

concepções e procedimentos diversos de políticas de supervisão da educação superior, 

promovidas por iniciativa do Estado, destinadas a estabelecer regras e critérios mínimos 

para o funcionamento das instituições.  

Faz-se relevante mostrar que, assim como em outros países, o processo de 

regulação da educação superior no Brasil nasce vinculado a um contexto Neoliberal sob 

a égide também de um discurso de reforma, como aconteceu em outros, considerados 

desenvolvidos.  

Segundo Ferreira e Oliveira (2011),  

[...] faz-se necessário discutir as novas concepções e finalidades sociais que 

estão sendo reclamadas para as universidades, sobretudo as públicas, no 

contexto da reestruturação reprodutiva do capital em âmbito global, uma vez 

que o papel social da universidade vem ganhando significativa centralidade, 

ao ser exigida uma nova relevância social na e para a sociedade na chamada 

economia do conhecimento (FERREIRA E OLIVEIRA, 2011, p. 39-40)  

 

Esses autores consideram a relação entre duas reformas: a do Brasil, na década 

de 1990, e a reforma ocorrida na União Europeia, iniciada principalmente na década de 

1980, com traços de identidade similares que constituem a definição de novos papéis 

das universidades, sobretudo as públicas. Apesar de realidades tão diferentes os 

respectivos autores entendem que está em curso a construção de um “movimento da 
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regulação transnacional da educação superior que vem buscando sobrepor-se às 

instâncias nacionais” (FERREIRA E OLIVEIRA, 2011, p. 40).  

Os referidos autores e outros como Freitas (2012) argumentam que as mudanças 

originadas dessas reformas têm possibilitado um discurso de crise das universidades, 

exigindo das mesmas que assumam novas finalidades acadêmicas e sociais diante do 

vertiginoso desenvolvimento das tecnologias que passam a ser vistos como parâmetros 

de competitividade. Tais finalidades, estão localizadas muito mais no aspecto 

econômico sob a máscara do social, uma vez que as universidades são cada vez mais 

constrangidas pelo mercado, por meio de um discurso de ineficiência, o qual é 

confrontado com outro discurso, o da educação como bem público e direito social. 

Dessa forma, os críticos do mercado – geralmente os empresários ou profissionais a 

serviço deles - amparando-se numa visão que acentua o pragmatismo, comum nas 

universidades, passam a incentivar a competição e a privatização, induzindo a um 

consenso de que a universidade relevante é aquela que pode ser útil, flexível, 

empreendedora, operacional e inovadora e que, além disso, desenvolve as competências 

requeridas pelo mercado de trabalho, assegurando, pelo menos em tese, maior 

empregabilidade.  

Na mesma direção a universidade deve desenvolver pesquisas inovadoras que 

contribuirão para produzir maior valor econômico, ou seja, dar um retorno 

em termos do investimento realizados pelo Estado e/ou mercado, uma vez 

que estão submetidas cada vez mais às demandas, orientações e aos controles 

de qualidade externos à comunidade acadêmica e ao próprio campo científico 

(FERREIRA E OLIVEIRA, 2011, p. 41- 42).  

 

Nessa mesma linha de reflexão Dourado, Oliveira e Catani (2003, p. 17) 

analisam as transformações recentes no campo da educação superior no Brasil situando-

as no contexto de crise do capitalismo iniciada em 1970 e no cenário de intensificação 

do processo de mundialização do capital financeiro e implementação de um modelo 

mais flexível de acumulação capitalista, com “adoção de políticas neoliberais, sobretudo 

na década de 1990, que preconizam o mercado como portador de racionalidade 

econômica”. Para os autores, a racionalidade econômica é “o princípio fundador, 

unificador e autorregulador da sociedade global competitiva” e,  

[...] nesse cenário efetuou-se a reforma do Estado e subjacente a este 

processo, a reforma do sistema educativo no Brasil, em sintonia com os 

organismos multilaterais, resultando na crescente ampliação da esfera privada 

em contraposição ao alargamento dos direitos sociais (DOURADO; 

OLIVEIRA; CATANI,  2003, p. 17). 
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Diante do exposto, neste trabalho, está sendo considerado que o processo de 

regulação do ensino superior tem em sua base, pelo menos, mais três outras categorias, 

a saber: reforma do Estado, avaliação e qualidade.  

Nesse sentido, faz-se necessário compreender o conceito de “regulação” e seus 

fundamentos e sua relação com a avaliação e a qualidade da educação brasileira. Ou 

seja, a regulação da educação superior não deve ser compreendida e nem caracterizada 

de forma desarticulada ao contexto histórico e político em que fora instituída e, da 

mesma forma, vem se consolidando para, assim, poder situar o Procurador Educacional 

Institucional (PI), uma vez que o pressuposto que orienta esta pesquisa é de que o 

mesmo pode ser considerado um personagem instituído no e pelo processo de 

regulação, como elo que faz a interlocução entre o MEC e as  IES e desta com o MEC, 

por meio do e-MEC. 

Isto posto, procurou-se delinear os princípios e fundamentos do conceito de 

“regulação”, recorrendo como amparo teórico ao conceito de regulação que tem sido 

mais utilizado em pesquisas e artigos científicos, que é a perspectiva interpretada por 

João Barroso, professor e pesquisador português que tem se dedicado ao estudo das 

políticas de regulação da educação superior em Portugal e apresentado também grandes 

contribuições às pesquisas no Brasil sobre temas relacionados à avaliação e regulação 

de políticas públicas, particularmente, em educação. 

 

2.2 CONCEPÇÕES E PRESSUPOSTOS DA REGULAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

 

No dicionário, o termo “regulação”, etimologicamente, deriva do latim rçgũla e 

designa tudo aquilo que regula, dirige, rege ou governa (CUNHA, 1986). Para Barroso 

(2005), trata-se de um termo polissêmico, com múltiplos sentidos, aplicado em diversas 

disciplinas, nas mais variadas áreas de conhecimento. 

Barroso (2005) concebe a atual difusão do termo regulação no domínio 

educativo como associada, em geral, ao objetivo de consagrar, simbolicamente, um 

outro estatuto à intervenção do Estado na condução das políticas públicas, como 

revelado nas palavras do autor: 

Muitas referências que são feitas ao “novo” papel regulador do Estado 

servem para demarcar as propostas de “modernização” da administração 

pública das práticas tradicionais de controle burocrático pelas normas e 

regulamentos que foram (e são ainda) apanágio da intervenção estatal. Neste 

sentido, a “regulação” (mais flexível na definição dos processos e rígida na 
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avaliação da eficiência e eficácia dos resultados) seria o oposto da 

“regulamentação” (centrada na definição e controle a priori dos 

procedimentos e relativamente indiferente às questões da qualidade e eficácia 

dos resultados) (BARROSO, 2005, p. 727). 

 

Barroso (2005), ao explicitar o processo de regulação em educação, revisa 

diversas áreas de conhecimento em que este termo é habitualmente utilizado, como por 

exemplo, na doutrina militar, na economia, na administração, na cibernética.  No caso 

da doutrina militar, conforme Barroso (2005), citando a Enciclopédia Portuguesa 

Brasileira, o termo era utilizado para as operações em que se faziam uso de algum 

material ou em uma tropa para permitir o melhor resultado com melhor utilização e 

combinação dos esforços conjuntos.  

Na economia, o termo é utilizado de forma geralmente atrelada aos aspectos 

administrativos “para identificar a intervenção de instâncias com autoridade legítima, 

em geral de natureza estatal, com intuito de coordenar e orientar a ação de agentes 

econômicos”. Assim, entendido dessa forma, Barroso trata o conceito de regulação 

como um processo que abrange as dimensões de coordenação, controle e influência 

exercidos pelo Estado sobre os sistemas econômicos e sociais, o que levou o termo 

regulação, segundo Barroso (2005, p. 728), “a um notável incremento com o 

desenvolvimento da teoria dos sistemas”.6 

Com relação à cibernética, Barroso entende que a regulação também é utilizada 

com vista a um conjunto de reações de reajustamento do equilíbrio do sistema, podendo 

contribuir para o alargamento do próprio processo de transformação do sistema. “Neste 

sentido a regulação postula que a transformação de sistema é a condição indispensável à 

manutenção de sua existência e coerência” (DIEBOLT, 2001), citado por Barroso 

(2005, p. 729).  

[...] o conjunto de mecanismos que asseguram o desenvolvimento dum 

determinado sistema, através de um processo complexo de reprodução e 

transformação. Neste sentido, a regulação postula que a transformação de um 

sistema é a condição indispensável à manutenção da sua existência e 

coerência. 

 

 

No que se refere a avaliação institucional Ristoff (2000) ressalta que a regulação 

pode ter sentidos diferentes sentidos, podendo ser exaltada por seu sentido de avaliação 

                                                 
6 A teoria dos sistemas para Barroso (2005, p. 728) é que permite através dos seus órgãos reguladores, 

identificar as perturbações, analisar e tratar as informações relativas a um estado de desequilíbrio e 

transmitir um conjunto de ordens coerentes a um ou vários dos seus órgãos executores.  

 



44 

 

 

 

formativa, como preconizada pelo Sinaes (BRASIL, 2004), mas também criticada por 

interferir na autonomia na emancipação universitária, analisada neste caso, pelo seu 

aspecto coercitivo. 

Barroso (2005) chama a atenção para a confusão que muitas vezes é feita com 

relação ao sentido de regulação e o termo “regulamentação”. Como argumentado pelo 

autor, os termos regulação e regulamentação são fenômenos diferentes e até mesmo 

com sentidos opostos, entretanto, interdependes. Nas suas palavras,  

 

[...] a “regulação” (mais flexível na definição dos processos e rígida na 

avaliação da eficiência e eficácia dos resultados) seria o oposto da 

“regulamentação” (centrada na definição e controlo a priori dos 

procedimentos e relativamente indiferente às questões da qualidade e eficácia 

dos resultados) (BARROSO, 2005, p. 727). 

 

Portanto, em que pese os sentidos diferenciados, observa-se que os processos de 

regulação e de regulamentação se constituem de mecanismos de implementação 

distintos, sendo o primeiro mais flexível, e o segundo com o estabelecimento de regras e 

procedimentos mais definidos, a priori. Nesse sentido, a regulamentação é condição 

sine qua nom para que ocorra a regulação. Sendo assim, no entendimento do referido 

autor, a regulação é o ato de regular que significa o modo como se ajusta a ação, que 

pode ser mecânica, biológica ou social, a determinadas finalidades, uma vez que as 

regras são codificadas na forma de regulamentos, mesmo que, muitas vezes, tenham 

valor em si mesmas, independentemente de seu uso.  

No caso do Brasil, a regulamentação da educação superior está vinculada à 

estrutura da legislação educacional brasileira, que segue a hierarquia das normas 

jurídicas, partindo da legislação maior, a Constituição Federal e emendas 

constitucionais; em seguida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 

demais leis que a complementam e regulamentam, tais como, os decretos; as portarias 

ministeriais; as resoluções e pareceres da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação (CES/CNE).  

Ressalta-se que as várias alterações feitas nas últimas duas décadas na 

Constituição Federal e na LBDEN, bem como a implementação de novas normas e 

políticas se deram, principalmente, para adequação ao Plano da Reforma (BRASIL, 

1995b) sob os auspícios do neoliberalismo. Ou seja, a partir da década de 1990, a qual 

tem sido considerada como “década da reforma”. Segundo Dourado (2002, 2011), 

observa-se na LDBEN a marca da inspiração neoliberal na formulação das diretrizes e 
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princípios da regulação nacional, uma vez que trouxe um conjunto de princípios que 

contribuíram para alterações significativas no modo de regulação estatal, principalmente 

para a educação superior.  



46 

 

 

 

2.3 AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CONTEXTO DA 

REGULAÇÃO 
 

No contexto do processo de descentralização e flexibilização da gestão do 

Estado, com o propósito de introduzir um novo modelo de gestão pública - a 

administração gerencial (BRASIL, 1995b) -, estabelecido pelo Plano da Reforma, entre 

as mudanças inseridas na LDBEN, uma das alterações importantes deveu-se à 

centralidade conferida à avaliação em todos os níveis de ensino, com ênfase no produto, 

em detrimento do processo.  

No caso da educação superior, o novo modelo de gestão, originado da reforma, 

com repercussões diretas na gestão da educação, trouxe novas formas de controle, 

padronização, por meio de processos avaliativos estandardizados, entre eles, o chamado 

Provão, o ENADE, o ENEM, dando ênfase a uma nota final que simboliza um indicador 

de qualidade, e a implantação do Sistema Nacional de Avaliação.   

No entendimento de Ristoff e Dias Sobrinho (2002) e Dourado (2011), essa 

grande centralidade do sistema de avaliação no processo da reforma da educação 

permitiu mudanças na lógica do sistema e provocou impactos significativos na cultura 

organizacional das instituições de ensino superior, especialmente das universidades, 

provocou um processo de hierarquização e competição entre as IES. 

A institucionalização da educação superior, tendo por norte a organização 

acadêmica, é recente no Brasil e data de 1920 (DOURADO, 2009). Atualmente, na 

Constituição Federal (1988), a educação é tratada na seção 1 do capítulo 3 do Título 

VIII – Da Ordem Social, nos artigos 206 até 214. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional trata da educação superior no capítulo IV, nos artigos 43 a 57. A 

partir dessas regulamentações se dá a base legal da atual regulação do ensino superior 

pertencentes ao Sistema Federal de Ensino, cujos principais marcos legais são:  

 Lei n.º 10.861, de 14/04/2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior – SINAES - e dá outras providências (BRASIL, 2004a).  

 Decreto n.º 5773, de 09/05/2006, que dispõe sobre   o   exercício   das   

funções   de   regulação, supervisão   e   avaliação   de   instituições   de   educação 

superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino 

(BRASIL, 2006). 
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 Portaria Normativa MEC n.º 40, de 12/12/2007, consolidada em 29/12/2010, 

que institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de 

informações relativas aos processos de regulação, avaliação e supervisão da educação 

superior no sistema federal de educação, e o Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos 

Superiores e consolida disposições sobre indicadores de qualidade, banco de avaliadores 

(Basis) e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e outras 

disposições (BRASIL, 2010b).  

A regulação também se rege por Portarias, Instruções Normativas e Despachos 

editados pelo MEC, em especial pela Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior (SERES) e pelo INEP. De acordo com Dias Sobrinho (2010), o 

cenário de rápidas e importantes transformações que ocorrem na educação superior não 

se daria sem a participação central da avaliação. Igualmente, as concepções e práticas 

avaliativas também se alteram, de acordo com as mudanças de contexto, visto que há 

uma relação de implicação mútua entre avaliação e reformas da educação superior. 

Diante dessa afirmação, encontramos ao longo da história, algumas tentativas de 

avaliação da educação superior que foram se consolidando ao longo dos anos até os dias 

atuais. 

É possível dizer que a avaliação faz parte das discussões sobre a educação 

superior brasileira desde a década de 1960, porém, de modo sistêmico, as propostas de 

avaliação só aparecem no início da década de 1980, final do Governo militar. Em 1983, 

com a iniciativa do Conselho Federal de Educação foi instituído, pelo Ministério da 

Educação, o Programa de Avaliação da Reforma Universitária – PARU – “que visava 

avaliar os resultados da Reforma Universitária de 1968”. Com uma retórica de 

finalidade formativa, seu objetivo era avaliar o sistema de educação superior em seu 

conjunto, nele incluídas as universidades e instituições isoladas, públicas e privadas. O 

PARU é considerado a primeira grande experiência de avaliação na Educação Superior 

Brasileira (BARREYRO; ROTHEN, 2008) 

Segundo Barreyro e Rothen (2008), estudantes, dirigentes universitários e 

docentes, o PARU acolheu igualmente estudos específicos para apreender o impacto da 

Lei n.º 5540/1968, especificamente nos eixos de gestão, tratando assuntos como: poder 

e tomada de decisão, administração acadêmica, administração financeira e 

financiamento e política de pessoal, disseminação de conhecimentos, com assuntos 

voltados para o ensino e a pesquisa nas IES e a relação entre IES e comunidade.  
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A proposta do PARU destacava a diferença entre a norma ideal sancionada e 

a operacionalização desta na realidade. Propunha questionar o conhecimento 

produzido, levando em conta o contexto socioeconômico no qual estaria 

inserida a IES. Assim, pretendia desvendar como estariam sendo 

concretizados os objetivos de cada IES, bem como sua articulação com o uso 

de recursos, com as determinações externas e as relações políticas internas. 

(BARREYRO; ROTHEN, 2008, p.134) 

 

O PARU foi desativado um ano após seu início e não apresentou resultados, 

deixando inconclusas coletas de dados e estudos institucionais. Os membros do PARU 

comporiam, posteriormente, comissões ministeriais e participariam da elaboração ou 

execução de outras experiências de avaliação da educação superior no país, explica 

Cunha (1997). No período da Nova República, visando à reformulação da educação 

superior, no marco da redemocratização do Estado, foi instituída, por meio do Decreto 

n.º 91.177, de 29 de março de 1985 a Comissão de Reformulação do Ensino Superior – 

CNRES, com 24 membros representantes da comunidade acadêmica e da sociedade.  

Durante seis meses a CNRES realizou dez reuniões plenárias, diversas reuniões 

de subcomissões e de grupo de trabalhos, ouviu instituições e pessoas vinculadas ao 

problema educacional, recebendo diversas contribuições individuais e de associações 

(BRASIL, 1985). Os trabalhos desenvolvidos por essa comissão resultaram em um 

relatório intitulado “Uma Nova Política Para a Educação Superior”. Este documento 

final foi estruturado em três itens: 1) A crise do ensino superior; 2) Os princípios da 

nova política; 3) Propostas para a nova universidade. Cada item específico mereceu 

tratamento destacado.  

Este documento também apresentava treze recomendações com vistas à 

obtenção dos resultados, a saber: 1) Autonomia Universitária; 2) Gestão Democrática e 

Controle Social da Universidade; 3) Universidades e Instituições Isoladas de Ensino 

Superior; 4) Ensino Público e Ensino Particular; 5) Reformulação do CFE; 6) A 

Avaliação do Desempenho na Educação Superior; 7) Financiamento do Ensino 

Superior; 8) Articulação do Ensino Superior com os graus anteriores; 9) Ensino de 

Graduação; 10) O Ensino de Pós-Graduação e a Pesquisa Científica; 11) Corpo 

Docente; 12) Corpo Discente; 13) Pessoal Técnico-Administrativo. 

Ao apresentar o relatório, o então Ministro da Educação Marco Maciel, 

convidou toda a comunidade para uma ampla discussão sobre as análises e propostas 

contidas no relatório, para que assim, a partir de uma reflexão coletiva, fosse possível 

operar mudanças no campo da educação superior e a construção de uma nova 

universidade (BRASIL, 1985). Entre as ideias apresentadas, constou a proposta de 
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reformulação do Conselho Federal de Educação – CFE, cuja função seria “exercer 

atividades de assessoramento ao Governo Federal no planejamento nacional e na 

política de desenvolvimento da educação, inclusive em matéria orçamentária e de 

financiamento” (BRASIL, 1985, p. 31), tornando-o assim um fórum de estudo e 

diagnóstico da realidade educacional e de orientação de políticas para atender às 

demandas da sociedade. 

Em linhas gerais, o documento apresentou o aumento da autonomia 

universitária, acompanhada por um processo de avaliação externa, como mecanismo de 

superação da crise da universidade brasileira. Fruto desse relatório, no ano de 1986, foi 

instituído no âmbito do MEC, o Grupo Executivo para a Reformulação da Educação 

Superior – GERES7, constituído por cinco pessoas que exerciam funções no Ministério 

da Educação, e que teve a função executiva de elaboração de uma proposta de reforma 

universitária, tendo como ponto de partida o relatório final da CNRES.  

O GERES, na conclusão de seus trabalhos, apresentou um relatório que, em seu 

final, constava um projeto de lei dispondo sobre a natureza jurídica, a organização e o 

funcionamento dos estabelecimentos federais de ensino superior e um anteprojeto de lei 

dispondo sobre a reformulação do Conselho Federal de Educação, suas finalidades e 

competências.  Conforme relata Cunha (1997), o texto da GERES foi severamente 

criticado pelos movimentos de professores, de funcionários e de estudantes e, por isso, 

foi retirado do Congresso Nacional pelo presidente da República, mas permanecendo 

como orientação da política geral do Governo para o ensino superior. 

No início da década de 1990, surge o Programa e Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras - PAIUB -, instituído pelo Ministério da Educação e 

coordenado pela Secretaria de Educação Superior – SESu. O programa contou com o 

apoio de entidades representativas da educação superior8, e teve por objetivo 

                                                 
7 O GERES foi criado pela Portaria n.º 100, de 6 de fevereiro de 1986 e instalado pela Portaria n.º 170, de 

3 de março de 1986. 

 
8 Em julho de 1993, após várias discussões, a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação 

e do Desporto, resolveu criar a Comissão Nacional de Avaliação das Universidades Brasileiras, com a 

função de conduzir politicamente o processo de avaliação institucional. Esta Comissão, coordenada pelo 

Departamento de Política do Ensino Superior da SESu, reúne os variados setores da Universidade 

Brasileira, através de suas Entidades representativas: ANDIFES (Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior), ABRUEM (Associação Brasileira das Universidades Estaduais 

e Municipais), ANUP (Associação Nacional das Universidades Particulares), ABESC (Associação 

Brasileira das Escolas Católicas), Fóruns Nacionais de Pró-Reitores de Graduação, Pesquisa e Pós-

Graduação, Planejamento e Administração e Extensão. (BRASIL, 1994) 
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“estabelecer diretrizes e viabilizar a implementação do processo de avaliação 

institucional nas universidades brasileiras” (BRASIL, 1994). 

Sustentado nos princípios de globalidade, comparabilidade, respeito à identidade 

institucional, não premiação ou punição, adesão voluntária, legitimidade e continuidade, 

o PAIUB concebia a autoavaliação como etapa inicial de um processo que, depois de 

desencadeado, completava-se com a avaliação externa. Conforme Barreyro e Rothen 

(2008), o PAIUB recebeu financiamento da SESu desde sua implementação, no ano de 

1993, até o ano de 1996, quando foi introduzido o Exame Nacional de Cursos e, embora 

sua experiência tenha sido curta, conseguiu dar legitimidade à cultura da avaliação, no 

sentido de promover mudanças na dinâmica universitária. Ristoff (2000) refere-se à 

cultura de avaliação como representada por um conjunto de valores acadêmicos, 

atitudes e formas coletivas de conduta que tornem o ato avaliativo parte integrante do 

exercício, das ações e atividades da instituição.  

Na metade da década de 1990, o Governo brasileiro iniciou um processo gradual 

de implementação de um Sistema de Avaliação do Ensino Superior. O processo teve 

início em 1995 com a Lei n.º 9.131, de 24 de novembro de 1995, que estabeleceu o 

Exame Nacional de Cursos (ENC), popularmente conhecimento como “Provão”, que 

passou a ser aplicado a todos os estudantes concluintes de áreas de conhecimento pré-

definidos. Leis subsequentes incluíram no sistema o Censo de Educação Superior e a 

Avaliação das Condições de Ensino (ACE), por meio de visitas de comissões externas 

às instituições de ensino (DIAS SOBRINHO, 2010). 

No entendimento de Dias Sobrinho (2010), por ter sido um modelo imposto pelo 

Ministério da Educação, sem consulta e sem discussão pública, o Provão recebeu 

variadas críticas de parte da comunidade de estudantes e professores, sobretudo de 

especialistas da educação. Ainda que inicialmente boicotado em muitos campi, esse 

exame tornou-se parte da cultura da educação superior no Brasil, tendo o mérito de 

colocar a avaliação na agenda da educação superior e da própria sociedade brasileira, 

levando a resultados que permitiram a classificação anual de cursos, baseada em uma 

escala de cinco níveis, de A a E. Conforme conclui o autor, o Provão não foi um 

instrumento eficaz e rigoroso para a tomada de decisões relativas à regulação do 

sistema, com tendência a se tornar inviável a curto prazo, devido ao seu custo crescente.  

Devido as deficiências apontadas no processo avaliativo vigente à época, 

constatou-se a necessidade de reestruturação do sistema avaliativo da educação 
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superior. Assim sendo, a partir de proposta elaborada pela Comissão Especial de 

Avaliação (CEA)9, foi implantado, no ano de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - SINAES. 

Criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, o SINAES é formado por três 

componentes principais: a avaliação das instituições, avaliação dos cursos e avaliação 

do desempenho dos estudantes, considerando todos os aspectos que giram em torno 

desses três eixos: o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o 

desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações e vários 

outros aspectos. 

De acordo com o texto da Lei, o SINAES tem por finalidades:  

a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da 

sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade 

acadêmica e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos 

compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação 

superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos 

valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da 

autonomia e da identidade institucional (BRASIL, 2004a).  
 

Para cumprir as finalidades propostas, o SINAES prevê a coexistência e a 

integração de diferentes momentos avaliativos e diversos instrumentos e agentes, quais 

sejam:  

 Avaliação institucional interna: Sistematizada por uma Comissão própria de 

Avaliação – CPA, constituída pela Instituição, assegurada a participação de todos os 

segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada. 

 Avaliação externa (institucional e de curso): são conduzidas pela Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) com o estabelecimento de 

diretrizes, coordenação do SINAES, articulação entre avaliação e regulação, entre 

outros e pelo INEP com a operacionalização, sendo este o órgão que conduz o sistema 

de avaliação de cursos superiores do país, produzindo indicadores e um sistema de 

informações que subsidiam o processo de regulação, exercido pelo MEC. 

 Avaliação de desempenho do estudante: realizada mediante aplicação do 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, aplicado trienalmente, por 

                                                 
9 A CEA foi designada pelas Portarias MEC/SESu n.º 11 de 28 de abril de 2003 e n.º 19 de 27 de maio de 

2003 com a finalidade de analisar, oferecer subsídios, fazer recomendações, propor critérios e estratégias 

para a reformulação dos processos e políticas de avaliação da Educação Superior e elaborar a revisão 

crítica dos seus instrumentos, metodologias e critérios utilizados. 
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área de conhecimento, sendo considerado componente curricular obrigatório os cursos 

de graduação. Tem por finalidade aferir o desempenho dos estudantes em relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de 

graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do 

conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito 

específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do 

conhecimento. Além disso, o ENADE é acompanhado de um instrumento destinado a 

levantar o perfil dos estudantes, relevante para a compreensão de seus resultados. 

Sendo assim, é possível afirmar que, pela primeira vez, a avaliação da educação 

superior assumiu o caráter sistêmico, participativo e articulado, com a integração de três 

tipos de avaliação: a institucional, a de curso e a de estudantes, tendo como aspecto 

fundamental a articulação entre avaliação e regulação. Esse conjunto articulado de 

instrumentos de avaliação (institucional interna e externa, desempenho dos estudantes, 

além de dados cadastrais, obtidos a partir do preenchimento do Censo) produzem 

indicadores que, além de aferir a qualidade dos cursos e das instituições, se constituem 

como bases para a elaboração de atos regulatórios praticados pelo Conselho Nacional de 

Educação e instâncias do MEC (Credenciamento/Recredenciamento de IES, 

Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de Cursos).  

Esses indicadores de qualidade são expressos em escala contínua e numa escala 

de cinco níveis, em que os níveis iguais ou superiores a 3 (três) indicam qualidade 

satisfatória e são assim constituídos: 

 I – Conceito Preliminar de Curo (CPC): indicador de qualidade que combina em 

uma única medida, diferentes aspectos relativos aos cursos de graduação. 

 II – Índice Geral de Cursos (IGC):  é um indicador de qualidade que avalia as 

instituições de educação superior.  

 III – Conceito ENADE: indicador de qualidade que avalia o desempenho dos 

estudantes a partir dos resultados obtidos no Enade. 

De acordo com Ristoff e Dias Sobrinho (2002), a aliança entre regulação e 

avaliação, integradas aos múltiplos instrumentos, organizada pelo INEP e contando com 

a participação da comunidade acadêmico-científica, autoridades das IES e membros da 

comunidade civil, constitui o eixo estruturante da construção de um Sistema Nacional 
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de Educação Superior. Além disso, as informações obtidas com o SINAES também 

podem ser utilizadas pelas IES, para orientação da sua eficácia institucional e 

efetividade acadêmica e social. 

Por fim, cabe ressaltar que algumas portarias e Notas Técnicas orientam e 

normatizam o processo de regulação da educação, na atualidade, tendo como política 

central a avaliação interna e externa das IES e avaliação de resultados dos alunos. 

Recentemente, no ano 2014, por meio da Portaria n.º 92, foi introduzida a exigência do 

denominado “Relato Institucional” (RI), que deve ser realizado pelos gestores das IES, 

atendendo ao disposto no inciso IV do Art. 3º da Lei do SINAES, que define como uma 

dimensão a ser considerada nos processos de avaliação e de desenvolvimento 

institucional “a organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos 

decisórios” (BRASIL, 2014).  

O Relato Institucional, de forma distinta dos relatórios de autoavaliação 

institucional elaborados pela CPA, que materializam os resultados da avaliação interna, 

tem por objetivo evidenciar como os processos de gestão institucional se desenvolvem a 

partir das avaliações externas e das avaliações internas. Ou seja, o RI foi criado para 

ampliar e fortalecer a relação entre os processos de avaliação e os processos de gestão, 

bem como o autoconhecimento das IES e o consequente aprimoramento das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, dando destaque para a evolução acadêmica da IES. 

Publicado na Portaria n.º 92, de 31 de janeiro de 2014, com o objetivo de 

integrar os resultados e as ações de avaliação interna e de avaliação externa aos 

processos de gestão das IES, no RI devem constar como as avaliações influenciaram ou 

modificaram o processo de gestão da IES e seus planos. O Relato Institucional foi 

concebido como uma inovação, no processo de regulação da educação, pois trata-se de 

uma convocação aos gestores para uma participação mais efetiva no que se refere aos 

resultados da avaliação, cuja necessidade originou-se dos encontros de capacitação 

realizados pelo DAES/INEP ao longo do ano de 2014 com os avaliadores institucionais 

do BASIs10, os quais são responsáveis pelas avaliações in loco. Com mais este 

                                                 
10 O Banco de Avaliadores – BASis do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes, 

regulamentado pela Portaria nº 1.027, de 15 de maio de 2006, constitui-se em cadastro nacional e único 

de avaliadores selecionados pelo Inep para constituição de Comissão de Avaliação in loco (art.2º) 

(MEC/INEP).  
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documento, o processo de regulação da educação vai se consolidando e se completando, 

uma vez que havia indícios comprovados, publicados em pesquisas e periódicos de que 

os resultados das avaliações publicados nos relatórios da CPA não eram utilizados pelos 

gestores das IES, além de das discussões ocorridas nos encontros de capacitação da 

DAES/INEP com os avaliadores institucionais do BASIs. 

  Assim, no momento atual, nas avaliações in loco, os avaliadores do MEC 

utilizam a leitura de um conjunto de documentos, tais como: Relato Institucional, 

elaborado pelos gestores; Relatório da CPA; Formulário Eletrônico de Avaliação; Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI); Projeto Pedagógico Institucional (PPI). 

Portanto, segundo os documentos legais, trata-se de um processo de indução de 

qualidade da instituição, que deve aproveitar os resultados das avaliações externas e 

interna e as informações coletadas e organizadas a partir do PDI, transformando-os em 

conhecimento e possibilitando sua apropriação pelos atores envolvidos, assim, tornando 

a gestão mais eficiente e eficaz. Entretanto, as ações de melhorias a serem 

implementadas pela instituição dependem de sua própria compreensão e de seu 

autoconhecimento. 

 

2.4 INSTÂNCIAS DE COORDENAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 

 

O Ministério da Educação (MEC), constitucionalmente, é o órgão do poder 

público federal responsável pela área da educação e cultura. Sendo um órgão de 

administração direta, tem como área de competência os seguintes assuntos: política 

nacional de educação;  educação infantil; educação em geral, compreendendo ensino 

fundamental, ensino médio, ensino superior, educação de jovens e adultos, educação 

profissional, educação especial e educação a distância, exceto ensino militar; avaliação, 

informação e pesquisa educacional; pesquisa e extensão universitária; magistério e  

assistência financeira a famílias carentes para a escolarização de seus filhos ou 

dependentes (BRASIL, 2016b). 

Relativamente à educação, em sua estrutura organizacional estão previstos:  

 Órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro do Estado: Gabinete, 

Secretaria- Executiva e Consultoria Jurídica.  
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 Órgãos específicos singulares: Secretaria de Educação Básica, Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica, Secretaria de Educação Superior, Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, Secretaria de Regulação e 

Supervisão da Educação Superior, Secretaria de Articulação com os Sistemas de 

Ensino, Instituto Benjamin Constant e Instituto Nacional de Educação de Surdos.  

 Órgão colegiado: Conselho Nacional de Educação.  

 Entidades vinculadas a Autarquias: Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), Colégio Pedro II, bem como as Universidades Federais e os Institutos 

Federais e os Centros Federais de Educação Tecnológica b) Entidades vinculadas a 

Fundações Públicas: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES); Fundação Joaquim Nabuco, Fundações de apoio a Universidades Federais. c) 

Entidades vinculadas a empresas públicas: Hospital de Clínicas de Porto Alegre e 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.  
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2.4.1 Órgãos específicos da coordenação da Educação Superior 

 

Dentre os órgãos previstos na estrutura organizacional do MEC, estão aqueles 

que tratam especificamente da coordenação da Educação Superior, a saber:  

 

A) Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC)  

 

Conforme Art. 13 do Decreto n.º 7.690, de 2 de março de 2012, esta secretaria 

tem por competência (BRASIL, 2012):  

 planejar, orientar, coordenar e avaliar o processo de formulação e 

implementação da Política de Educação Profissional e Tecnológica; promover o 

desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica em consonância com as 

políticas públicas e em articulação com os diversos agentes sociais envolvidos;  

 definir e implantar política de financiamento permanente para a Educação 

Profissional e Tecnológica; promover ações de fomento ao fortalecimento, à expansão e 

à melhoria da qualidade da Educação Profissional e Tecnológica;  

 instituir mecanismos e espaços de controle social que garantam gestão 

democrática, transparente e eficaz no âmbito da política pública e dos recursos 

destinados à Educação Profissional e Tecnológica;  

 fortalecer a Rede Pública Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

buscando a adequada disponibilidade orçamentária e financeira para a sua efetiva 

manutenção e expansão;  

 promover e realizar pesquisas e estudos de políticas estratégicas, objetivando 

o desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica; desenvolver novos 

modelos de gestão e de parceria público-privada, na perspectiva da unificação, 

otimização e expansão da Educação Profissional e Tecnológica;  

 estabelecer estratégias que possibilitem maior visibilidade e reconhecimento 

social da Educação Profissional e Tecnológica; apoiar técnica e financeiramente o 

desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica dos sistemas de ensino nos 

diferentes níveis de governo;  

 estabelecer mecanismos de articulação e integração com os sistemas de 

ensino, os setores produtivos e demais agentes sociais no que diz respeito à demanda 
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quantitativa e qualitativa de profissionais, no âmbito da Educação Profissional e 

Tecnológica;  

 acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pela Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica; elaborar, manter e atualizar o catálogo nacional 

de cursos técnicos e o catálogo nacional de cursos de formação inicial e continuada, no 

âmbito da Educação Profissional e Tecnológica e estabelecer diretrizes para as ações de 

expansão e avaliação da Educação Profissional e Tecnológica em consonância com o 

Plano Nacional de Educação - PNE. 

 

B) Secretaria de Educação Superior (SESU) 

 

Esta secretaria é a unidade do MEC que tem por competências: 

 planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e 

implementação da política nacional de educação superior; propor políticas de expansão 

da educação superior, em consonância com o PNE;  

 promover e disseminar estudos sobre a educação superior e suas relações com 

a sociedade; promover o intercâmbio com outros órgãos governamentais e não 

governamentais, entidades nacionais e internacionais, visando à melhoria da educação 

superior;  

 articular-se com outros órgãos governamentais e não governamentais visando 

à melhoria da educação superior; atuar como órgão setorial de ciência e tecnologia do 

Ministério da Educação, para as finalidades previstas na legislação que dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;  

 subsidiar a elaboração de projetos e programas voltados à atualização do 

Sistema Federal de Ensino Superior; subsidiar a formulação da política de oferta de 

financiamento e de apoio ao estudante do ensino superior gratuito e não gratuito;   

 estabelecer políticas e executar programas voltados às residências em saúde, 

articulando-se com os vários setores afins, por intermédio da Comissão Nacional de 

Residência Médica e da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde 

e incentivar e capacitar as instituições de ensino superior a desenvolverem programas de 

cooperação internacional, aumentando o intercâmbio de pessoas e de conhecimento e 

dando maior visibilidade internacional à educação superior do Brasil. 
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C) Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) 

 

Criada no ano de 2011 (BRASIL, 2011), esta secretaria tem por competências:  

 planejar e coordenar o processo de formulação de políticas para a regulação e 

supervisão da educação superior, em consonância com as metas do PNE;  

 autorizar, reconhecer e renovar o reconhecimento de cursos de graduação e 

sequenciais, presenciais e a distância;  

 exarar parecer nos processos de credenciamento e recredenciamento de 

instituições de educação superior para as modalidades presencial e a distância;  

 supervisionar instituições de educação superior e cursos de graduação e 

sequenciais, presenciais e a distância, com vistas ao cumprimento da legislação 

educacional e à indução de melhorias dos padrões de qualidade da educação superior, 

aplicando as penalidades previstas na legislação;  

 estabelecer diretrizes e instrumentos para as ações de regulação e supervisão 

da educação superior, presencial e a distância em consonância com o ordenamento legal 

vigente;  

 estabelecer diretrizes para a elaboração dos instrumentos de avaliação de 

instituições e cursos de educação superior; gerenciar sistema público de informações 

cadastrais de instituições e cursos de educação superior;  

 gerenciar sistema eletrônico de acompanhamento de processos relacionados à 

regulação e supervisão de instituições e cursos de educação superior; manter e atualizar 

o catálogo dos cursos superiores de tecnologia; 

  propor as ações de concepção e atualização dos referenciais e das diretrizes 

curriculares dos cursos superiores de graduação; propor referenciais de qualidade para a 

educação a distância, considerando as diretrizes curriculares da educação superior e as 

diversas tecnologias de informação e comunicação; 

  articular-se, em sua área de atuação, com instituições nacionais, estrangeiras 

e internacionais, mediante ações de cooperação institucional, técnica e financeira 

bilateral e multilateral;   

 gerenciar, planejar, coordenar e executar as ações referentes à concessão dos 

certificados das entidades beneficentes de assistência social da área de educação, e 

decidir sobre a certificação e gerenciar, planejar, coordenar, executar e monitorar ações 

referentes a processos de chamamento público para credenciamento de instituições de 

educação superior privadas e para autorização de funcionamento de cursos em áreas 
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estratégicas, considerando as necessidades do desenvolvimento do País e a inovação 

tecnológica.   

 

D) Conselho Nacional de Educação (CNE) 

 

Criado em 1995 (BRASIL, 1995a), em substituição ao extinto Conselho Federal 

de Educação, o CNE é composto pelas Câmaras de Educação Básica e de Educação 

Superior, com atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro de 

Estado da Educação e do Desporto, de forma a assegurar a participação da sociedade no 

aperfeiçoamento da educação nacional.  

O CNE tem por competência legal: subsidiar a elaboração e acompanhar a 

execução do Plano Nacional de Educação; manifestar-se sobre questões que abranjam 

mais de um nível ou modalidade de ensino; assessorar o Ministério da Educação e do 

Desporto no diagnóstico dos problemas e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar os 

sistemas de ensino, especialmente no que diz respeito à integração dos seus diferentes 

níveis e modalidades; emitir parecer sobre assuntos da área educacional, por iniciativa 

de seus conselheiros ou quando solicitado pelo Ministro de Estado da Educação e do 

Desporto; manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito 

Federal; analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação 

educacional, no que diz respeito à integração entre os diferentes níveis e modalidade de 

ensino. 

No que tange a educação superior o CNE possui uma instância específica, a 

Câmara de Educação Superior (CES) que tem como atribuições: analisar e emitir 

parecer sobre os resultados dos processos de avaliação da educação superior; oferecer 

sugestões para a elaboração do Plano Nacional de Educação e acompanhar sua 

execução, no âmbito de sua atuação; deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas 

pelo Ministério da Educação e do Desporto, para os cursos de graduação; deliberar 

sobre os relatórios encaminhados pelo Ministério da Educação e do Desporto sobre o 

reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por instituições de ensino superior, 

assim como sobre autorização prévia daqueles oferecidos por instituições não 

universitárias.  

Também cabe à CES deliberar sobre a autorização, o credenciamento e o 

recredenciamento periódico de instituições de educação superior, inclusive de 
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universidades, com base em relatórios e avaliações apresentados pelo Ministério da 

Educação e do Desporto; deliberar sobre os estatutos das universidades e o regimento 

das demais instituições de educação superior que fazem parte do sistema federal de 

ensino; deliberar sobre os relatórios para reconhecimento periódico de cursos de 

mestrado e doutorado, elaborados pelo Ministério da Educação e do Desporto, com base 

na avaliação dos cursos; analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à 

educação superior e  assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto nos 

assuntos relativos à educação superior. 

O CNE é presidido por um dos seus membros, eleito por seus pares, com 

mandato de dois anos, sendo que o Ministro de Estado da Educação e do Desporto 

preside as sessões a que comparecer.  A escolha e nomeação dos conselheiros são 

atribuições do Presidente da República, sendo que, pelo menos a metade, 

obrigatoriamente, dentre os indicados em listas elaboradas especialmente para cada 

Câmara, mediante consulta a entidades da sociedade civil, relacionadas às áreas de 

atuação dos respectivos colegiados. Para a Câmara de Educação Superior a consulta 

envolverá, necessariamente, indicações formuladas por entidades nacionais, públicas e 

particulares, que congreguem os reitores de universidades, diretores de instituições 

isoladas, os docentes, os estudantes e segmentos representativos da comunidade 

científica. A Câmara de Educação Superior é constituída por doze conselheiros, tendo 

como membro nato o secretário de educação superior, vinculado ao Ministério da 

Educação.  

 

E) Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) 

 

Criado pela Lei n° 378 de 13 de janeiro de 1937 (BRASIL, 1937), o INEP é 

transformado em autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, nos termos da 

Lei n.º 9.448, de 14 de março de 1997 (BRASIL, 1997b), alterada pela Lei n.º 10.269, 

de 29 de agosto de 2001 (BRASIL, 2001b), passando a denominar-se Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.  

Relativamente às finalidades, cabe ao INEP: organizar e manter o sistema de 

informações e estatísticas educacionais; planejar, orientar e coordenar o 

desenvolvimento de sistemas e projetos de avaliação educacional, visando ao 

estabelecimento de indicadores de desempenho das atividades de ensino no País; apoiar 
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os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no desenvolvimento de sistemas e 

projetos de avaliação educacional; desenvolver e implementar, na área educacional, 

sistemas de informação e documentação que abranjam estatísticas, avaliações 

educacionais, práticas pedagógicas e de gestão das políticas educacionais; subsidiar a 

formulação de políticas na área da educação, mediante a elaboração de diagnósticos e 

recomendações decorrentes da avaliação da educação básica e superior; coordenar o 

processo de avaliação dos cursos de graduação, em conformidade com a legislação 

vigente; definir e propor parâmetros, critérios e mecanismos para a realização de 

exames de acesso ao ensino superior; promover a disseminação de informações sobre 

avaliação da educação básica e superior e articular-se, em sua área de atuação, com 

instituições nacionais, estrangeiras e internacionais, mediante ações de cooperação 

institucional, técnica e financeira, bilateral e multilateral. 

Para gerar seus dados e estudos educacionais, o INEP realiza levantamentos 

estatísticos e avaliativos em todos os níveis e modalidades de ensino. Especificamente à 

educação superior, objeto deste estudo, o INEP utiliza-se dos seguintes subsídios: censo 

da educação superior, avaliação de cursos de graduação, avaliação institucional. O INEP 

também é o responsável pela operacionalização do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES) (BRASIL, 2004a). 

 

F) O INSAES  

 

O “processo” de regulação da educação como o próprio termo indica está ainda 

em construção, visando o seu aprimoramento. O MEC pretende criar um 

“superintinstituto” para cuidar exclusivamente da avaliação e regulação do ensino 

superior no país, denominado “Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da 

Educação Superior”, cuja sigla é INSAES, a qual já é uma sigla do conhecimento dos 

gestores e Procuradores Institucionais (PIs). O projeto em tramitação na Câmara, desde 

2013 - Projeto de Lei n.º 4.372/2012 - trata da criação de uma estrutura específica para a 

regulação, necessidade considerada latente por alguns profissionais que já existe há 

bastante tempo, como manifestou-se Gilberto Gonçalves Garcia, presidente da Câmara 

de Educação Superior do CNE. 

 Está previsto que o órgão será dirigido por um presidente e até seis diretores: de 

administração, regulação, supervisão, avaliação, e tecnologia da informação e de 

certificação de entidades beneficentes e tenha até 550 funcionários, inclusive com de 
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uma carreira estatal específica de avaliador, que será um dos servidores do INSAES. 

Também haverá corregedoria, ouvidoria e Procuradoria Federal, além de um conselho 

consultivo. O processo de implantação é estimado em dois anos. Os servidores da 

SERES (Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior) deverão ser 

redistribuídos no INSAES.  

O novo órgão, denominado INSAES, segundo o projeto, será responsável pelas 

atividades referentes à avaliação e supervisão das instituições de educação superior 

(IES) e cursos de graduação no sistema federal de ensino, bem como à certificação das 

entidades beneficentes que atuem na área de educação superior e básica. Deverá assumir 

funções que hoje são do INEP (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais) – como 

avaliar as instituições in loco das IES, federais e privadas, e de seus cursos de 

graduação. O ENADE continuará sob a responsabilidade do Inep. A pós-graduação, em 

níveis de mestrado e doutorado, continua sendo avaliada pela Capes. Deverá assumir 

também as funções da SERES (Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação 

Superior).  

Este novo órgão já recebe críticas de alguns especialistas, como a ABMES 

(Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior), pois entendem que “A 

proposta da criação do INSAES faz com que o processo de avaliação passe a ter um só 

agente condutor e vários coadjuvantes, em que todas as responsabilidades ficam 

concentradas, ficando com poderes maiores que o próprio MEC”. Para o professor Lalo 

Watanabe Minto, especialista em ensino superior a Unesp (Universidade Estadual 

Paulista), para quem a lei trata muito mais da estrutura do novo órgão do que para suas 

metas, faltando clareza sobre os rumos que a educação superior deve tomar: “É estranho 

tirar do INEP uma função que já está estruturada há tempo e não altera o padrão de 

regulação e supervisão que temos hoje...”. 

Por outro lado, também é visto com bons olhos por alguns gestores 

universitários, como é o caso do professor Marcelo Knobel, pró-reitor de graduação da 

Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e membro da CONAES (Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior). Para ele, a criação do INSAES é positiva 

e pode ser vista como um investimento no setor. Assim ele se expressa: “A estrutura da 

qual o INEP e o MEC dispõem hoje está subdimensionada para o tamanho do Brasil. 

São muitas instituições, mesmo sem contar a educação a distância [...]”.  
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SEÇÃO 3 

 

A REFORMA E REGULAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

Atualmente disseminado no contexto educativo, em nome da modernização da 

administração pública, o termo regulação tem sido disseminado, de modo geral, 

vinculado ao “objetivo de consagrar simbolicamente um outro estatuto à intervenção do 

Estado na condução das políticas públicas”, como afirma Barroso (2005, p.727).  

No caso do Brasil, este novo status teve origem no Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho de Estado (PDRAE), em 1995, em que o Estado se propõe a reduzir seu papel 

de executor ou prestador direto de serviços, mantendo-se, entretanto, no papel de 

regulador e provedor, principalmente dos serviços sociais, como educação e saúde. 

A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinição do 

papel do Estado, que deixa de ser o responsável direto do desenvolvimento 

econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se 

na função de promotor e regulador desse desenvolvimento (BRASIL, 1995b, 

p.12). 

 

 

A modernização do Estado constitui o pilar principal do documento da Reforma 

do Aparelho de Estado (PDRAE), que define os objetivos e estabelece diretrizes para a 

reforma da administração pública brasileira. Segundo Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), na apresentação do “Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado”, 

O grande desafio histórico que o País se dispõe a enfrentar é o de articular 

um novo modelo de desenvolvimento que possa trazer para o conjunto da 

sociedade brasileira a perspectiva de um futuro melhor. Um dos aspectos 

centrais desse esforço é o fortalecimento do Estado para que sejam eficazes 

sua ação reguladora, no quadro de uma economia de mercado, bem como os 

serviços básicos que presta e as políticas de cunho social que precisa 

implementar (BRASIL, 1995b, p.6). 

 

 

De acordo com FHC este Plano deve criar condições para a reconstrução da 

administração pública em bases modernas e racionais que, no caso, está orientada para 

viabilizar a implementação de uma administração pública de caráter gerencial, que se 

baseia em conceitos atuais de administração e eficiência, voltada para o controle dos 

resultados e descentralizada.  

Analisando o processo de reforma do aparelho de Estado e sua referência ao 

Estado regulador, Carneiro e Novaes (2009) afirmam que a atuação do Estado, no 

âmbito da regulação dos sistemas econômicos e sociais, passa a se dar em novas bases, 

qual seja da administração pública burocrática para uma administração gerencial, o que, 
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segundo Bresser-Pereira, (1998, p. 147) significa que “na administração pública 

gerencial, o controle de resultados substitui o controle de procedimentos legais”. Ou 

seja, a administração volta-se para o monitoramento de resultados – controle a 

posteriori – e estimulação da competição administrativa entre entidades às quais foi 

“garantida” (grifo nosso) a autonomia.  

Nesse novo modelo, as estruturas da administração devem ser reorganizadas 

com ênfase na qualidade e na produtividade dos serviços prestados pelo Estado, 

inclusive a educação. Nessa direção, “reformar o Estado significa transferir para o setor 

privado as atividades que possam ser controladas pelo mercado” (BRASIL, 1995b, 

p.12). Dessa forma o Estado busca superar o conceito tradicional de regulação que 

quase sempre se voltava para a regulamentação e centrado na definição de 

procedimentos. O conceito recebe uma nova abordagem mais flexível na definição dos 

processos, porém rígida na avaliação da eficiência e eficácia. 

Diante do exposto, a expansão do ensino superior, a partir da década de 1990 até 

o ano de 2014, pode ser compreendida no contexto das proposições e das políticas 

implementadas no contexto da reforma, concentrando maior intensidade no setor 

privado, como pode ser observado no quadro 2.  

Quadro 2 – Distribuição Percentual do Número de Instituições de Educação Superior, por  

Categoria Administrativa – 1990 a 2014 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados em BRASIL (2016a) 

Ano Total Pública % Privada % 

1990 918 222 24,2 696 75,8 

1991 893 222 24,9 671 75,1 

1992 893 227 25,4 666 74,6 

1993 873 221 25,3 652 74,7 

1994 851 218 25,6 633 74,4 

1995 894 210 23,5 684 76,5 

1996 922 211 22,9 711 77,1 

1997 900 211 23,4 689 76,6 

1998 973 209 21,5 764 78,5 

1999 1097 192 17,5 905 82,5 

2000 1180 176 14,9 1004 85,1 

2001 1391 183 13,2 1208 86,8 

2002 1637 195 11,9 1442 88,1 

2003 1859 207 11,2 1652 88,8 

2004 2013 224 11,1 1789 88,9 

2005 2165 231 10,7 1934 89,3 

2006 2270 248 10,9 2022 89,1 

2007 2281 249 10,9 2032 89,1 

2008 2252 236 10,5 2016 89,5 

2009 2314 245 10,6 2069 89,4 

2010 2378 278 11,7 2100 88,3 

2011 2365 284 12,0 2081 88,0 

2012 2416 304 12,6 2112 87,4 

2013 2391 301 12,6 2090 87,4 

2014 2368 298 12,6 2070 87,4 
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Conforme dados coletados no site do INEP, no período de 1990 a 2014 

verificou-se um aumento significativo no número de IES, de um total de 918 para 2368 

instituições (BRASIL, 2016a), sendo que o crescimento de instituições oriundas da 

iniciativa privada (passando de 696 para 2070 instituições) representando um índice de 

crescimento em cerca de 300%.  

Conforme analisado por Oliveira e Catani (2011), essa massificação da educação 

superior e da universidade pode ser considerada outra área impactante para as mudanças 

nesse nível de ensino e para a universidade pública, pois trata-se de um grande desafio 

resolver a disparidade entre o crescimento da demanda e o número efetivo de vagas nas 

universidades.   

Segundo esses autores,  

a reforma da educação superior no Brasil optou pela expansão do sistema por 

intermédio da diversificação e da diferenciação institucional, pelo 

crescimento do setor privado, pela interiorização e ampliação das vagas nas 

universidades federais, pela criação de novas universidades federais e ainda 

pela ampliação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (OLIVEIRA; CATANI, 2011, P. 27) 

 

A questão da massificação da educação superior tem sua repercussão no setor 

econômico, social, político e também no que se refere à qualidade do ensino, tanto para 

o setor público, quanto para o setor privado. Segundo Dias Sobrinho (2010, p. 199), as 

mudanças impostas pelo mercado levaram a educação superior a assumir uma função 

“mais orientada ao individualismo possessivo e ao pragmatismo econômico que aos 

ideais do conhecimento universal, da pertinência e da justiça social”. Neste novo 

contexto, houve também mudanças no perfil da população estudantil, que tem como 

lado positivo a democratização do acesso ao ensino superior realizada por meio de 

políticas públicas setoriais ou por força das novas configurações da sociedade, mas por 

outro lado colocam novos desafios às instituições de ensino, diante da diversificação do 

alunado. 

Ainda, segundo Dias Sobrinho (2010), ocorre no Brasil, especialmente na 

segunda metade da década de 1990, processo semelhante ao que ocorrera nos demais 

países do mundo em que jovens de diferentes extrações sociais chegam em maior 

número à educação superior, sendo que boa parte desse novo contingente de estudantes 

provém de circuitos sociais tradicionalmente relegados. 

Não há dúvida de que isso contribui para a superação, ainda que parcial e 

insuficiente, de um longo histórico de elitismo da educação superior. Por 

outro lado, isso traz às instituições superiores uma gama de graves problemas 
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no atendimento, com qualidade e quantidade, dessa nova população, cuja 

maioria apresenta importantes déficits de formação acadêmica anterior, 

dificuldades econômicas e expectativas profissionais bastante limitadas 

(DIAS SOBRINHO, 2010, P. 199).   

 

Na perspectiva de Dias Sobrinho (2010), essas instituições não estavam e nem 

estão preparados para esse novo público, ou seja, dessas demandas desagregadas, em 

termos de estrutura física, qualificação docente, financiamento, também em termos de 

conteúdos disciplinares que são superados com enorme rapidez diante das 

transformações do mundo do trabalho e da sociedade do conhecimento, também 

caracterizada como sociedade tecnológica.  

Esse cenário também é analisado por Dourado; Oliveira e Catani (2003, p. 21). 

Ao referirem-se à reconstituição do campo universitário para atender às demandas do 

mundo contemporâneo, os autores destacam diferentes elementos da conjuntura atual, e 

as novas tensões, exigências e desafios colocados à educação superior desde as duas 

últimas décadas, dando enfoque à necessidade de investigar e refletir sobre o papel da 

educação superior e das universidades em um contexto de mudanças aceleradas, 

especialmente no tocante à expansão das oportunidades educacionais, produção de 

conhecimento e formação assentada na defesa de um padrão unitário de qualidade.  

Entre outras questões, eles discutem temas significativos para a educação 

superior como: ampliação da demanda e a expansão e interiorização da educação 

superior; necessidades de uma demanda cada vez mais diversificada; objetivos e 

funções da educação superior no século XXI; o lugar da universidade no mundo virtual 

das novas tecnologias da informação e da comunicação; o papel das ciências sociais na 

análise da problemática mundial; a integração/unidade entre pesquisa e ensino; 

eficiência, qualidade, competitividade e equidade dos sistemas educativos; as mudanças 

nos perfis profissionais e no processo formativo; o papel da educação continuada na 

formação permanente; as relações das universidades públicas com o Estado e com o 

setor produtivo; o impacto da mundialização do capital nos planos e programas; o 

financiamento da educação superior; a relação entre investigação e tomada de decisões 

no campo da educação superior. 

Segundo Dourado; Oliveira e Catani (2003, p. 22), na prática, são várias forças 

que atuam interna e externamente para que as instituições de ensino modifiquem seu 

modo ser e agir, principalmente no caso das universidades públicas, pois além das 

disputas históricas, atualmente, o campo universitário se encontra em “estado de tensão 
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e em processo de ebulição”, diante das múltiplas determinações e conflitos advindos da 

reestruturação da educação superior.  

 

3.1 EDUCAÇÃO - ESTADO E MERCADO: NOTAS TEÓRICAS    

 

De modo geral, historicamente, tem sido atribuída à educação a tarefa ou a 

responsabilidade de oferecer condições necessárias ao desenvolvimento econômico e 

social de um país e isso fica explícito nas argumentações dos autores utilizados como 

referência neste trabalho. Nesse aspecto, a relação entre educação e desenvolvimento 

tem sido objeto de estudo e pesquisa, recebendo diversas interpretações, porém, pode-se 

considerar como consenso entre os pesquisadores.  Mas é do ponto de vista econômico 

que esta relação tem sido interpretada nas últimas décadas, considerando as exigências 

de competitividade e produtividade que passaram a imprimir um novo patamar de 

qualificação profissional no cenário classificado como neoliberal.   

Conforme literatura visitada no desenvolvimento deste trabalho, nesse contexto, 

reduziu-se o campo de trabalho, passou-se a exigir um domínio especializado por parte 

dos trabalhadores para lidar com situações complexas e serviços mais especializados, 

especialmente com o crescente emprego de tecnologias digitais. Por outro lado, os 

novos marcos, técnico e econômico de desenvolvimento, levaram setores mais 

tradicionais da economia, como a indústria, por exemplo, a reduzir a oferta de trabalho, 

elevando o índice de desemprego principalmente entre as camadas com menor nível de 

formação. De outra parte, as atividades da chamada nova economia, como o setor de 

serviços, vêm enfrentando dificuldades de compor quadros profissionais com 

qualificação adequada para desempenhar funções que exigem o domínio de novas 

tecnologias e conhecimentos mais complexos na sociedade que tem sido caracterizada 

como “sociedade do conhecimento”, colocando também em questão o tipo de relação 

desejada entre instituição de ensino superior e sistemas produtivos.  

Tem sido comum o discurso de crise para descrever o cenário das últimas 

décadas da educação. Nesse sentido, cabe frisar que o modelo de instituições de ensino 

e da própria educação no Brasil foi, historicamente, desenhado, em sua essência, para 

atender demandas da Revolução Industrial. Portanto, trata-se de um modelo 

funcionalista, de educação massificada, que não atende mais às demandas da sociedade 

contemporânea nem aos interesses dos alunos e nem do mercado do século XXI.  
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De acordo com Carneiro e Novaes (2009), há uma dissonância entre o processo 

educativo, que não engaja e nem conseguiu educar os alunos, e um resultado que não 

prepara o cidadão profissional.  Por isso, a organização educação está sendo posta em 

xeque, convocada a criar novos espaços educativos e estratégias de ensino, com 

inserção das tecnologias no processo educacional de maneira mais natural e não como 

extraordinária, em momentos especiais, mas sim, usada organicamente. Reorganizar 

espaços na educação pode ser feito de diversas maneiras, no sentido de considerar a 

diversidade, as particularidades e potencialidades de cada um. Isso significa 

desorganizar o jeito que está para organizar.  

Nesse contexto, as instituições educacionais, que historicamente mantiveram 

moldes mais ou menos estáveis, passam, então, a sofrer pressão, controle e avaliação no 

sentido de promover mudanças que possam responder às demandas por formação 

profissional adequada ao novo cenário.  

As instituições de ensino superior, que mantiveram sua hegemonia na 

formação de profissionais, veem-se subitamente numa crise de legitimidade 

frente à difícil tarefa de suprir as demandas da sociedade e dos sistemas 

produtivos. Diante desse panorama, abre-se um amplo leque de tendências e 

possibilidades no que diz respeito às políticas educacionais no âmbito do 

ensino superior, notadamente a partir de orientações emanadas pelas agências 

multilaterais de fomento ao desenvolvimento. Essas agências passamento, a 

incluir e destacar em suas agendas políticas voltadas para este nível de 

ensino, em geral destinadas a estabelecer novos parâmetros para a relação 

entre o órgão central - Ministério de Educação - e as unidades do sistema 

(CARNEIRO; NOVAES, 2009, p. 66) 

 

O Banco Mundial (BIRD), por exemplo, em documento intitulado “La 

Enseñanza Superior: las lecciones derivadas de la experiencia”, apresenta quatro 

orientações principais no que diz respeito à reforma educacional: 1) Fomentar a maior 

diferenciação das instituições,  incluindo o desenvolvimento de instituições privadas; 2)  

Proporcionar incentivos para que as instituições públicas diversifiquem as fontes de 

financiamento, por exemplo, a participação de estudantes nos gastos e a estreita 

vinculação entre financiamento fiscal e resulta dos; 3) Redefinir a função do governo no 

ensino superior; 4) Adotar políticas destinadas a priorizar os objetivos de qualidade e 

equidade (BIRD, 1995, p. 4). 

Este documento é analisado por Carneiro e Novaes (2009) e, conforme esses 

autores, as orientações contidas no documento, acima referido, identificam na iniciativa 

privada um setor com grande potencial para atuar no ensino superior e ainda sugere que 

o Estado deve migrar de uma posição de controle direto do sistema de ensino superior 



69 

 

 

 

para o oferecimento de um ambiente de políticas favoráveis às instituições (BIRD, 

1995, p. 6), citado por Carneiro e Novaes (2009).  

Seguindo tendência semelhante à indicada pelo BIRD, a Organização Mundial 

do Comércio (OMC) incluiu, em 1999, a educação entre os serviços que devem ser 

regulados pelo Acordo Geral sobre Comércio em Serviços (AGCS), GATTS em sua 

sigla em inglês. Esse acordo, aprovado pelos estados membros da Organização Mundial 

de Comércio (OMC), em 1994, prevê a liberalização progressiva de serviços em âmbito 

transnacional. A perspectiva da OMC destina-se a transformar o campo educacional em 

setor comercial de abrangência global, regido essencialmente pelas forças do mercado. 

No Brasil, mudanças da Constituição Federal de 198811, preveem liberdade da 

oferta de ensino pela iniciativa privada, desde que atendidas as seguintes condições: I - 

cumprimento das normas gerais da educação nacional; II - autorização e avaliação de 

qualidade pelo poder público desde que esta atenda ao cumprimento de normas 

(BRASIL, 1988).  

Este dispositivo regulamentado na LDBEN, pelo Decreto n.º 2207, de 

15/04/199712, permitiu que as entidades mantenedoras de instituições privadas de ensino 

superior pudessem se constituir sob qualquer das formas de pessoas jurídicas, de direito 

privado, significando na prática o surgimento de mantenedoras de ensino superior com 

finalidades lucrativas. Anterior a isso, somente instituições sem fins lucrativos, 

constituídas por associações ou fundações poderiam ser responsáveis pela oferta desse 

nível de ensino. 

 

3.1.1 Tecituras da regulação e regulamentação: retomando a história 

 

Não é intenção reescrever a história da educação brasileira, mas contextualizar a 

regulação da educação desde seus primórdios quando se deu a primeira ação educativa 

na colônia. É consenso na literatura que a história da educação formal brasileira se 

inicia com a chegada dos jesuítas em território brasileiro. Tomé de Souza, o primeiro 

governador geral do Brasil, chegou em 1549, acompanhado do primeiro grupo de 

jesuítas, constituído de quatro padres e dois irmãos, chefiados por Manuel da Nóbrega, 

                                                 
11  Emenda Constitucional n.º 14 de 1996. 
12 Regulamenta, para o Sistema Federal de Ensino, as disposições contidas nos arts. 19, 20, 45, 46 e § 1º, 

52, parágrafo único, 54 e 88 da Lei n.º 9.394 de 20 de dezembro de 1996, e dá outras providências.  
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cuja missão, conferida pelo Rei de Portugal, Dom João III, era de converter, doutrinar e 

ensinar a fé católica aos gentios que aqui habitavam. Sendo assim, para cumprimentos 

desse mandato, criaram escolas, instituíram colégios e seminários por todo o território 

(SAVIANI, 2011).  

Neste período, as escolas jesuíticas funcionavam de acordo com um plano de 

instrução instituído por Manuel de Nóbrega. Esse plano iniciava com o aprendizado do 

português (direcionado aos indígenas), prosseguindo com a doutrina cristã e a escola de 

ler e escrever, onde também podiam ter acesso ao canto orfeônico e à música 

instrumental; culminando com formação profissional e agrícola, ou com gramática 

latina, para aqueles que seguiriam em estudos superiores na Europa. No entanto, esse 

plano encontrou oposição na própria Ordem Jesuítica, sendo substituído, em 1552, por 

um plano geral de estudos organizado pela Companhia de Jesus, fundada por Inácio de 

Loiola, denominado Ratio Studiorum13 que, passou então a regulamentar todas as 

escolas jesuítas (SAVIANI, 2011), sendo considerada por pesquisadores como a 

primeira regulamentação da educação brasileira.  

 

3.1.2 A primeira regulamentação da educação brasileira 

 

O plano pedagógico contido no Ratio, conforme descreve Saviani (2011), além 

de possuir caráter universalista, pois se tratava de um plano adotado por todos os 

jesuítas, sem distinção, em qualquer lugar que estivessem, possuía também caráter 

elitista, destinando-se aos filhos dos colonos e excluindo os indígenas, tornando-se 

assim em um instrumento de formação da elite colonial.  

Saviani (2011) destaca a organização do plano pedagógico dos jesuítas, 

representado pelo Ratio Studiorum, dizendo que ele podia até mesmo ser tratado, de 

forma aproximada, a um sistema educacional. Este plano predominou no ensino 

                                                 
13 O Ratio Studiorum era constituído por 467 regras, que cobria todas as atividades dos agentes 

diretamente ligados ao ensino, iniciava com regras do provincial (40), seguidas pelas do reitor (24); do 

prefeito de estudos superiores (30), dos professores das faculdades superiores, de modo geral (20) e 

específicas a cada matéria de ensino (escritura (20), hebreu (5), teologia (14), teologia moral (10), 

filosofia (20), filosofia moral (4), matemática (3)), do prefeitos de estudos inferiores (50), dos exames 

escritos (11), da distribuição de prêmios (13), dos professores das classes inferiores, também de forma 

geral (50) e específicas de cada matéria (retórica (20), humanidades (1) e gramáticas inferior (9), média 

(10) e superior (10)), dos estudantes da companhia (11) e dos que repetem a teologia (14), do bedel (7), 

dos estudantes externos (15). O documento era concluído com as regras das academias (gerais (12), do 

prefeito (5), da academia de teologia e filosofia (11), do prefeito da academia dos teólogos e filósofos (4), 

academia de retórica e humanidades (7), academia dos gramáticos (8).  (SAVIANI, 2011).  
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brasileiro até 1759 quando se deu a expulsão dos jesuítas de Portugal e de suas colônias 

pelo primeiro ministro do rei Dom José I, Marquês de Pombal. O que substituiu o 

método estabelecido pelos jesuítas foram as denominadas Aulas Régias, que eram aulas 

avulsas que supriam as disciplinas de retórica, grego, latim e filosofia, antes oferecidas 

nos colégios jesuítas e que preparavam a reduzida camada da população que pretendia 

dar continuidade aos estudos na Europa (SAVIANI, 2011).  

Como relatado por Cunha (2000), Portugal não incentivava a criação de 

instituições de ensino superior no Brasil, tanto que proibiu que tais instituições fossem 

criadas. Em seu lugar a metrópole fazia a concessão de bolsas para que um certo 

número de filhos de colonos fossem estudar em Coimbra e permitia a oferta de Cursos 

de Filosofia e Teologia em estabelecimentos escolares jesuítas. 

Os primeiros indícios da educação superior no Brasil se deram com a criação dos 

cursos de Artes e Teologia no Colégio dos Jesuítas na Bahia, no ano de 1572. Após a 

expulsão dessa ordem religiosa em 1759, essas matérias passaram a ser ministradas de 

forma isolada até que, no ano de 1776, foi criada uma faculdade no Seminário dos 

Franciscanos no Rio de Janeiro e no Seminário de Olinda em 1798 (CUNHA, 2000). 

Recorrendo Sguissardi (2004, p. 34), Dourado (2009) relata as resistências para a 

criação de universidades no Brasil, já citadas por Anísio Teixeira que assim afirmava: 

“a história da ideia de universidade no Brasil revela uma singular resistência do país a 

aceita-la [...]”. De acordo com Anísio Teixeira, “primeiro a Coroa negou-a aos jesuítas; 

depois, durante o império e a República Velha, apesar dos muitos projetos e do grande 

entusiasmo, a ideia jamais se efetivou” (SGUISSARD, 2004, p. 34). Assim, a 

institucionalização da educação superior veio a se dar somente em 1920, a despeito dos 

inúmeros esforços em prol da criação da universidade (DOURADO, 2009), o que já era 

uma forma de controle e regulação. 

 

3.1.3 Os primeiros passos e evolução 

 

O início do ensino superior não religioso no Brasil efetivou-se no ano de 1808, 

com a transferência da sede do império para o país e a chegada da família real 

portuguesa. Os primeiros cursos a serem instalados foram Engenharia da Academia 

Real da Marinha (1808) e da Academia Real Militar (1810), o Curso de Cirurgia e 

Anatomia do Rio de Janeiro (1808), de Medicina (1809), também no Rio de Janeiro, de 
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Economia (1808), de Agricultura (1812), de Química (química industrial, geologia e 

mineralogia), em 1817 e o Curso de Desenho Técnico (1818). Tratava-se de cursos 

superiores isolados, não articulados no âmbito de universidades (SAVIANI, 2010). 

Conforme descreve Cunha (2000, p. 154), “essas eram unidades de ensino de extrema 

simplicidade, consistindo num professor que com seus próprios meios ensinava seus 

alunos em locais improvisados”.  

Em 1827, por meio de um decreto de D. Pedro I, foram criados os cursos de 

Direito em São Paulo e em Olinda (transferido para Recife, em 1854). Conforme 

esclarece Saviani (2010), esses cursos vieram a constituir, respectivamente, a Faculdade 

de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito, em 

Recife. No ano de 1934, com a fundação da Universidade de São Paulo, a Faculdade de 

Direito do Largo de São Francisco a ela foi incorporada, ocorrendo o mesmo com a 

Faculdade de Direito do Recife que se incorporou à Universidade Federal de 

Pernambuco, criada em 1946. Saviani (2010) cita como características comuns aos 

cursos criados durante o período imperial, o ensino ministrado em cursos avulsos ou 

faculdades isoladas, sendo todos eles públicos, portanto, mantidos pelo Estado. 

De acordo com Durham (2005), neste período, não havia nenhuma preocupação 

e nenhum interesse na criação de uma universidade. O que se procurava era formar 

alguns profissionais necessários ao aparelho do Estado e às necessidades da elite local, 

como advogados, médicos e engenheiros. O sistema expandiu-se lentamente e, no final 

desse período, que termina com a Proclamação da República, em 1889, não havia mais 

de 24 dessas escolas de formação profissional.  

Proclamada a República, junto com a primeira carta magna do sistema 

republicano de governo em 1891, veio a descentralização do ensino superior, 

permitindo a criação de novas instituições, tanto pelo poder público, como pela 

iniciativa privada, permitindo também a criação de estabelecimentos confessionais no 

país. A criação de escolas superiores livres pela iniciativa privada permitiu maior 

desenvolvimento do ensino superior. Assim, no período de 1891 até 1910, foram 

criadas no Brasil 27 escolas superiores: nove de Medicina, Obstetrícia, Odontologia e 

Farmácia; oito de Direito; quatro de Engenharia; três de Economia e três de 

Agronomia.  Esse modelo de escolas autônomas para a formação de profissionais 

liberais continuou a prevalecer durante toda a Primeira República (1889 – 1930) 

(CUNHA, 2000). De acordo com Durham (2005), a diversificação do sistema que 
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marca até hoje o ensino superior brasileiro: instituições públicas e leigas, federais ou 

estaduais, ao lado de instituições privadas, confessionais ou não, é reflexo dessa época.  

Como pode ser observado, até esse momento, o ensino superior no Brasil era 

totalmente ministrado por escolas isoladas e não por universidades. Até ao final do 

século 19 o campo educacional era consolidado por duas vertentes que se constituíam 

pelos chamados “positivistas” – que eram contra a criação de uma universidade – e os 

caracterizados como “liberais” – a favor da criação de universidades no Brasil. Isso 

vem justificar o retardo do aparecimento da primeira universidade no país (CUNHA, 

2000). 

 Ainda, de acordo com Cunha (2000), houve algumas tentativas de criação de 

universidades, tanto por parte da iniciativa privada, quanto pelo poder público, porém, 

por inviabilidade financeira, seus projetos não foram consolidados, sendo que as 

primeiras instituições que assumiram duradouramente o status de Universidade, 

resultantes da reunião de faculdades preexistentes, foram a Universidade do Rio de 

Janeiro (1920), seguida da Universidade de Minas Gerais (1927). 

 Com a revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao Poder, foi determinado 

o início de uma nova era na História do Brasil, só terminada em 1945, e também para a 

educação. Em 1931, foi criado o Ministério da Educação e, logo após, foi promulgado o 

Decreto n.º 19.851, de 11/04/1931 (Estatuto das Universidades Brasileiras – vigente até 

1961) organizando o ensino superior no país, com a permissão de ser ministrado em 

forma de universidade ou instituto isolado. Este decreto ainda previa que a universidade 

poderia ser oficial - mantida pelos governos, federal ou estadual - ou livre – mantida por 

fundações ou associações particulares (BRASIL, 1931). É possível constatar essa 

configuração do ensino superior (universidade – faculdade isolada – público – privado), 

presente no sistema educacional brasileiro até os dias de hoje. 

Em 1930, havia no Brasil duas universidades: a do Rio de Janeiro, criada em 

1920, e a de Minas Gerais. A terceira instituição a receber o status de universidade foi 

no Rio Grande do Sul, em 1934. Ao fim da era Vargas, em 1945, eram cinco as 

instituições universitárias, em meio a dezenas de faculdades isoladas: Universidade do 

Rio de Janeiro (1920), que em 1937, passou a se chamar Universidade do Brasil, a 

Universidade de Minas Gerais (1927), a Universidade Técnica do Rio Grande do Sul 

(1932), que a partir de 1934 passou a chamar Universidade de Porto Alegre. Também a 
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Universidade de São Paulo (1934) e a Universidade do Distrito Federal, criada em 1935 

e absorvida pela Universidade do Brasil em 1939 (CUNHA, 2000). 

Ainda, de acordo com Cunha (2000), nesses anos surgiram no Distrito Federal e 

em outros Estados, instituições ligadas à igreja católica, que seriam no futuro, as 

universidades católicas, hoje Pontifícias Universidades Católicas. Nesse contexto, 

também foram criadas faculdades isoladas, predominantemente de pequeno porte, 

desenvolvendo cursos nas áreas de artes, saúde e de formação de professores.  

Durham (2005, p. 199) apresenta um panorama da evolução das matrículas em 

estabelecimentos públicos e privados no ensino superior brasileiro, no período de 1933 

a 1945 (quadro 3).  

Quadro 3 – Evolução das matrículas em estabelecimentos públicos e privados  

no ensino superior brasileiro - 1933 – 1945 

ANO 
Público Privado Total 

Número % Número % Número 

1933 18.896 56,3 14.737 43,7 33.723 

1945 21.307 52,0 19.968 48,0 40.975 

Fonte: Durham (2005, p. 199) 

 

Como pode ser constatado no quadro 3, durante o período Vargas o sistema 

cresceu lentamente. No último ano, contava com aproximadamente 41 mil alunos, 48% 

dos quais no setor privado.  

O sistema de ensino superior no Brasil no período pós-guerra, que vai de 1945 

até a instauração do regime militar, em 1964, continuou em expansão.  Conforme 

Barreyro e Rothen (2008), o processo social, político e econômico do país decorrido 

pelo “desenvolvimentismo” (industrial, urbanização crescente, ingresso de capitais e 

empresas estrangeiras, migração, ascensão social das classes médias, etc), gerou uma 

maior demanda de escolarização em todos os níveis de ensino. Cunha (1983), citado por 

Barreyro (2008, p. 17), evidenciando dados do MEC, apresenta o crescimento do ensino 

superior nesse período até 1960 (quadro 4). 

Quadro 4 – Evolução do Ensino Superior no Brasil - 1945 – 1964 

ANO 
Matrículas no ensino 

superior 
N.º de universidades 

N.º de estabelecimentos 

isolados 

1945 27.253 5 293 

1964 142.386 37 564 

Fonte: Elaborado com dados de Cunha (1983) apud Barreyro (2008 p. 17) 
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De acordo com Durham (2005), esta foi a época em que se formou a rede de 

universidades federais: foi criada a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

houve a expansão do sistema universitário estadual paulista e o surgimento de 

instituições menores, estaduais e municipais, em todas as regiões do país.  

É importante assinalar que, neste período, no ano de 1961, ocorreu a aprovação 

da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN), Lei n.º 4024, de 20 de 

dezembro de 1961. As suas leis complementares, além de definirem normas para a 

autorização e reconhecimento das instituições de ensino superior, também 

estabeleceram novos órgãos que poderiam decidir acerca de criação de novos cursos: as 

universidades que gozavam de autonomia; os Conselhos Estaduais de Educação, 

responsáveis pela autorização e a fiscalização dos estabelecimentos estaduais isolados 

de ensino superior e o Conselho Federal de Educação (CFE).  

Ao CFE competia, entre outras atribuições: decidir sobre o funcionamento dos 

estabelecimentos isolados de ensino superior, federais e particulares; decidir sobre o 

reconhecimento das universidades, mediante a aprovação dos seus estatutos e dos 

estabelecimentos isolados de ensino superior, depois de um prazo de funcionamento 

regular de, no mínimo, dois anos e fixar o  currículo mínimo e a duração dos cursos que 

habilitem à obtenção de diploma capaz de assegurar privilégios para o exercício da 

profissão liberal (BRASIL, 1961). Com o golpe militar, em 1964, esta lei foi refeita na 

tentativa de organizar o ensino e adequá-lo ao novo contexto político e cria-se, então, no 

ano de 1968, a Lei n.º 5.540, de 28 de novembro de 1968, também denominada Lei da 

Reforma Universitária. 

 

3.1.4 A Reforma no processo de regulação da educação 

 

O tema Reforma Universitária já foi amplamente analisado por pesquisadores, 

cuja literatura é rica em argumentos e análises por diversos vieses. Neste trabalho, a 

intenção é apenas situar as repercussões da Reforma Universitária de 1968 no ensino 

superior, destacando a sua inserção como uma forma de enfrentar a crise da educação 

superior, num contexto de desenvolvimento industrial tardio. No entanto, cabe ilustrar o 

momento antecedente com as palavras de Dourado (2011, p. 55):  

A década de 1950 e o início da década de 1960 são emblemáticos para a 

educação superior e serão marcados pela federalização de IES e pela criação 

de universidades públicas federais brasileiras. Em seu percurso histórico, é no 



76 

 

 

 

período militar, após o golpe de estado, em 1964, que se consolidarão as 

condições objetivas para a intensificação da presença do ensino superior e, 

paradoxalmente, para a institucionalização da pós-graduação nas 

universidades públicas e a criação de novas universidades sob o regime 

fundacional no setor público federal. É o legado histórico da complexa 

reforma do ensino superior, efetivada no país pela lei n. 5540/68 – que 

preconizava o ideário universitário – e pela edição de atos institucionais e 

políticas educacionais pelo governo militar. 

 

A Lei n.º 5540/1968 de 28, de novembro de 1968, entrou em vigor no Governo 

de Costa e Silva, sob a gestão de Tarso Dutra no Ministério da Educação e Cultura e 

estabeleceu as normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua 

articulação com a escola média. A legislação e o planejamento universitário tinham 

formulado dois objetivos básicos: a solução da crise universitária e a formação dos 

recursos humanos para manter a dinâmica do desenvolvimento (CUNHA, 2014).  

Esta Lei da Reforma apresentou como principais mudanças: a unificação do 

vestibular; criação de cursos de curta duração; instituição de um ciclo geral e 

estabelecimento de matrícula por disciplinas em forma de crédito; implementação do 

sistema de pós-graduação para a formação de professores e pesquisadores; extinção das 

cátedras e incorporação dos departamentos como forma de organização das instituições; 

criação de carreira docente baseada em títulos e méritos e determinação do princípio da 

dedicação exclusiva (DURHAM, 2005). 

A reforma visou fundamentalmente a modernização e expansão das instituições 

publicas, destacadamente das universidades federais, mas, paradoxalmente, abriu o 

espaço para as instituições de ensino de natureza privada, como analisado por diversos 

autores. Observa-se na literatura visitada, que a partir de 1968, houve uma penetração 

cada vez maior do setor privado nos níveis de graduação e pós-graduação. A rede oficial 

consolidou seu papel na produção de recursos humanos para os setores modernos da 

economia em expansão e a rede privada continuou suprindo os setores tradicionais, 

onde o custo da manutenção do ensino era menor e os lucros eram garantidos. Neste 

sentido, a rede particular se expandiu através do estrangulamento que foi imposto ao 

crescimento da rede pública durante os anos de ditadura militar (CUNHA, 2014). 

Conforme analisa Cunha (2007; 2014), embora defendida por professores e 

estudantes, desde princípios da década de 1960, a Reforma Universitária foi 

possibilitada justamente pela repressão político ideológica. Para o autor, os atos 

institucionais baixados pelos governos militares, seus decretos, leis e a Constituição de 
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1967 abriram caminho para a extinção do regime de cátedras e a modernização da 

organização administrativa e acadêmica nas instituições federais de ensino superior, 

segundo o princípio da eliminação da duplicação de meios para fins idênticos ou 

equivalentes.  

Explicita o autor que 

[...] uma aliança tácita entre docentes-pesquisadores experientes e militares 

desenvolvimentistas fez com que as agências estatais de fomento ampliassem 

em muito os recursos destinados à pós-graduação; novos prédios foram 

construídos e laboratórios foram equipados; a profissão docente foi 

institucionalizada mediante o regime de tempo integral e de dedicação 

exclusiva; as instituições públicas de ensino superior ampliaram 

expressivamente o número de estudantes nelas matriculados (CUNHA, 2007, 

p 362) 

 

Outra solução vislumbrada para solucionar a crise foi vista na profissionalização 

do ensino de segundo grau, a canalização dos jovens para o mercado imediatamente, a 

outra medida indicou para a liberalização do ensino que consistia em mais vagas para o 

ensino superior. Ao tratar da articulação da escola média com a superior, a Reforma 

calcou seu conteúdo na “estruturação do ensino médio em termos dualistas: um ramo 

secundário, preparatório ao ensino superior, e ramos técnico-profissionais” (CUNHA, 

2007, p. 240). 

Como relata Cunha (2007; 2014), com a Reforma de 1968, as entidades privadas 

foram reconhecidas como entidades assistidas pelo poder público e foram suprimidas 

definitivamente as verbas orçamentárias vinculadas. Em 1965, com a lei 4.8814/1965, 

formulou-se o Estatuto do Magistério Superior, com regime político próprio, que 

confere ao Conselho Federal de Educação a competência para definir os cursos de pós-

graduação e suas características, o que não era previsto na LDB. Entretanto, conforme 

Cunha (2014), os dois pontos importantes para a Reforma foram conferidos a partir 

desse Estatuto: a estruturação da carreira docente e a institucionalização do ensino de 

pós-graduação.  

Martins (2009, p. 16-17), também, analisa que a Reforma de 1968 produziu 

efeitos paradoxais no ensino superior brasileiro, tais como: modernizou uma parte 

significativa das universidades federais e determinadas instituições estaduais e 

confessionais, que incorporaram gradualmente as modificações acadêmicas propostas 

pela Reforma; criaram-se condições propícias para que determinadas instituições 

passassem a articular as atividades de ensino e de pesquisa, que ate então - salvo raras 

exceções - estavam relativamente desconectadas; aboliram-se as cátedras vitalícias; 
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introduziu-se o regime departamental; institucionalizou-se a carreira acadêmica; a 

legislação pertinente acoplou o ingresso e a progressão docente à titulação acadêmica. 

É consenso entre os autores que o resultado imediato da reforma foi a expansão 

de matrícula no ensino superior, observado na década de 1980: de 278.295 estudantes 

em 1968 para 836.469 em 1973, o que representa um aumento de cerca de 300%. Mas 

este crescimento foi desigual, pois houve uma expansão do ensino particular de cerca de 

410% contra 210% do ensino oficial. Em 1968, no ensino público, haviam 153.199 

matriculados contra 124.496 na rede privada. Em 1973 na rede oficial estudavam 

327.352, pouco mais de 1/3 da matrícula geral de 636.469. Mais de meio milhão de 

estabelecimentos de ensino particulares, 96% estabelecimentos de ensino isolados 

recém-criados (MARTINS, 2009).  

Para Dourado (2011, p. 56), os anos 1980 marcam a retomada do estado de 

direito e nova Constituição Federal é aprovada em 1988, Na educação superior, ganha 

relevo a garantia, no texto constitucional, da autonomia das universidades [...]. A 

implementação deste princípio vai esbarrar em limites de toda ordem.  Segundo o autor, 

a Reforma Universitária concorreu para a diversificação da política científica, ao prever 

a criação dos Centros Regionais de Pós-graduação, vinculados ao sistema universitário, 

mas dotados de relativa autonomia. Além disso, ela consolidou e ampliou as atribuições 

do CNPq, incorporando à sua área de competência as ciências humanas, mas também 

garante a consolidação da lógica privatista da educação superior por meio da 

diversificação e diferenciação institucional no ensino superior, na década de 1990. 

Entretanto, cabe destacar a análise de Paula (2011) sobre os efeitos desta 

política. Para a autora, o incremento de matrículas na educação superior não significa 

necessariamente a inclusão social das camadas marginalizadas, ou seja, não houve a 

democratização da educação superior, ao contrário, o que ocorreu “é um arremedo de 

democracia que amplia o acesso, mas não garante a permanência e a inclusão social” 

(PAULA, 2011, p. 92), uma vez que os alunos trabalhadores e provenientes de classes 

sociais menos favorecidas econômica e socialmente não encontram muitas 

possibilidades de ingresso nas universidades públicas, de mais qualidade [...]. Assim, a 

Reforma corrobora a situação histórica do sistema educacional brasileiro: “excludente” 

desde os níveis anteriores ao universitário (PAULA, 2011, p. 65). No entendimento da 

autora, essa diferenciação e essas condições acaba reforçando as desigualdades do 
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sistema capitalista, pois para os estudantes de baixa renda sobram os cursos aligeirados, 

de curta duração, tão questionados e criticados. 

De acordo com Barreyro (2008), na década de 1970, o resultado do 

desenvolvimento econômico beneficiou diretamente a classe média brasileira com a 

criação de novas oportunidades de trabalho em setores mais modernos da economia, 

afetando assim a demanda pelo ensino superior. A expansão de matrículas e 

estabelecimentos de educação superior foi muito acelerada neste período, conforme 

apresentado nos quadros 5 e 6. 

Quadro 5 – Número de matrículas nas instituições de ensino superior  

1968 – 1971 – 1977 – 1980 

ANO MATRÍCULAS 

1968 278.295 

1971 561.397 

1977 1.159.046 

1980 1.377.286 

Fonte: Barreyro (2008, p. 19) 

 

Durante esse período, tanto o setor público, quanto o setor privado foram 

beneficiados com os resultados da política econômica do regime militar. Conforme 

destaca Durham (2005), o aumento da demanda por ensino superior está associado ao 

crescimento das camadas médias e às novas oportunidades de trabalho no setor mais 

moderno da economia e da tecnoburocracia estatal. O setor público não se preparou para 

esse momento do ensino superior, mas, já a iniciativa privada foi capaz de absorvê-lo, 

concentrando-se na oferta de cursos de baixo custo e exigências acadêmicas menores, 

tornando-se, assim, um grande negócio.  

 

Quadro 6 – Instituições de educação superior segundo a categoria administrativa e a 

organização acadêmica - 1971 – 1975 – 1980 

ANO 
UNIVERSIDADES ESTABELECIMENTOS ISOLADOS 

PÚBLICAS PRIVADAS PÚBLICOS PRIVADOS 

1971 31 16 81 511 

1975 36 21 92 711 

1980 43 22 65 643 

Fonte: Sampaio (2000, p. 71) 

 

A década de 1980 foi marcada pela crise econômica e pela transição política que 

culminou com uma nova Constituição em 1988 e, na década seguinte, com a primeira 

eleição direta para a Presidência da República. Neste período, como reflexo da crise a 
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estagnação do ensino superior atingiu tanto o setor público quanto o privado, este 

último com maior reflexo (DURHAM, 2005). Neste período, é possível destacar a 

expansão de cursos noturnos, concentrados no setor privado, revelando-se como uma 

oportunidade de atender uma demanda da sociedade já inserida no mercado de trabalho, 

impossibilitada de frequentar cursos diurnos. Conforme apresentado por Durham 

(2005), no ano e 1986, 76,5% das matrículas no ensino superior se concentravam no 

setor privado. As universidades federais, resistentes à implementação de cursos 

noturnos, abarcavam um percentual de 16% das matrículas. 

A aprovação da LDBEN, n.º 9394, em 20 de dezembro de 1996, definiu a 

posição das universidades no sistema de ensino superior, exigindo a associação entre 

ensino, pesquisa e extensão, tornando a produção científica condição necessária para 

credenciamento e recredenciamento de instituições, além de exigir das universidades 

condições mínimas de qualificação do corpo docente e de regime de trabalho. Também 

incorporou inovações como a obrigatoriedade do recredenciamento das instituições de 

ensino superior, precedida de avaliações, além de estabelecer a necessidade de 

renovação periódica para o reconhecimento dos cursos superiores. A implementação 

desses requisitos pouco afetou as instituições públicas, porém para o setor privado 

representou uma ameaça de perda de autonomia e status.  

A partir daí várias regulações, regulamentações e programas de expansão do 

ensino superior vieram interferir diretamente na demanda de matrículas e no número de 

instituições.  É possível constatar que os anos que precederam à LDBEN, de 1996, 

foram marcados pela expansão do Ensino Superior no Brasil, principalmente pelo setor 

privado. Os governos dos últimos anos, desde FHC (1995 a 2002), passando por Lula 

(2003 a 2010), colaboraram para o processo de expansão da oferta da educação superior 

no Brasil. Esta expansão continuou no primeiro governo de Dilma Roussef até o ano 

2014, dando sinais de decadência desde o início de seu segundo governo, ainda em 

vigência.   

De acordo com o Semesp (2016), o número de matrículas cresceu quase cinco 

vezes desde 1990, sendo o setor privado responsável por sua evolução. Os principais 

marcos dessa expansão podem ser constatados na figura 2. 
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Figura 2 – Evolução do número de matrículas na educação superior 

Período de 1990 a 2013 

Fonte: Semesp (2016) 

 

Observa-se no quadro de evolução das matrículas que a grande expansão da 

educação superior teve início após a aprovação da LDBEN, nº 9394/1996, ganhou 

impulso com a implementação do ensino a distância (EaD) e foi reforçada pelas 

políticas públicas do ProUni e do Novo FIES.   

A grande concentração no ensino privado, muitas de qualidade questionável, 

revela a complexa situação da educação no Brasil e evidencia os enormes desafios da 

democratização da educação superior. Como analisado por Dourado (2009, p. 63), para 

que tal objetivo seja atingido, “deve-se garantir políticas e ações direcionadas à 

regulação e gestão do sistema que contribuam para a melhoria da qualidade e para a 

progressiva desmercantilização da educação superior privada”. 
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SEÇÃO 4 

 

O PROCURADOR EDUCACIONAL INSTITUCIONAL: O ELO ENTRE O 

MEC E A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 

Esta seção destina-se a apresentar o processo de articulação entre saberes e 

fazeres, entre as prerrogativas dos atos legais e a prática do trabalho de PI no dia a dia 

da IES. Procura-se sistematizar a base legal que constitui a função do Procurador 

Educacional Institucional no cenário da regulação da educação superior, bem como 

delinear suas competências e atribuições como elo ente o MEC e a IES, a partir da 

experiência e da percepção do PI, diante das condições técnicas e estruturais em que se 

dá o desenvolvimento das diversas atividades de um PI no dia a dia de uma instituição 

de ensino superior.  

A partir da implementação do SINAES, no ano de 2004, os processos de 

regulação e avaliação da educação superior brasileira passaram a ser sistematizados, 

coordenados e executados pelo INEP e por secretarias do Ministério da Educação. Essas 

instâncias, com o uso de dados estatísticos coletados por meio de Censo da Educação 

Superior e realização de avaliações conseguem apresentar indicadores capazes de traçar 

um panorama da situação da educação superior brasileira. Além disso, podem fornecer 

ainda subsídios que se constituem como ferramentas para o estabelecimento de políticas 

educacionais e políticas de gestão.  

Com a implementação do SINAES, aumentou o grau de exigências e 

sistematização das coletas, bem como o processamento de dados para credenciamento e 

recredenciamento de instituições e autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de cursos de graduação, sejam presenciais e a distância. Cada vez mais 

as instituições de ensino superior, pública ou privada, qualquer que seja sua organização 

acadêmica, estão sendo obrigadas a conhecer e trabalhar com diversos sistemas e 

plataformas informatizadas, com especificidades operacionais diferenciadas que 

demandam tempo no preenchimento, coleta de dados, conferência e acompanhamento 

de resultados.  

Nesse contexto, torna-se cada vez mais necessária a intensificação de 

interlocução entre as IES e os órgãos reguladores e instâncias do Ministério da 

Educação, o que justifica a presença do Procurador Educacional Institucional, ou 

simplesmente PI, cuja atividade é de relevada importância no atual cenário educacional. 

 Entretanto, este profissional ainda é um personagem desconhecido pelos 
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profissionais da educação das IEs, bem como a sua função. Até mesmo diante do 

próprio MEC, ainda pode-se identificar uma certa indefinição quanto às funções do 

Pesquisador Institucional e o Procurador Educacional Institucional, inclusive no fato de 

ser atribuído a ambos a sigla PI. 

Diante do exposto, a seguir, é apresentada uma descrição sobre cada uma dessas 

funções a fim de esclarecer onde essas funções se cruzam e em que ponto elas se 

especificam, tendo como embasamento teórico os fundamentos legais e a experiência 

nessas funções pela própria pesquisadora. 

 

4.1 PI: PESQUISADOR INSTITUCIONAL OU PROCURADOR EDUCACIONAL 

INSTITUCIONAL? 

 

Embora podendo ser acumuladas pelo mesmo profissional, e o surgimento 

dessas figuras se confundam, na legislação vigente, as funções do Pesquisador 

Institucional e do Procurador Educacional Institucional, ambos denominados “PI”, têm 

atribuições distintas dentro do ambiente acadêmico e de interlocução entre o Ministério 

da Educação, secretarias e autarquias.  

Cabe destacar que, ao Pesquisador Institucional, é atribuída a responsabilidade 

de preenchimento anual do Censo da Educação Superior, e ao Procurador Educacional 

Institucional, objeto específico deste estudo, são atribuídas responsabilidades distintas, 

necessárias ao fluxo e tramitação dos processos regulatórios e de avaliação.  

É possível afirmar que a figura do Pesquisador Institucional começa a surgir nas 

IES em dezembro de 2000, com a implementação do Sistema Integrado de Informações 

sobre a Educação Superior – SIEd-SUP, quando, por meio do Ofício Circular 

90/2000/MEC/INEP, o INEP solicitava às instituições: 

[...] a indicação de pessoa adequada para verificar, corrigir ou confirmar, 

todos os dados que compõem o perfil cadastral da Entidade Mantenedora. 

[...] a indicação da (s) pessoa (s) adequada (s) para verificar, corrigir ou 

confirmar todos os dados que compõem o perfil cadastral da IES e dos seus 

cursos. 

 

 Tal sistema, lançado pelo INEP tinha por objetivo fornecer informações sobre o 

sistema brasileiro de educação superior, coletando dados específicos da mantenedora, da 
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instituição e seus cursos, servindo também para alimentar dados do Censo da Educação 

Superior.  

No ano de 2004, foi implementado pelo MEC o Sistema de Acompanhamento de 

Processos das Instituições de Ensino Superior – SAPIEnS/MEC, que é 

[...] um sistema informatizado que possibilita a inserção de documentos, 

despachos e relatórios nos respectivos processos, por meio da Internet com 

utilização de tecnologias de informação, de forma a permitir a interação entre 

as instituições de educação superior e os órgãos do Ministério da Educação, 

visando a tramitação dos processos, o acompanhamento e o controle 

(BRASIL, 2004c). 

 

Ainda, sem denominação oficial, começam a surgir, a partir de então, novas 

atribuições para o profissional que viria a ser o Pesquisador Institucional, uma vez que 

coube ao representante da IES, indicado para alimentar de informações o sistema SIEd-

SUP e operar, também, esse novo sistema de informação. 

Em janeiro de 2005, foi publicada a Portaria Normativa MEC n.º 46, de 10 de 

janeiro de 2005 (BRASIL, 2005a), oficializando legalmente a figura do Pesquisador 

Institucional. Por meio deste documento, o MEC delineou como responsabilidade desse 

profissional a coleta de dados e preenchimento anual das informações solicitadas pelo 

Censo da Educação Superior: 

Art. 4º As Instituições de Educação Superior deverão designar um 

Pesquisador Institucional para ser o interlocutor e responsável pelas 

informações da instituição junto a DEAES-INEP. 

§ 1º O pesquisador Institucional será responsável pela coleta de dados e 

preenchimento do Questionário Eletrônico do Censo da Educação Superior 

no Sistema Integrado de Informações da Educação Superior - SIEd-SUP. 

 

Tal função torna-se, então, de relevada importância, uma vez que, por meio das 

informações e dados estatísticos obtidos a partir do preenchimento do Censo é possível 

retratar a realidade educacional no setor da educação superior, contribuindo como um 

instrumento que possibilite o estabelecimento de políticas públicas no país. Atualmente, 

esta figura ainda permanece ativa na IES bem como a sua função. Entretanto, é 

necessário que, anualmente, os gestores da IES atualizem ou mantenham a indicação de 

um Pesquisador Institucional a cada edição do Censo da Educação Superior, junto ao 

INEP. 

Em 2007, por meio da Portaria Normativa n.º 40, de 12 de dezembro de 2007, o 

Ministério da Educação instituiu o e-MEC, em substituição aos sistemas eletrônicos 

existentes – SIED-Sup e SAPIENS. O e-MEC é um sistema eletrônico de fluxo de 
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trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da 

educação superior no Sistema Federal de Educação com a conveniência de simplificar, 

racionalizar e abreviar o trâmite dos processos de regulação de cursos superiores junto 

ao Ministério da Educação, utilizando as possibilidades oferecidas pela tecnologia da 

informação. A partir de então todos os atos regulatórios referentes ao ensino superior 

passaram a tramitar por este sistema, o e-MEC. O acesso ao referido sistema era feito 

por um Procurador Institucional, cadastrado pela mantenedora. 

Por meio da reedição da Portaria Normativa n.º 40, de 2007, publicada na 

Portaria Normativa n.º 23, em 29 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010b), é instituída, 

oficialmente no ambiente das IES, a figura do Procurador Educacional Institucional. Tal 

profissional tem como função essencial ser o representante oficial indicado pela 

instituição, tendo como uma de suas responsabilidades a alimentação de dados nos 

sistemas de informações do MEC, conforme estabelecido no artigo 61-E da referida 

Portaria: 

A instituição deverá indicar um Procurador Educacional Institucional (PI), 

que será o responsável pelas respectivas informações no Cadastro e-MEC e 

nos processos regulatórios correspondentes, bem como pelos elementos de 

avaliação, incluídas as informações necessárias à realização do ENADE 

(BRASIL, 2010b).  

 

No exercício de sua função, o PI é investido de responsabilidade legal nos 

processos de inerentes à regulação, avaliação e supervisão da educação superior, 

conforme apresentado no artigo 61-E, § 2º, da Portaria Normativa nº 23, de 2010: 

O PI deverá ser investido de poderes para prestar informações em nome da 

instituição, por ato de seu representante legal ao identificá-lo no sistema e-

MEC, articulando, na instituição, com os responsáveis pelos demais sistemas 

de informações do MEC (BRASIL, 2010b). 

 

Por ter responsabilidade de prestar informações em nome da IES, torna-se 

necessário que o PI esteja alinhado com as políticas, procedimentos e normas 

institucionais e articulado com diversos setores institucionais, tais como Direção, 

Coordenação de Cursos, Secretaria Acadêmica, Comissão Permanente de Avaliação e 

demais setores que façam parte da estrutura organizacional, com a finalidade de tornar 

eficiente a interlocução entre a IES e seus órgãos reguladores. Para isso, a Portaria 

Normativa nº 23, artigo 61-E, § 1º, assim orienta:  
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O PI deverá, preferencialmente, estar ligado à Reitoria ou à Pró-Reitoria de 

Graduação da instituição ou órgãos equivalentes, a fim de que a comunicação 

com os órgãos do MEC considere as políticas, procedimentos e dados da 

instituição no seu conjunto.  

 Embora, em atos legais, não se estabeleça um perfil técnico e especializado para 

o exercício da função de Procurador Educacional Institucional, é possível delineá-lo, 

com base nos fundamentos legais, como sendo um conhecedor da instituição e da 

legislação pertinente do setor educacional, com competências, atitudes e habilidades 

específicas para o exercício da função. Com isso, é possível constatar que a instituição 

dessa nova figura no ambiente acadêmico, tornou-se fundamental na otimização do 

fluxo de informações ao MEC, essenciais para os processos regulatórios, refletindo na 

efetividade da qualidade da educação superior brasileira.  

 

4.2 ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PI 

 Ao Procurador Educacional Institucional (PI) é atribuída, como função 

primordial, a interlocução com as instâncias reguladoras e regulamentadoras, previstas 

da estrutura da educação superior brasileira. Para efetivação dessa função, o PI é 

incumbido de trabalhar com sistemas informatizados, cujos dados alimentados 

impactam diretamente no desenvolvimento dos processos regulatórios e de avaliação em 

tramitação na instância reguladora do MEC, representada pela Secretaria de Regulação 

e Supervisão da Educação Superior – SERES e no INEP, que é o órgão responsável pela 

tramitação dos processos de avaliação do setor. O PI, portanto, possui responsabilidades 

específicas com relação aos respectivos sistemas relacionados a seguir:  

 

4.2.1 Relativamente ao e-MEC  

Instituído pela Portaria Normativa nº 40, de 2 de dezembro de 2007, republicada 

em 2010, é o sistema eletrônico de acompanhamento de processos que regulam a 

educação superior no Brasil. Nesse sistema tramitam todos os processos de 

credenciamento e recredenciamento de Instituições de Ensino Superior, bem como os 

processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, 

regulamentados no Decreto nº 5773/2006 (BRASIL, 2006a).  

No sistema e-MEC, o Procurador Educacional Institucional é o responsável por 

manter atualizado o cadastro e-MEC; realizar e atualizar cadastro de docentes, 
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coordenação, cursos, disciplinas, carga horária; realizar e atualizar o cadastro da pós-

graduação lato sensu; aditar as atualizações de documentos institucionais (PDI, 

Regimento e Projetos Pedagógicos). Além da abertura de processos de regulação, cabe 

ao PI o acompanhamento e a instrução dos processos, bem como responder às 

diligências. 

Neste sistema encontra-se também o Cadastro e-MEC, que é um cadastro 

eletrônico de consulta púbica pela internet, constituindo-se também como base de dados 

oficial e única de informações relativas às instituições e cursos de educação superior e 

de referência a ser utilizada pelos órgãos do MEC e suas autarquias vinculadas, além de 

interoperar com os diversos outros sistemas, em especial os sistemas: PROUNI, FIES, 

SISU, ENADE, Censo da Educação Superior, entre outros (BRASIL, 2010b).  

No que se refere à avaliação e à supervisão, é também atribuição do PI: 

preencher formulários eletrônicos de avaliação; acompanhar e validar os resultados de 

avaliações externas e seus indicadores; realizar impugnações ou contrarrazões de 

relatórios de visitas de avaliação; preencher formulários referentes a protocolos e termos 

de compromisso; atender aos processos referentes a medidas cautelares, termos de 

saneamento e processos administrativos.  

Ainda, no sistema e-MEC, é responsabilidade do PI atualizar as informações 

sobre a composição da CPA (Comissão Própria de Avaliação), cabendo-lhe inserir, até 

o dia 30 de março de cada ano, o relatório de avaliação institucional, como também a 

manifestação e ou validação das informações sobre insumos e indicadores pertencentes 

ao SINAES (ENADE, CPC e IGC). 

Cabe ressaltar que todas as atividades oriundas do Sistema e-MEC despendem 

prazo, que variam de 15 a 30 dias para resposta, dependendo do tipo de processo e da 

instância em que ele se encontra. O respeito a esses prazos se torna fator de suma 

importância nessas atividades, pois o não cumprimento acarreta em sanções para as IES, 

nelas incluídas a perda de autonomia, a impossibilidade de oferta de novas vagas, de 

novos cursos até o descredenciamento institucional. 
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4.2.2 Relativamente ao ENADE  

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) integra o Sistema 

Nacional de Avaliação, com a finalidade de avaliar o rendimento dos concluintes dos 

cursos de graduação, em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e 

competências adquiridas em sua formação (BRASIL, 2004a). Atualmente, o ENADE é 

obrigatório e a situação de regularidade do estudante, neste exame, deve constar em seu 

histórico escolar. A primeira aplicação do ENADE ocorreu no ano de 2004 e a 

periodicidade máxima da avaliação é trienal para cada área do conhecimento.  

Operacionalizado pelo INEP, o ENADE possui plataforma informatizada 

própria, sendo atribuída ao PI a responsabilidade de nela realizar o enquadramento dos 

cursos avaliados; acompanhar o cadastro das inscrições dos alunos habilitados e 

irregulares até a emissão do protocolo de encerramento; acompanhar o preenchimento 

dos questionários dos estudantes e do coordenador; acompanhar a divulgação dos 

relatórios dos cursos e da IES. Além da atribuição operacional, cabe também ao PI o 

acompanhamento da legislação e as questões regulatórias como, cronograma, diretrizes, 

portarias, manuais, bem como participar de seminários ofertados pelo INEP sobre o 

tema, atuando como multiplicador junto aos envolvidos na gestão acadêmica dos cursos 

e da IES.  

Portanto, no exercício da função, além dos conhecimentos operacionais em 

plataformas informatizadas dos órgãos de regulação e avaliação, cabe ainda ao PI ser 

um conhecedor das plataformas e sistemas informatizados utilizados pela IES em que 

atua, com fins de agilizar e otimizar a busca de informações, com a finalidade de 

agilizar e otimizar, com um nível maior de confiabilidade, o fluxo de interlocução. 

 

4.2.3 Relativamente às demais funções do PI  

No dia da IES, entre as inúmeras funções atribuídas ao PI, cabe ainda registrar 

que é função do PI a organização de uma rotina diária que deverá estar prevista, 

prioritariamente, a saber: o acesso ao sistema e-MEC para verificação de mensagens, 

bem como o acompanhamento de processos regulatórios em trâmite; consultas diárias e 

atentas ao Diário Oficial da União, sites do MEC, INEP e CNE.  
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Cabe ainda ao PI, quando necessário, fazer os devidos contatos com os técnicos 

dos órgãos oficias, via meio eletrônico, ou com idas pessoalmente a Brasília, na busca 

melhores esclarecimentos junto aos profissionais/técnicos dos respectivos órgãos 

oficiais de regulação e avaliação (MEC, SERES e INEP). 

 

4.3 O PI À LUZ DA TEORIA E DA PRÁTICA NA REALIDADE ACADÊMICA 

A realidade de uma IES é particular e específica a cada uma, entretanto, todas 

estão submissas aos mesmos instrumentos legais. Entre o teórico, o legal e as ações 

necessárias no cotidiano das IES, há um complexo de fatores que tanto pode contribuir 

para um trabalho eficiente como pode ser empecilhos que necessitam de ações criativas, 

dinâmicas e proativas da parte do PI. E, caso contrário, a IES poderá ser prejudicada. 

Neste momento, passa-se a destacar alguns fatores e elementos que interferem 

no trabalho do PI no dia a dia da IES, procurando adequar uma estrutura textual que 

melhor represente a função do PI à luz da teoria e da prática. Para isso, utilizou-se a 

metodologia de entrevista, que foi realizada pela orientadora com esta própria 

pesquisadora, em que me foi solicitado relatar sobre o meu trabalho no dia a dia da IES. 

A entrevista foi gravada e, logo após, transcrita, sendo que esta narrativa passou a fazer 

parte do material de análise.  

Desta narrativa, emergiram por meio da análise de conteúdo (BARDIN, 2004) 

alguns fatores que são considerados neste trabalho como essenciais ao perfil 

profissional do PI: autocapacitação, comunicação e ética profissional, os quais passa-se 

discutir. Entretanto, cabe aqui ressaltar que, para discorrer sobre esses fatores, foi 

necessário recorrer ao apoio de outras áreas do conhecimento para uma melhor 

fundamentação e transposição para a atuação do Procurador Educacional Institucional. 

Também foi possível contar com o apoio do coordenador da CPA da IES em que esta 

pesquisadora atua. 

 

4.3.1 Autocapacitação  

Mesmo não sendo exigência para o exercício da função de PI uma formação 

acadêmica específica para tal, a partir da experiência desta pesquisadora no exercício da 
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função de PI, ouso sentir-me habilitada para dizer que, o desempenho da função exige 

do profissional capacitação contínua e específica que vai além dos conhecimentos 

adquiridos em uma formação universitária ou em informações obtidas nos inúmeros 

instrumentos e atos legais que instituíram a referida função no cenário da regulação. 

Como analisa Tardif (2012), ao relacionar trabalho e saber no caso dos professores que 

atuam em sala de aula, “a utilização dos diferentes saberes se dá em função do seu 

trabalho e das situações, condicionamentos e recursos ligados a esse trabalho”. Para o 

autor, “o saber está a serviço do trabalho” (TARDIF, 2012, p. 17). Nesta perspectiva, 

isso significa que as relações dos profissionais com os saberes nunca são relações 

estritamente cognitivas: são relações mediadas pelo trabalho que lhes fornecem 

princípios para enfrentar e solucionar situações cotidianas. 

Referindo-se aos saberes de experiência ou saberes práticos, Tardif (2012, p. 39) 

analisa que no exercício de uma função brotam saberes da experiência e são por ela 

validados: “Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de 

habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser”. Portanto, os saberes são 

constitutivos de toda prática profissional. No caso do trabalho do PI, no dia a dia da 

IES, este profissional se depara, continuamente, com novas exigências, novos atos 

legais que redirecionam processos, introduzem procedimentos, entre outros, exigindo 

tanto de novos conhecimentos como reelaboração de outros para responder 

adequadamente ao que se está demandando.  

Vale ainda ressaltar que nem sempre as demandas são tão simples, que podem 

ser resolvidas com consulta nas leis e resoluções e, por isso, é comum o PI precisar 

recorrer a consultas ao MEC, o que demanda, entre outras competências, tomada de 

decisões, seleção e organizações de informações. Como o retorno do MEC, na maioria 

das vezes, demora um tempo razoável e, nem sempre as respostas são objetivas, as 

ações acabam se concentrando nas mãos do PI, que é o profissional empoderado pela 

instituição para representá-la junto ao e-MEC. Diante do exposto, neste trabalho, 

corroboramos Tardif (2012, p. 39), que entende os saberes como “elementos 

constitutivos da prática”.  

Este entendimento vai ao encontro do conceito de “autocapacitação”, na 

perspectiva psicológica de Steven L. McShane (University of Western Austrália) e Mary 

Ann Von Glinow (Florida International University), obra traduzida no Brasil em 2014: 

“Conceito psicológico no qual as pessoas sentem mais autodeterminação, significado, 
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competência e impacto em relação ao seu papel na organização” (MCSHINE; 

GLINOW, 2014, p. 166). Como a função do PI são atividades relacionadas à gestão da 

IES, gestão de informações entre a instituição e o e-MEC e vice-versa, é nessa 

perspectiva de gestão, como interlocutor entre duas instâncias organizacionais (IES e e-

MEC) que se insere esta análise. 

A intitulação deste tópico como “autocapacitação” nos remeteu a outras áreas do 

conhecimento, pois trata-se de um termo psicológico que é mais utilizado no ambiente 

empresarial, mas que tem se aproximado do ambiente acadêmico, uma vez que, diante 

das mudanças das últimas décadas, por meio de um movimento chamado, em nível 

global, de “reformas”, as instituições de ensino têm sido consideradas como 

organizações e, até mesmo como “organizações que aprendem”.  

Como analisa Licínio Lima (2011, p. 134),  

[...] ao eleger a racionalidade econômica, a otimização, a eficácia e a 

eficiência, como elementos nucleares, os programas de modernização têm 

tomado por referência privilegiada a atividade econômica, a organização 

produtiva e o mercado, exportando a ideia de empresa para o seio da 

administração pública. 

 

Tratando do comportamento organizacional e conhecimentos emergentes na 

realidade global, McShane e Glinow (2014, 166) abordam a questão da autocapacitação 

no ambiente organizacional. Para esses autores, a definição mais amplamente aceita é 

que a autocapacitação é um conceito psicológico representado por quatro dimensões: 

autodeterminação, significado, competência e impacto do papel do indivíduo na 

empresa.  

Relativamente à “autodeterminação”, esses autores defendem que “funcionários 

autocapacitados sentem que têm liberdade, independência e capacitação de decisão 

sobre suas atividades de trabalho” (p. 166). No caso de “Significado”, os autores 

entendem que “funcionários autocapacitados se importam com seu trabalho e acreditam 

que o que fazem é importante”. No que se refere a “competência”, os autores explicam 

que “pessoas autocapacitadas têm confiança na própria capacidade para realizar bem o 

trabalho e capacidade para crescer com novos desafios” e, por último, quanto ao 

impacto do papel do indivíduo na empresa, os referidos autores analisam a importância 

de o funcionário conhecer o impacto do seu trabalho na organização e na sociedade: 

“Funcionários autocapacitados se consideram participantes ativos na organização; ou 
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seja, suas decisões e ações influenciam o sucesso dela” (MCSHANE; GLINOW, 2014, 

p. 166). 

É importante ainda descrever os fatores que influenciam esse processo de 

autocapacitação. Segundo os autores esta autocapacitação é influenciada por inúmeros 

fatores “individuais” e também “organizacionais” (p.166), os quais são relacionados a 

seguir. 

 No nível individual: “os funcionários devem possuir as competências 

necessárias para serem capazes de realizar o trabalho e também de lidar com as 

exigências adicionais de tomada de decisão”. 

 No nível organizacional: os autores consideram “que as características do 

trabalho também influenciam as pessoas para que se sintam autocapacitadas”.  

Segundo Mcshane e Glinow (2014, p. 166), quando, no trabalho, o funcionário 

tem alto grau de autonomia e mínimo controle burocrático, ele se sente mais impelido à 

buscar autocapacitação. Também “eles percebem o significado do trabalho quando 

atuam com autos níveis de identidade e valor da tarefa, e sentem mais autoconfiança 

quando atuam em trabalhos que lhe permitem receber feedback sobre o seu desempenho 

e suas realizações 

Cabe ainda dar destaque a outro fator citado pelos autores que influencia o 

processo de autocapacitação dos funcionários, em qualquer tipo de organização. Tal 

fator refere-se a uma cultura voltada para a aprendizagem, a disponibilização acessível 

das informações e recursos, a forma como as organizações aceitam os erros razoáveis 

como parte natural do processo e na forma como os líderes empresarias confiam nos 

funcionários. Na percepção dos autores, a autocapacitação pode aumentar a motivação e 

o desempenho. A autocapacitação está associada na confiança na gestão, o que acaba 

influenciando a satisfação no trabalho, a crença e a aceitação dos objetivos e valores da 

organização e o comprometimento eficaz com a empresa (MCSHANE; GLINOW, 

2014). 

 No caso do PI, é possível dizer que esses fatores, relacionados pelos autores, 

estão muito presentes na função do PI, pois a dinâmica das atividades por ele 

desenvolvidas exige tomada de decisões e iniciativas de autoaprendizagem o tempo 

todo, o que exigem autodeterminação, automotivação para aprender e competência na 

tomada de decisões. Assim, se o PI não estiver munido do espírito de autocapacitação, 
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ou seja, se ele for esperar que o gestor lhe indique o que ele precisa aprender, a 

execução de suas tarefas poderá ser prejudicada, implicando em sanções e prejuízos à 

instituição. Portanto, é preciso ficar muito claro que não tem ninguém para lembrar o PI 

do que ele tem para fazer, dos prazos, enfim, das suas ações. 

É importante que o gestor dê apoio ao PI na busca de sua capacitação, porém, a 

iniciativa cabe ao profissional, pois a atualização e a consulta constante e contínua às 

diversificadas normativas legais que balizam, especificamente, a avaliação, supervisão e 

a regulação da educação superior brasileira são fundamentais para orientação e 

execução de suas ações diárias, com efetividade, agilidade e qualidade. Nesse sentido, o 

olhar o atento do gestor para o trabalho do PI é também um fator a ser considerado. 

 

4.3.2 Comunicação 

  Conforme destacado na legislação pesquisada, é investida ao PI a 

responsabilidade de prestar informações em nome da IES. Conforme orientações legais, 

o PI deve estar ligado à Reitoria ou à Pró-Reitoria de Graduação da instituição ou a 

órgãos equivalentes, a fim de que a comunicação com os órgãos do MEC considere as 

políticas, procedimentos e dados da instituição no seu conjunto (BRASIL, 2010b). Tal 

formatação foi delineada por considerar que os setores estratégicos de uma IES, tais 

como, Direção, Coordenação de Cursos, Secretaria Acadêmica, Comissão Permanente 

de Avaliação estão a elas subordinadas, ou seja, à Reitoria e/ou Pró-Reitoria.  

 Com base na experiência como PI, é possível ressaltar que esta articulação com 

tais setores dentro de uma IES se torna imprescindível e condição sine qua non para um 

trabalho eficiente pois, são nesses departamentos que compõem a estrutura acadêmica 

que ele buscará as informações necessárias para atendimento das demandas do MEC e 

instrução de processos. Para isso, torna-se imprescindível o estabelecimento eficaz e 

eficiente de um processo de comunicação. 

 No entanto, cabe destacar a que conceito de comunicação refere-se neste 

trabalho. De acordo com Nassar (2008), o processo de comunicação é o componente 

mais importante para o estabelecimento de relacionamentos de uma organização com os 

mais diversos públicos, suas redes de relacionamento e a sociedade. Tomando a 

instituição de ensino como uma organização (LICÍNIO LIMA, 2011), podendo, assim, 

ser caracterizada na definição de Nassar (2008, p. 62) “como um sistema social e 
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histórico, formal, que obrigatoriamente se comunica e se relaciona, de forma endógena, 

com seus integrantes, e de forma exógena, com outros sistemas sociais e com a 

sociedade”, se justifica a relevância da comunicação no exercício da função de PI no 

âmbito acadêmico.  

 Segundo Nassar (2008, p. 64), é por meio da comunicação que a organização 

estabelece “diálogos a respeito de suas políticas, suas ações e suas pretensões”, bem 

como informa, organiza e reconhece seus públicos de interesse, entre os quais seus 

colaboradores. Por meio da comunicação, a organização “legitima a sua existência e 

trabalha pela melhoria do ambiente de trabalho, entre outros objetivos”. No caso do PI, 

processo análogo ocorre no ambiente acadêmico. É a comunicação que torna possível 

visualizar a aplicação do processo de diálogo entre as diversas instâncias, no efetivo 

exercício da função do PI. Daí, uma das exigências da função de PI é estar sempre 

atualizado das decisões administrativas, políticas e pedagógicas da IES e dos cursos, 

com a finalidade de verificar o alinhamento dessas decisões junto aos processos 

regulatórios, sendo esta uma das prerrogativas que legitima a sua existência na 

organização.  

No sentido de fundamentar como se dá esta comunicação entre as instâncias 

internas da IES e entre MEC e IES e vice-versa, cabe novamente recorrer a Nassar 

(2008) que se manifesta sobre o tema na organização. Nassar (2008, p. 65) classifica os 

fluxos de comunicação em descendente, ascendente, lateral, transversal e circular, cujos 

são descritos a seguir: 

 Descendente: carrega as informações do comando hierárquico para a base da 

organização; frequentemente essas informações sofrem modificações em cada nível 

hierárquico, por razões culturais e de poder.  

 Ascendente: faz o caminho inverso e leva informações geradas dos níveis 

hierárquicos inferiores para o topo diretivo da organização. 

 Lateral ou horizontal: se dá entre pessoas, áreas e departamentos situados no 

mesmo nível hierárquico. 

 Transversal: se caracteriza por não respeitar limites hierárquicos e se dar em 

todas as direções; 

 Circular, acontece com mais frequência em organizações informais e, nas 

redes de relacionamento digitais, segue praticamente em todas as direções. 
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No caso das instituições de ensino, independentemente do nível hierárquico em 

que se encontra o PI, é possível situar sua efetiva atuação dentro dos fluxos de 

comunicação, uma vez que, além de ser um canal de comunicação entre a IES e o MEC 

e vice e versa, o PI se configura também como um elo na corrente de interação entre os 

níveis hierárquicos previstos na organização acadêmica, com a socialização de novos 

conhecimentos, novos procedimentos e normas inerentes aos processos legais de 

regulação e avaliação, objetivando a atualização e capacitação dos envolvidos, 

influenciando no objetivo principal, que é a melhor qualidade dos cursos e da 

instituição. 

 

4.3.3 Ética e responsabilidade profissional 

Ao discorrer sobre a função do Procurador Educacional Institucional neste 

trabalho, é possível constatar que o mesmo transita por diversos departamentos da IES, 

lidando com diversas informações e documentos, com prazos e demandas, muitas vezes, 

improrrogáveis, às vezes, informações de caráter sigiloso. Portanto, não basta constante 

aperfeiçoamento e boa comunicação no ambiente de trabalho. É necessário que haja 

uma consciência do compromisso ético e da responsabilidade que perpassam a função 

desempenhada que, no caso do PI, entendeu-se mais adequado denominar de ética e 

responsabilidade profissional. 

Sendo assim, torna-se fundamental que o profissional PI seja imbuído de 

responsabilidade, postura e consciência ética no manuseio e disseminação de certas 

informações que função e a posição dentro da organização educacional lhe 

proporcionam.  Segundo Sá (2013, p. 3) em sentido amplo “a ética tem sido entendida 

como a ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes”. Nesse 

entendimento, relaciona a conduta de uma pessoa em relação com outra, porém, na 

relação do profissional com situações e questões do trabalho, ele caracteriza como ética 

profissional.  

No caso do PI, no exercício de suas atividades, vale considerar que desvios 

éticos, além de colocar em riscos a integridade de sua reputação como indivíduo e como 

profissional, interfere diretamente na qualidade dos serviços da IES, bem como 

interferem na sua continuidade, enquanto instituição de ensino e enquanto organização. 
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Conforme conceitua Souza (2007, p. 12),  

A ética refere-se às relações que os indivíduos estabelecem em uma 

determinada comunidade, sempre precedida de um investimento elucidativo 

dos fundamentos, das justificativas ou valores, independentemente da 

aprovação ou não por qualquer grupo. São valores que vêm de dentro para 

fora, alicerçados em fundamentos justificativos de forma reflexiva e 

elucidativa, procurando ir além das justificativas imediatistas, espontaneístas, 

empíricas de determinada cultura. 

 

Nesse sentido, uma conduta ética no trabalho, deve seguir padrões e valores, 

tanto pessoais, como da sociedade e da própria organização, pois são essenciais para o 

alcance da excelência profissional, garante a sua credibilidade profissional e a 

integridade da organização. Portanto, no caso do PI, assumir uma postura ética pode lhe 

garantir respeito e confiança de seus superiores bem como dos demais profissionais da 

instituição. 

É oportuno acrescentar nesta análise a definição de profissão e profissional 

teorizada por Sá (2013). Segundo o autor, profissão se trata da prática habitual de um 

trabalho, oferecendo uma relação entre necessidade e utilidade, no âmbito humano, 

exigindo uma conduta específica para o sucesso de todos os envolvidos – quer sejam 

outros indivíduos ligados ao trabalho, quer sejam grupos, maiores ou menores, onde 

está inserida tal relação. Portanto, tal conduta específica visa beneficiar quem exerce a 

profissão como quem usufrui de seus resultados. 

Relativamente ao conceito profissional, Sá (2013, p. 152), o entende como a 

“evidência, perante terceiros, das capacidades e virtudes de um ser humano no exercício 

de um trabalho habitual de qualidade superior”. Para o autor não é possível construir um 

conceito pleno, sem que se pratique uma conduta também qualificada. O valor 

profissional deve acompanhar-se de um valor ético para que exista “uma integral 

imagem de qualidade”. Conforme o autor, 

Quando só existe a competência técnica e científica e não existe uma conduta 

virtuosa, a tendência é de que o conceito, no campo do trabalho, possa abalar-

se, notadamente em profissões que lidam com maiores riscos (SÁ, 2013, p. 

156). 

Portanto, o exercício de uma profissão deve estar revestido do aspecto virtuoso, 

seja ele de caráter universal ou específico ao desempenho da atividade, tornando-se 

assim elemento fundamental na construção da reputação do profissional. Como ressalta 

Sá (2013), a profissão deve ser mais do que um meio para se ganhar a vida, deve ser um 

propósito de fé, um exercício constante de virtudes. Tais virtudes devem formar a 
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consciência ética estrutural, alicerçando o caráter e, em conjunto, habilitarem o 

profissional ao êxito em seu desempenho. Dessa forma, Sá (2013, p. 197) define que 

“virtudes básicas profissionais são aquelas indispensáveis, sem as quais não se consegue 

a realização de um exercício ético competente, seja qual for a natureza do serviço 

prestado”.  

Assim, com base em Sá (2013), nos fundamentos legais da função de PI e na 

experiência e, tendo em vista as virtudes básicas e imprescindíveis no exercício de todas 

as profissões, as quais, facilmente, podem ser transpostas para o exercício profissional 

do PI, é possível destacar: 

 Zelo: Desejar fazer cuidadosamente, procurar ser perfeito, abranger todas as 

possibilidades que garantem a boa qualidade do que se faz, ser eficaz. 

 Honestidade: Trata-se de um princípio que não admite relatividade. Situa-se 

como uma compatível prática do bem com a confiança depositada por terceiros a 

alguém. 

 Responsabilidade: o profissional deve manter uma postura congruente com 

seu trabalho e manter para si os dados que lhe foram confiados, para preservar e garantir 

o sigilo necessário. 

 Sigilo: o respeito aos segredos das pessoas, dos negócios, das instituições, é 

protegido legalmente, pois trata-se de algo importante. Eticamente, o sigilo assume o 

papel de algo que é confiado e cuja preservação de silêncio é obrigatória. 

 Integridade: é indispensável manter a transparência nas atividades exercidas, 

ser honesto com os gestores e demais profissionais, garantindo que todos sejam 

influenciados positivamente com seu trabalho, direta ou indiretamente. 

 Competência: Sob o aspecto potencial, é considerada como conhecimento 

acumulado por um indivíduo, suficiente para o desempenho eficaz de uma tarefa. Do 

ponto de vista funcional, competência é o exercício do conhecimento de forma 

adequada e pertinente a um trabalho. Eticamente no sentido próprio, a competência, 

como domínio de conhecimento, deve ser aplicada para o bem, não devendo ser 

sonegada a ninguém. 

 Meritocracia: O sistema de crescimento de toda e qualquer organização deve 

ser pautado em merecimento, advindo de resultados correspondentes às expectativas e 

necessidade da organização ou da IES.  
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 Humildade: atrás de crachás estão seres humanos, totalmente suscetíveis a 

erros, afinal, todos podem falhar. É preciso tomar todas as medidas para que os 

equívocos não ocorram, porém, os erros podem se fazer presentes uma vez que trata de 

humanos. Portanto, se uma dessas situações acontecer com o PI, ele deve ser humilde 

para reconhecer a falha e corrigi-la, o mais rápido possível a fim de que não gere 

maiores prejuízos. 

 Comprometimento: o compromisso do profissional se aplica sistemicamente, 

ora no comprometimento com o seu próprio desenvolvimento contínuo, ora em seu 

comportamento de maneira congruente com sua linha de pensamento. Ou seja, o PI 

deve agir para alcançar suas metas e objetivos, procurando entregar os resultados 

solicitados pela instituição, sendo comprometido com os colegas de trabalho, com os 

líderes e o público da IES. Ao desempenhar sua função com excelência, e dentro desses 

princípios, automaticamente estará contribuindo com o todo de forma ética e 

profissional. 

 

4.4 UM OLHAR PARA O SER PI EM UMA UNIVERSIDADE  

 

 Voltar o olhar para si próprio para falar sobre o que é ser PI em uma IES 

significa necessariamente retomar trajetórias e travessias, muitas vezes dolorosas, 

porque os caminhos da vida pessoal e profissional quase sempre não são tão límpidos, 

colorido, nem tão pouco pré-escritos, como em novelas. Por isso, toda história tem sua 

materialidade, o que é não é diferente para esta PI, neste momento, tentando se afastar 

desta posição para lançar um olhar de pesquisadora para o PI e seu trabalho.  

Ao fazer a narrativa sobre o trabalho do dia a dia como PI em uma IES, três 

categorias se destacaram como imprescindíveis para a proposta desta pesquisa: 

autocapacitação, comunicação e ética profissional. Sobre esses elementos, foi 

apresentado nesta seção como eles perpassam o trabalho do PI e podem interferir nos 

resultados do mesmo. Entretanto, neste momento, à guisa das considerações finais deste 

trabalho de pesquisa, procura-se mostrar um pouco do que é ser PI. Para isso, cabe 

relatar um pouco mais da minha trajetória, uma vez que cada acontecimento e cada 

travessia constituem a nossa identidade e a nossa história. 

Nasci em 20 de março de 1973 na Capital de São Paulo. Caçula de três irmãos, 

sendo a mais velha, portadora de paralisia cerebral, e crescendo na cidade de São Paulo, 
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onde os meus pais residiam, em plena década de 1970, via a minha mãe dividida entre 

os afazeres domésticos e os cuidados especiais com minha irmã. O meu pai como 

provedor da família, todos os dias saía cedo para o trabalho e voltava para casa só no 

início da noite, para que nada de essencial nos faltasse.  

Lembro-me da minha infância com muita alegria, pois, apesar dos poucos 

brinquedos da moda, não me faltavam ideias de brincadeiras na rua onde morava. Neste 

tempo tive muitas amizades, das quais algumas delas ainda trago comigo até hoje, com 

muito apreço. Lembro-me, como se fosse hoje, que minhas brincadeiras preferidas eram 

sempre envoltas de muito papel, caneta, um aparelho de telefone antigo e até uma 

pequena máquina de escrever. Ainda está límpida em minha memória a imagem do meu 

pai chegando trazendo da empresa em que ele trabalhava alguns blocos usados de papel 

contínuo, aqueles utilizados nas impressoras matriciais da época. Aquele monte de 

papel era como um presente muito esperado a cada final do dia; como eu adorava 

receber aqueles blocos de papel que logo ficavam cheios de desenhos, garatujas, 

coloridos.  

Pensando bem, agora começo a enxergar um significado de todo aquele apego 

aos blocos de papel e a minha trajetória rodeada de papeis, amor que tenho no exercício 

do meu trabalho nos dias de hoje, atualmente, papéis e computador. Lembro-me que 

entrei na escola com quatro anos de idade; o primeiro dia foi marcante. Era uma pré-

escola municipal chamada de “parquinho”. Acredito que seja porque lá havia um grande 

espaço gramado, com muitos brinquedos, e que me proporcionava momentos de alegria 

e convivência com várias crianças. Foi nessa pré-escola, nesse parquinho, que aprendi a 

ler e a escrever. Aos sete anos de idade, fui matriculada no SESI para cursar o primário 

e lá fiquei até a terceira série. A partir da quarta série primária, até o fim do ginásio (8ª 

série), cursei em um colégio estadual que era bem próximo à minha casa.  

Comecei a trabalhar com quatorze anos, assim que terminei o curso de 

datilografia, não por exigência de meus pais ou por necessidade de renda extra para a 

família, mas, sim, para satisfazer uma necessidade minha. Mesmo eu sabendo que eu 

ainda era uma criança queria trabalhar e pedia isso aos meus pais. Meu primeiro 

emprego foi como auxiliar de escritório em um despachante, onde minha mãe 

pessoalmente pediu ao dono que me desse uma chance de aprender o serviço.  Lá estava 

eu novamente, envolta em meus papéis, mas agora não era brincadeira, era trabalho. 
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Fiquei nesse escritório por dois anos. Aprendi muito. Foi um importante momento na 

minha vida, foi o início de minha formação profissional e essencialmente pessoal.  

No ano de 1990, auge da minha adolescência, aos dezessete anos, deixei a 

cidade de São Paulo e mudei-me com meus pais e minha irmã para a cidade de Pouso 

Alegre, Estado de Minas Gerais. Meu irmão, que havia se casado alguns meses antes de 

nossa mudança, continuou seguindo sua vida na “selva de pedra”. Cresci escutando meu 

pai falar: “No dia em que me aposentar volto para minha terra”. Confesso que, só 

acreditei que era verdade quando percebi o caminhão de mudança se distanciando da 

nossa antiga casa, levando eu e minha mãe na cabine e meu pai e um cachorro na 

carroceria. 

Recordo-me bem que não foi uma fase fácil, foram dias chorando, sentada 

sozinha no portão da minha nova casa. Apesar de ter alguns parentes morando 

próximos, me sentia muito sozinha. Nada supria a falta que minhas amigas faziam. Essa 

foi uma fase de recomeço... Nova casa, novos vizinhos, novas amizades. Eu tive que me 

refazer, pois dali em diante eu começaria uma nova fase na minha vida. 

Em meus vários momentos de solidão, sem entender muita coisa, interrogava, 

sem resposta, o que seria da minha vida, os rumos que tomaria dali em diante. Era 

difícil entender o que significava essa mudança brusca de realidade. Uma coisa que 

mais preocupava era quanto ao estudo, a profissão, o sonho da faculdade. Era muita 

coisa nebulosa, muitas incertezas, tudo muito difícil para mim, mas era preciso 

recomeçar. Eu não podia preocupar o meu pai, pois ele estava realizando o sonho da 

vida dele. Essas incertezas que permeavam minha mente me faziam sentir perdida e, 

assim, eu não vislumbrava caminhos.   

Até que um dia decidi dar o primeiro passo, respirei fundo e parti em busca de 

trabalho. Consegui um emprego de auxiliar administrativo no escritório de uma fábrica 

de produtos têxteis onde trabalhei durante nove anos. Aproveitei cada oportunidade de 

aprendizado, atuando em diversos departamentos, como vendas, faturamento, 

financeiro, cobrança, expedição. Essa empresa infelizmente passou por problemas 

financeiros e encerrou suas atividades na cidade. Durante todo o período nesta empresa 

terminei o ensino médio, o Técnico em Contabilidade, no ano de 1993. Como já 

trabalhava na área, eu acreditava que não precisaria seguir com o ensino superior. Para 

mim, até aquele momento, bastava a experiência prática e era muito comum garantir um 

emprego em escritório de contabilidade com um curso técnico.  
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No ano de 1999, comecei a trabalhar na Universidade do Vale do Sapucaí, onde 

trabalho até os dias de hoje. Esse foi um momento de reaprendizado, comecei a 

trabalhar em uma área totalmente diferente dos outros empregos que tive. Iniciei minhas 

atividades na secretaria de pós-graduação e extensão. Meu trabalho envolvia o 

atendimento de alunos e professores e, nesse contato, conheci um ambiente totalmente 

diferente daquele comercial que, até então, estava familiarizada. Até esse momento, eu 

ainda acreditava que os meus conhecimentos de experiências profissionais passadas 

bastavam para eu prosseguir minha carreira dentro do setor administrativo da 

Universidade.  

Todavia, o contato com a educação me fez enxergar um mundo que até então 

desconhecia e esse convívio me despertou a vontade e a necessidade de ir além, de 

procurar novos saberes, era a chance de fazer uma faculdade, mas entrava a questão 

financeira. Mesmo assim, a ideia foi se consolidando e, no ano de 2002, com a 

oportunidade de bolsas de estudos, iniciei o curso de Pedagogia – Licenciatura Plena 

com habilitação em Supervisão Escolar do Ensino Fundamental e Médio, Magistério 

das Matérias Pedagógicas e Magistério nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental.  

Optei por esse curso, pois, verifiquei que, em sua matriz, havia algumas disciplinas na 

área de gestão escolar que poderiam ajudar na minha prática profissional. O trabalho 

administrativo sempre me atraiu. 

A graduação foi um momento muito significativo na minha formação, me 

proporcionou a ampliação de conhecimentos no campo da educação, por meio dos 

estágios realizados em escolas de nível de educação fundamental e médio; 

proporcionou-me, também o primeiro contato com a pesquisa acadêmico-científica. 

Durante todo o meu percurso pela graduação procurei aplicar os conhecimentos 

adquiridos para melhoraria de minha prática profissional, assim consegui galgar alguns 

degraus a mais dentro na carreira administrativa, sendo promovida de função, graças aos 

estudos e aos meus esforços em procurar aproveitar cada oportunidade de crescimento 

para aprender sempre mais e melhorar o meu trabalho. Nessa nova função, comecei a 

me envolver com questões de gestão do ensino superior, a me inteirar das legislações 

pertinentes e, com isso, eu ia promovendo o aperfeiçoamento de minha atuação.  

O novo cenário educacional do início do século XXI trouxe diversas mudanças 

para as instituições de ensino superior, devido à implementação sistemática do processo 

de avaliação. O contato com os processos de avaliação e regulação da educação 
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superior, ao mesmo tempo em que pressionava a todos, principalmente os gestores, 

também representava novos desafios e, a cada dia, me instigava a procurar conhecer a 

legislação, os processos, os fatos que aconteciam, sempre procurando realizar o trabalho 

e atender às demandas com conhecimento de sua importância e de suas consequências 

caso o trabalho não fosse cumprido. Enfim, sempre procurei realizar um trabalho com 

consciência na instituição, agora Universidade.  

Nessa trajetória, no ano de 2003 fui nomeada Pesquisadora Institucional, sendo 

responsável pelas informações censitárias da Universidade junto ao Ministério da 

Educação. Era e ainda é função deste profissional preencher o Censo. Com este trabalho 

tive a oportunidade de conhecer ainda mais sobre a Universidade e também já havia 

concluído o Curso de Pedagogia.  

 Esse envolvimento cada vez profundo com as questões da Universidade tornou-

me também mais sensibilizada com as questões da didática dos professores. Assim, logo 

após a conclusão da graduação, no ano de 2005, iniciei o Curso de Especialização Lato 

Sensu em Docência no Ensino Superior, concluindo-o no ano de 2006. Nesse curso, tive 

a oportunidade de ampliar meu conhecimento, devido ao contato com as diversas 

leituras e atividades voltadas à práxis pedagógica. Tive, ainda, a oportunidade de 

contato com estudantes do ensino superior, realizando estágio de docência em Curso de 

Graduação em Pedagogia. Com essa oportunidade, pude construir uma postura reflexiva 

na atuação docente voltada a essa modalidade de ensino. Destaco como fato importante 

dessa época, o nascimento da minha filha, Ana Luiza.  

Devido minha atuação profissional, não atuante no magistério, mas totalmente 

vinculada com a educação e, sentindo a necessidade da ampliar a formação e ter uma 

profissionalização, no ano de 2007, iniciei um novo curso de Especialização Lato Sensu 

em Gestão Educacional: Administração e Inspeção Escolar. Os conteúdos apresentados 

no decorrer desse curso, que concluí no ano de 2009, veio ao encontro de minhas 

expectativas e necessidades, contribuindo muito com as funções que passei a exercer na 

Universidade e, assim, os caminhos continuaram se abrindo.  

No ano de 2009, iniciei na função de Procuradora Institucional para atender a 

necessidade da IES que passava por migração para o Sistema Federal de Educação. Em 

um curto espaço de tempo me interar de toda a situação dos cursos de graduação, 

aprender toda a operacionalização do sistema e-MEC, conhecer os meandros legislação 

educacional e da avalição. A partir de então comecei a tomar consciência da 
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responsabilidade que estava sendo a mim confiada naquele momento de transição. 

Percebi que a responsabilidade atribuída à função não poderia se limitar a digitação de 

dados, ao simples ato de “copiar e colar”. A partir daquele momento tive a plena 

consciência de que meu trabalho poderia interferir no futuro da instituição, eu não 

poderia falhar. Sendo assim, comecei a cada vez mais me inserir, mesmo que ainda sem 

perceber, no mundo da pesquisa, pois a cada dia eu procurava saber mais. 

  No ano de 2010, fui nomeada oficialmente como Procuradora Educacional 

Institucional (PI). Ou seja, a partir desse momento, passei a exercer efetivamente a 

função, sendo o canal de interlocução entre o Ministério da Educação e a Universidade, 

no qual atuo até os dias de hoje, juntamente com as funções de responsável pelo registro 

de diplomas e certificados e coordenadora do ProUni 14, exigindo cada vez mais de mim 

uma ampla carga de informações e conhecimento e, também uma severa disciplina de 

trabalho. 

Posso dizer que esse contato com o mundo acadêmico agregou muito não só na 

minha vida profissional, mas na vida pessoal. Conheci pessoas que me abriram 

caminhos e me deram oportunidade de crescimento. Ressalto que, durante toda essa 

trajetória tive a oportunidade de participar de diversos cursos e eventos voltados à área 

educacional, que me proporcionaram importantes experiências e contatos com novos 

estudos, ideias e metodologias. Com isso, tenho também a oportunidade de contribuir 

para a formação de outras pessoas envolvidas com meu trabalho, proporcionando-lhes 

capacitações e treinamentos. 

A necessidade de busca pelo conhecimento e a vontade de maior compreensão 

do campo educacional, levou-me a perceber o quanto esta área do conhecimento está 

inserida na minha vida; o tanto que tenho a aprender e o quanto eu posso também 

contribuir. Sendo assim, no ano de 2013, iniciei meus estudos no Mestrado em 

Educação, do qual estou em fase de conclusão, pesquisando a função que hoje, exerço a 

de PI em uma instituição de educação superior, localizada no Sul de Minas Gerais.  

Cursar as disciplinas do Mestrado e, especialmente pesquisar a função que hoje 

exerço, foi um dos momentos de maior aprendizado em minha vida. Foi nesse momento 

de formação que, efetivamente, aprendi a estudar mais sistematicamente, me ambientei 

                                                 
14 O ProUni - Programa Universidade para Todos é um programa do Ministério da Educação, criado pelo 

Governo Federal em 2004, que concede bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições 

privadas de ensino superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes 

brasileiros, sem diploma de nível superior. 
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com a pesquisa, tive contato com diferentes experiências e compreendi o sentido da 

palavra superação. Pesquisar a função a qual exerço me proporcionou avaliar a minha 

prática enquanto PI. Por meio da pesquisa pude me tornar uma profissional ainda mais 

reflexiva e ciente do contexto em que estou inserida. Hoje, sou efetivamente uma 

profissional da educação e tenho a certeza de que preciso da educação continuada para 

sustentar a minha atuação profissional. Tenho consciência que a função que ocupo exige 

autocapacitação constante, comunicação, disciplina, compromisso, responsabilidade e 

muita ética.  

Com um olhar para a trajetória já realizada, sinto-me mais forte e determinada a 

olhar para o futuro que hoje se apresenta muito mais promissor graças à educação. Uma 

a educação que garantiu a minha formação e transformação pessoal e social, tanto pelo 

saber e cultura que me proporcionou, como pela oportunidade de trabalho que 

proporcionou. Acreditando que, da mesma forma que a educação foi para mim, também 

será para a minha filha, todo o meu esforço se concentra hoje em deixar como legado à 

ela: a melhor educação, a melhor formação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O objetivo deste trabalho foi identificar e analisar nos textos dos documentos 

legais a função e as atividades relacionadas para o PI no contexto da prática do 

gerenciamento de informações entre o Sistema Federal de Educação/MEC e as 

instituições de ensino superior e vice e versa, partindo da questão: Quem é o 

Pesquisador Educacional Institucional para o MEC e para a IES? Diante desta 

interrogação, ao chegar às considerações finais, esperamos ter apresentado dados e 

informações que delineiam o perfil deste profissional no cenário acadêmico e para o 

MEC. 

No decorrer das leituras e apontamentos realizados para responder à questão 

central apresentada nessa dissertação, foi possível resgatar momentos históricos da 

educação superior brasileira, delinear a estrutura e o funcionamento do ensino superior 

atualmente vigente, apresentar conceitos e práticas de regulação relacionando-as com a 

avaliação, contextualizada no SINAES. Esta trajetória foi necessária para que 

pudéssemos situar a figura do Procurador Educacional Institucional (PI) no contexto da 

regulação da educação superior brasileira, conforme anunciado em seu título. 

O modelo de regulação ora vigente na educação superior brasileira vem exigindo 

das instituições uma maior profissionalização de sua gestão, nela inserida o Procurador 

Educacional Institucional. Conforme discorrido neste trabalho, ao PI cabe a interlocução 

do MEC e suas instâncias com a Instituição e vice e versa. Por meio dessa interlocução 

são tratados todos os processos relativos ao fluxo de avaliação institucional e de cursos 

e sua interface com a regulação. Cabe ainda ao PI a responsabilidade de constante 

atualização do vasto arcabouço legislativo, bem como de outras atribuições que fogem 

das exigências especificadas na Portaria nº 40/2010, a qual institui oficialmente a 

função. 

As inquietações deste trabalho partiram da experiência desta pesquisadora como 

PI há mais de 10 anos em uma mesma instituição de ensino superior, o que tornou 

possível delinear algumas características que permeiam o perfil do PI, à luz da teoria e 

da prática, com destaque a autocapacitação, ou seja, o autoaprendizado, por suas 

próprias iniciativas. Isso revela a necessidade de um nível de proatividade por parte do 

PI, necessária para sua atualização em questões relacionadas à legislação e processos 
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pertinentes à regulação e avaliação da educação superior, que se atualizam 

constantemente. 

Procurou-se demonstrar que a finalidade que justificou a institucionalização do 

PI no cenário acadêmico, que é de fortalecer a interlocução com o MEC e suas 

instâncias, bem como agilizar o fluxo de informações com os envolvidos em processos 

regulatórios dentro da IES realça a questão da comunicação como fator essencial entre 

as diversas habilidades que devem fazer parte do perfil do PI.  

A ética e a responsabilidade profissional congregam todas as demais 

características e podem ser consideradas posturas imprescindíveis na conduta de 

qualquer profissional. Ainda que seja difícil definir ética e responsabilidade 

profissional, à luz da teoria e da experiência, por causa do caráter subjetivo dos 

conceitos, no caso do PI, ou como ressaltada neste trabalho, tratam-se de 

comportamentos essenciais na postura do PI, cuja falta pode comprometer a instituição, 

em seus diversos aspectos. Em uma perspectiva sociológica, alguns autores, entre eles 

Freidson (1998) denomina de “profissionalismo”. Segundo Freidson, “o 

profissionalismo envolve compromisso com um determinado corpo de conhecimento e 

competência no seu próprio interesse e para o uso em que é aplicado” (p. 257-258). O 

próprio autor esclarece que isso significa o compromisso de preservar, aprimorar e 

elaborar esse conhecimento e competência, de fazer um bom trabalho aplicado nos 

problemas e/ou situações adequadas em benefícios dos outros, significando “boas 

obras” (p. 258).  

Diante do exposto, cabe ao PI lançar mão de estratégias com a finalidade 

aprimorar seu trabalho, pois dele podem depender o futuro e a continuidade da 

instituição. Ser PI não é tarefa das mais fáceis no contexto de uma IES, uma atuação 

competente demanda tempo, conhecimento, experiência e profissionalismo. Além disso, 

depende também da confiança do gestor e do investimento da IES em capacitações e 

formação continuada.  

Conforme constatou-se no decorrer desta pesquisa o PI, embora tenha sido em 

princípio compreendido como um digitador de dados ou um mero espectador das 

decisões dos gestores, passou a ser uma figura de função estratégica nas IES e, como tal, 

tem se firmado pelo trabalho que desenvolve. Trata-se de um profissional que tem como 

uma de suas obrigações o conhecimento de toda a movimentação e dinâmica acadêmica 

e institucional, com autonomia de apontar o que pode ou não pode ser realizado em 
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termos de regulação e regulamentação. Dessa forma, ajuda a indicar os possíveis 

caminhos que a IES deve seguir para atingir os objetivos almejados e atender às 

demandas do MEC. No entanto, este é um retrato em IES que estão bem estruturadas, 

ou caminham para tal. Em contato com outros profissionais que exercem essa função 

em outras IES, percebe-se que não são poucos os profissionais que não são 

reconhecidos e/ou exercem outras funções, sendo ainda apenas um digitador de dados 

no e-MEC.  

Cabe ainda observar que a figura do PI dentro da própria estrutura da IES ainda 

é quase desconhecida. Até mesmo no caso desta pesquisadora, há mais dez anos no 

cargo, que tem uma trajetória dentro da instituição, poucos sabem da sua função de PI. 

Normalmente, quem reconhece o PI na IES são os gestores, os coordenadores e os 

técnicos das secretarias. Nem os professores de graduação, pós-graduação, inclusive 

Stricto Sensu, conhecem esta função e a figura de PI na estrutura acadêmica.  

A realidade da educação superior brasileira nos apresenta uma grande 

quantidade de instituições de ensino superior, distribuídas nas variadas modalidades, 

categorias administrativas e organização acadêmica. Se considerarmos um PI em cada 

instituição de ensino superior em funcionamento, no Brasil, temos um universo de mais 

de 2.300 profissionais atuantes nesta função, diretamente envolvidos em questões da 

regulação e da avaliação da educação superior brasileira.  

O presente trabalho não tem a pretensão de esgotar o tema, mas fornecer 

elementos para a identificação deste profissional e, assim, contribuir com o processo de 

construção de sua identidade no cenário acadêmico. Pelo contrário, como a própria 

metodologia escolhida sugere, trata-se de uma Monografia de Base, que tem por 

finalidade organizar informações disponíveis para futuros estudos mais amplos e 

aprofundados. Nesse sentido, considera-se que este trabalho atingiu os seus objetivos e 

respondeu às questões propostas.  

A partir deste trabalho, esperamos que muitas outras questões possam emergir e 

que possam gerar projetos de novas pesquisas, inclusive subjacentes às dificuldades 

encontradas pelos gestores para selecionar profissionais competentes para o exercício 

função PI, dificuldades essas que não se encontram apenas na ausência de formação, 

mas, também, na falta de condições materiais e falta domínio das ferramentas básicas 

para o manuseio com a tecnologia, condição necessária para realização do trabalho do 

PI.  
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