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RESUMO

TEIXEIRA, Mila, M.Sc., Faculdades Integradas Pedro Leopoldo, fevereiro de 2014.
Alianças estratégicas: o consórcio das universidades federais do sul-sudeste de
Minas Gerais em análise. Orientador: José Edson Lara. Coorientadores: Walmer
Faroni e Tarcísio Afonso.

Não se há de falar de administração e gestão universitária sem conhecer e abordar um
mínimo da prática política nacional regida por planejamentos estratégicos e estratégias
que dialogam com a autonomia das unidades bases da federação, ou tendem a ignorá-la.
Sendo os campi geridos de maneira centralizada a partir do MEC e dos dirigentes
escolhidos por política específica, há de se contemplar esse arcabouço antes de analisar
o objeto deste estudo: o consórcio – PDIC – 2011/2015. A questão problema
orientadora desta dissertação é: “Qual a ótica dos gestores representantes das IFES,
quanto às estratégias e políticas públicas que subsidiaram a integração do grupo e como
ocorreram e ocorrem as decisões tomadas em trabalho conjunto?” Isso posto, é tempo
de caracterizar metodologicamente este estudo como constituído de uma ampla revisão
de literatura referente ao tema selecionado para estudo de caso – o consórcio. A parceria
foi implementada por sete universidades, instituída e estimulada por políticas públicas e
estratégias político-acadêmicas, com a anuência dos gestores, em que se estabeleceram
metas e constituíram um megaprojeto, além de sua consolidação no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDIC). A dimensão maior deste estudo considera a
ótica da mídia em relação à extensão e aos recursos injetados; avalia a percepção de
posicionamentos da população-alvo (reitores, professores e estudantes), quanto a
condução, conhecimento e resultados ou ações, oriundos da proposta. Para tanto,
estruturou-se esta pesquisa a partir de questionários-instrumentos de investigação
adequados à norma científica e ao conselho de ética, para se conduzir o estudo que tem
como objetivo geral: Conhecer os fundamentos e a prática do consórcio PDIC –
2011/2015, que propôs integrar academicamente as áreas de ensino, pesquisa e
extensão, de sete grandes universidades do País e do Estado de Minas Gerais. Os
resultados e as conclusões obtidos a partir dos dados tabulados apontam para a urgência
de uma revisão acerca das responsabilidades, dos investimentos e das ações de um

xi

projeto milionário cujas metas encontram-se estagnadas há três anos, demandando
revisão do planejamento, do diálogo e das ações nele propostas.
Palavras-chave: Gestão Universitária, Consórcio, Educação – Políticas Públicas,
Educação – Estratégias.
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ABSTRACT

TEIXEIRA, Mila, M.Sc., Faculdades Integradas Pedro Leopoldo, February, 2014.
Strategic alliances: an analysis of the consortium of south-southeast federal
univesities of Minas Gerais. Adviser: José Edson Lara. Co-advisers: Walmer Faroni
and Tarcísio Afonso.

It’s not possible to discuss university management and administration without
knowing and addressing a minimum of practice of national policy ruled by
strategic planning and strategies that dialogue with the autonomy of base units
of the federation, or tend to ignore it. Since campuses are centrally managed by
MEC and its leaders chosen by specific policy, it is necessary to contemplate
this framework before analyzing the object of this study: the consortium – PDIC
– 2011/2015. The question guiding this thesis is the problem: "What is the point
of view of managers representatives of IFES on the strategies and policies that
support the integration of the group and how the decisions on joint work
occurred and occur?" That said, it is time to methodologically characterize this
study consisting of an extensive literature review on the topic selected for case
study - the consortium. The partnership was implemented by seven universities,
established and stimulated by public policies and political-academic strategies,
with the consent of the managers, who settled in goals and created a
megaproject and its consolidation Institutional Development Plan (PDIC). The
greatest dimension of this study considers the perspective of the media in
relation to the extent and injected resources, assesses the perception of
placements of the target population (deans, teachers and students), on guiding,
knowledge and results or actions arising from the proposal. To this end, this
research was structured from appropriate scientific standards and ethics
committee questionnaires to conduct the study whose overall objective is :
Know the fundamentals and practice of the consortium PDIC - 2011/2015,
which proposed to academically integrate areas of teaching, research and
extension of seven major universities of the country and the state of Minas
Gerais. The results and conclusions obtained from tabulated data point to the
urgent need for a review of the responsibilities, investments and actions of a

xiii

millionaire project whose goals are stagnant for three years, demanding revision
of planning, dialogue and actions proposed therein.

Keywords: University Management, Consortium, Education - Public Policy,
Education - Strategies.
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1. INTRODUÇÃO: APRESENTANDO O CENÁRIO DA PESQUISA

1.1. Contextualização

O objeto de investigação deste trabalho é o Consórcio proposto pelas sete
universidades de Minas Gerais. Propõe-se descrever e explicar o tema dentro da linha de
pesquisa Inovação e Organizações. Nesse contexto, a ação da gestão universitária, bem
como a implementação e a condução do projeto, nas práticas de consórcio educacional,
firmado entre sete universidades do Estado de Minas Gerais, é passível de um exame
específico, em que se vislumbra uma visão política e pragmática sobre o consórcio
universitário e sua inserção na sociedade.
Repensando a governança organizacional aplicada ao setor público, voltada
tanto ao exercício do poder, quanto ao controle de sua organização, compreende-se que
a teoria institucional tem como base analítica o modo como regras e procedimentos são
incorporados pelas organizações em busca da própria legitimidade (FONTES FILHO,
2003).
Essa circunstância faz com que as Instituições de Educação Superior (IES)
brasileiras, a exemplo de outras organizações, enfrentem desafios significativos,
marcados por mudanças no macroambiente e no ambiente funcional, pela competição
ferrenha, baixa capacidade de resposta às demandas externas, busca por mais qualidade,
recursos escassos, ineficiência, carência de liderança, novidades em tecnologia
educacional e necessidade de prestar contas de avaliação acadêmica e institucional.
Nesse sentido, constantes mudanças na política educacional, perspectivas do
setor produtivo, flutuações na demanda por seus cursos e as renovadas necessidades de
seus alunos vêm instigando as instituições de educação superior, em particular as
universidades, a reverem sua gestão e buscarem formas mais eficientes e eficazes que
lhes permitam melhor gerenciamento de seus recursos, definição de objetivos,
estabelecimento de prioridades e implantação das estratégias mais adequadas à
sobrevivência em um contexto em transformação (MEYER JR.; MANGOLIM, 2012).
Essas necessidades renovadas de formação humana e profissional constituem
fortes condicionantes como indicadores da estratégia que consolidou a proposta do
Consórcio – Plano Institucional do Consórcio – PDIC – 2011/2015. Nesse sentido, o
consórcio é apoiado e fomentado pelas políticas públicas então vigentes, visto
consolidar metas para uma gestão unificada das instituições vinculadas.
1

Meyer Jr. e Mangolim (2012) asseguram que aspectos críticos da gestão têm
sido formular e implementar estratégias que permitam a uma organização concretizar
seus objetivos, o que demanda definição de prioridades e alocação de recursos, de forma
que seus produtos e serviços sejam aceitos no mercado. Eles acrescem que em
universidades brasileiras, esse processo se caracteriza pela formalização de planos
estratégicos, estabelecidos com base em modelos e paradigmas inspirados na realidade
das organizações, apoiados pela racionalidade política que acomoda interesses de
grupos e pelo hiato entre as políticas e objetivos institucionais e os objetivos e práticas
das unidades que a compõem.
Para Fontes Filho (2003), a governança da organização consolida a expressão
da distribuição do poder na organização, permitindo incluir, num grupo, empresas e
organizações, com ou sem fins lucrativos, de modo que tal relação suscita indagar como
se constitui esse governo ou governança, e inquirir, ainda, sobre qual modo essas forças
se articulam no controle, e quais as consequências que isso traz para as estratégias e
práticas organizacionais.
Em primeira mão, o referido autor parte da hipótese de que o fato de a
estratégia preceder a estrutura aponta uma relação determinística à empresa; um modelo
sociológico impessoal do comportamento empresarial com marcas de determinismos
aos quais pesquisadores e ou historiadores podem ser adversos.
Nesse raciocínio, indaga o autor:
Esse determinismo traz ao pesquisador da administração a reflexão
sobre que outros fenômenos limitam a liberdade das organizações
em realizar suas escolhas e decisões. Pode-se supor, como
consequência, que, se há um determinismo entre estratégia e
estrutura, deve haver também algo que rege a estratégia em uma
grande empresa ou o que determina essa estratégia. Essa reflexão
se generaliza a qualquer organização. Há algum conjunto de
condicionantes que reduziria o grau de liberdade da escolha, pela
organização, da estratégia a adotar?

Mediante tais considerações, reflete-se sobre as inúmeras questões referentes à
responsabilidade social de uma, de duas (...) de sete IES, de grande porte, consorciadas
em um projeto maior de ensino e extensão. Mas, antes, porém, de se analisar o conjunto
de condicionantes que poderiam reduzir o grau de liberdade de escolha e estratégia do
consórcio formado, voltou-se o olhar a uma questão menor: quais são os fundamentos e
como ocorrem as tomadas de decisão no gerenciamento do grupo?
Dessa questão, emanaram-se outras, de não menor importância, que neste
estudo se propõe elucidar, tal como se apresenta a seguir.
2

1.2. Problema de pesquisa

Gerir uma IES é atividade bastante complexa; mais, ainda, é integrar sete delas,
cada uma com sua gestão e autonomia. Pensando-se num plano de ação coletivo, que
consolide as ações para além do campus universitário e das divisas nacionais, há a
necessidade da soma de saberes e fazeres que se encontram em uma prática que
necessita estar alicerçada, para não fugir aos objetivos e à missão do projeto. Essa
situação em um consórcio suscita o desejo de investigar as bases dessa integração e
instiga conhecer os fundamentos dessa ação.
Cumpre, pois, conhecer a fundamentação e a prática do consórcio – PDIC –
2011/2015, orientado por um plano de ação que integra o trabalho de sete universidades
do Sul/Sudeste mineiras.
Grande parte da literatura referente ao contexto educacional das últimas
décadas tem constituído o suporte para a reflexão sobre os objetivos das reformas
educacionais de maior ou menor profundidade, buscando-se redefinir o papel do estado
e a consequente alteração na configuração das políticas públicas que as fomentam e, ou
amparam. Por conseguinte, muito se indaga, em avaliações de desempenho, sobre os
papéis e as funções acerca do fazer de todos os pares que de alguma forma atuam,
trabalham ou produzem sob uma liderança e sob um fomento. Neste caso, este estudo é
considerado de ampla magnitude e muitas são as indagações que se juntam para
consolidar a questão maior, sendo elas:
 Teriam as universidades envolvidas no Consórcio potencializado seu poder de
demanda, cultura, extensão e ciência?
 Quais são os fundamentos ou bases constitutivas do Consórcio?
 Por que e como surgiu este projeto no Estado de Minas Gerais?
É certo que o Consórcio constitui inovação, apresentando um novo modelo de
gestão das Universidades e reconceituando a gestão da educação superior. Tal atitude
não demandaria uma resposta consistente, frente ao elevado investimento financeiro do
Governo?
 Quais são os resultados, precipuamente, mais relevantes do consórcio?
 Quais têm sido as repercussões na ANDIFES (Associação Nacional dos Dirigentes
das Instituições Federais do Ensino Superior) e no MEC (Ministério da Educação)
quanto à produtividade de todas as sete universidades envolvidas?
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Busca-se, por certo, no decorrer desta dissertação estudar cada tópico desses
aqui enunciados, sendo a questão problema que condensa todas essas, a seguinte:
 Quais são os condicionantes, os fundamentos e os resultados do Consórcio PDIC,
para integrar as funções de ensino, de pesquisa e de extensão, nas áreas de influência
das universidades participantes?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo geral

Conhecer os fundamentos e a prática do consórcio PDIC – 2011/2015, de
integrar academicamente as áreas de ensino, pesquisa e extensão, das sete universidades
do País e do Estado de Minas Gerais.

1.3.2. Objetivos específicos
 Delinear e discutir fundamentos teóricos da gestão universitária, das estratégias e das
políticas públicas inerentes ao contexto educacional em geral e ao consórcio
universitário em particular;
 Descrever os fundamentos e as prerrogativas do consórcio das Universidades
Federais do Sul Sudeste de MG;
 Investigar o conhecimento da comunidade universitária envolvida (reitores,
professores e estudantes) bem como a sua participação no Consórcio;
 Investigar a viabilidade do consórcio e a perspectiva de alcance das parcerias de
qualidade e de conhecimento que envolvem países e continentes em prol de força
política e defesa da educação como um bem público e discutir a autonomia das IFES
diante da missão preestabelecida,
 Relacionar a teoria de estratégias, tecnologias, políticas públicas e gestão
universitária ao contexto do consórcio das Universidades Federais do Sul Sudeste de
MG e à missão do grupo.
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1.4. Relevância

A relevância do estudo deste tema consiste na exploração do conhecimento,
através de um modo inovador de se expandir o “fazer acadêmico universitário”, na
perspectiva de que o consórcio concebe e estabelece “maior complementaridade de
ações e o fortalecimento da cooperação entre as universidades consorciadas,
preservando-se a autonomia e singularidade de cada instituição” (Resolução 8/2012, em
Anexo A).
Ademais, a importância deste tema para o ambiente acadêmico, organizacional
e para a sociedade inova no sentido de descrever, em uma única pesquisa os temas
estratégia, gestão universitária e políticas públicas consolidadas em um consórcio
universitário com o significativo número (sete) de universidades, propondo um mesmo
trabalho a partir da mesma missão e de igual objetivo. A contribuição maior se volta ao
conhecimento do Consórcio como atividade inovadora no contexto educacional
universitário.
Para esta pesquisadora, o desenvolvimento desta pesquisa se justifica em razão
da importância de se conhecer – em princípio – o impacto inovador do Consórcio, e, a
posteriori, compreender a necessidade de estudar os fundamentos da Política Pública e
das estratégias que o regeram, visto tratar-se de um grande investimento na educação,
até então sem repercussão na literatura e com parca divulgação das metas propostas no
Projeto estabelecido para vigência entre os anos de 2011-2015.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Esta pesquisa, parcialmente documental, investiga um caso: o consórcio das
Universidades Federais da Região Sul-Sudeste de Minas Gerais, sendo ancorada
teoricamente em Estratégias, Gestão Universitária e Políticas Públicas, visto ser este o
eixo orientador do Consórcio das Universidades que se propõe estudar.

2.1. O consórcio PDIC 2011-2015: considerações preliminares

A essência da proposta do Plano de Desenvolvimento Institucional do
Consórcio (PDIC) é de integrar academicamente as áreas de ensino, pesquisa e
extensão, de sete eméritas universidades federais do país e do estado de Minas Gerais.
Portanto, o Plano propõe voltar-se à maior “eficiência na captação e aplicação de
recursos, parcerias para atuação nas áreas de inovação, de novas tecnologias e em outras
áreas estratégicas, visando ao desenvolvimento institucional e à capacidade de
apresentar propostas” para solucionar questões a elas inerentes. Ademais, o
desenvolvimento que preza o crescimento intelectual e acadêmico é almejado desde os
primórdios, no intento de se atingir um mundo e uma vida melhores, conforme anotado
por Gramsci (2001):
Não há nenhuma atividade humana da qual se possa excluir qualquer
intervenção intelectual – o Homo faber não pode ser separado do Homo
sapiens. Além disso, fora do trabalho, todo homem desenvolve alguma
atividade intelectual; ele é, em outras palavras, um filósofo, um artista, um
homem com sensibilidade; ele partilha uma concepção do mundo, tem uma
linha consciente de conduta moral, e, portanto, contribui para manter ou
mudar a concepção do mundo, isto é, para estimular novas formas de
pensamento (GRAMSCI, 2001, p. 52-53).

Esse conceito em Gramsci corrobora o privilégio dos intelectuais, suas
iniciativas políticas, a direção de projetos educacionais, como construtores,
organizadores, persuasores permanentes (GRAMSCI, 2001, p. 53), visto que mediam a
intervenção e assumem funções de organizadores dos projetos culturais. A função de
mediar é missão de intelectuais que participam das práticas sociais, sistematizam e
sintetizam ideias de um grupo e propõem projetos de ação.
Nesse fazer, estão as grandes e articuladas intervenções mobilizando
indivíduos que enlaçam saber e poder, orientados por políticas públicas, e orientando-as

6

de modo tal que atinjam estruturas modelares e norteadoras de novas parcerias. Nessas
parcerias, o foco dos projetos universitários se volta ao crescimento e à autonomia
universitária, aos diferentes projetos de ensino superior, ou seja, ao papel da
universidade na formação de uma elite intelectual capaz de coordenar o projeto de
modernização do Brasil.
A atual perspectiva democrática das políticas públicas, resultante da trajetória
da administração da educação, passa a conceber modelos baseados nos critérios de
eficiência, eficácia, efetividade e relevância (PARO, 2007), o que culminou no
Consórcio. Nesse sentido, é imprescindível ponderar sobre gestão universitária, que,
traduzida por muitos estudiosos, sob vários enfoques, ampara esse fazer inovador e
coletivo – o consórcio, que se firma numa construção coletiva do processo educacional,
em toda a sua amplitude.
Michelotto (2003, citado por FERREIRA, p. 218) associa a democratização na
história da universidade à democratização da escola e da educação, admitindo a
importância de se conhecer a situação sócio-histórica da educação para se entender a
condição democrática que dela emana. No mesmo sentido, Paro (2007) associa
democracia, escola e educação, e acrescenta uma discussão sobre a importância dessa
interação na gestão escolar, para a qualidade do ensino. Isso reforça o pressuposto da
formação do Consórcio em prol da qualidade do ensino.

2.2. Estratégias, inovação, tecnologia e qualidade em educação

Cada vez mais estudos versam sobre estratégias empresariais, em nível
corporativo, unidades de negócio, empresas, teorias atuais e aplicações em educação,
pontuando caminhos para profissionais e estudiosos da área de gestão que buscam
inovações nas escolas de todos os níveis.
Estratégia, inovação e tecnologia se ajuntam e se voltam à qualidade em
educação como um quarteto indissolúvel à garantia da estabilidade e da continuidade da
instituição, em um momento em que o planejamento empresarial precisa conciliar ou
ajustar todos os elementos envolvidos no processo (econômico, social, político, cultural,
tecnológico etc.) (SIQUEIRA; BOAVENTURA, 2012).
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2.2.1. Estratégias

Com o uso do termo “estratégia”... pretende-se focalizar a interdependência das
decisões dos adversários e de suas expectativas a respeito do comportamento de uns e
de outros. Pode ser definido como sendo a determinação das metas e de objetivos
básicos, a longo prazo, de uma empresa, bem como da adoção de cursos de ação e a
alocação dos recursos necessários à consecução dessas metas (CHANDLER JR., 1963).
Para Motta (1991, p. 82), “estratégia é o conjunto de decisões fixadas em um
plano, ou emergentes do processo organizacional, que integra missão, objetivos,
sequência de ações administrativas num todo interdependente”.
Ghemawat (2000) analisa o histórico do pensamento estratégico a respeito de
negócios durante a década de 70, permitindo observar-se que:
 Persistem as tentativas de se definir “estratégia” ao longo do tempo. Dentre as
dificuldades do tema, evidencia-se que estudar ideias e práticas estratégicas constitui
abordagem menos arbitrária do estudo de estratégia;
 A perspectiva histórica organiza concepções mutáveis de estratégia desenvolvidas
por acadêmicos, gerentes e consultores, permitindo identificar padrões em
diversidade de ideias, tais como evolução em conjunto com o ambiente,
desenvolvimento e difusão de determinados paradigmas estratégicos, mudanças de
paradigmas, reciclagem de ideias anteriores e assim por diante.
 De forma mais ambiciosa, a ideia de dependência do caminho (um dos pontos de
encontro dos estrategistas acadêmicos desde meados dos anos 80) sugere que a
compreensão da história das ideias a respeito de estratégia é essencial à noção mais
informada de para onde elas poderão ir no futuro (GHEMAWAT, 2000). Acresce o
referido autor:
Estratégia é um termo criado pelos antigos gregos, que para eles
significava um magistrado ou comandante-chefe militar. Ao longo dos
dois milênios seguintes, refinamentos do conceito de estratégia
continuaram a focalizar interpretações militares. A tentativa de síntese
de Carl Von Clausewitz na primeira metade do século XIX é um
exemplo particularmente notável: ele escreveu que, enquanto
“táticas... (envolvem) o uso de forças armadas na batalha, estratégia
(é) o uso de batalhas para o objetivo da guerra”. Entretanto, a
adaptação da terminologia estratégica a um contexto de negócios
precisou esperar até a Segunda Revolução Industrial, a qual
começou na segunda metade do século XIX, mas decolou de fato
somente no século XX (GHEMAWAT, 2000, p. 15-16).
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A história do pensamento estratégico em administração foi afetada por
conceitos e considerações militares. A sociologia pode ter sido o campo acadêmico que
mais exerceu influência sobre as elaborações iniciais do conceito de estratégia em
administração, principalmente por professores dessa área, de modo que essa linha de
trabalho ditou a agenda para pesquisas futuras e para o desenvolvimento na área de
estratégia.
Nessa ampliação, a análise do cenário ajudou a tornar parte do paradigma mais
antigo a SWOT (força-fraqueza-oportunidade-ameaça) um processo mais sistemático
para o planejamento estratégico, esclarecendo oportunidades e ameaças que confrontam
cada empresa, algumas das quais compartilhadas com seus concorrentes diretos.
Contudo, a análise de cenários não se limita aos concorrentes diretos: envolve olhar
além deles, até uma extensão que depende do caráter geral do gabarito analítico
empregado. A estrutura das “cincos forças” amplia a análise (ao menos em princípio)
para cadeias verticais de três estágios (fornecedor → concorrente → comprador) e para
a consideração explícita de possibilidades de substituição. A rede de valor traz, para o
quadro, relações complementares e responde pela complicação de que um participante
que é concorrente em um aspecto pode ser um complementador em outro. Pode até ser
necessário adicionar mais tipos de participantes, dependendo do contexto.
Dada a ambiguidade relativa a quem está “dentro” e quem está “fora”, chegar à
clareza quanto às identidades dos participantes, costuma ser mais importante que
esforçar-se para achar a maneira correta de traçar os limites da porção do cenário de
negócios que deve ser mapeada com detalhes (GHEMAWAT, 2000).
A identificação dos tipos relevantes de participantes prepara o caminho para o
mapeamento das relações entre eles. Tanto as relações competitivas quanto as
cooperativas, devem ser levadas em conta. A estrutura das “cinco forças” oferece vários
métodos analíticos a este respeito (“os determinantes da atratividade da indústria”). O
mapeamento precisa ser dinâmico, porque as relações podem mudar com o tempo, em
consequência de ciclos, tendências, choques, estratégias de participantes e assim por
diante. O objetivo maior do mapeamento é sugerir maneiras de as empresas se
adaptarem aos cenários em que operam, ou moldá-los. A estrutura SWOT lembra que as
percepções de oportunidades e ameaças devem se integrar, considerando forças e
fraquezas de cada participante (GHEMAWAT, 2000). Assim, o autor sintetiza a visão
do paradigma SWOT (força-fraqueza-oportunidade-ameaça) sumarizando que, para o
planejamento estratégico, forças e fraquezas variam de forma substancial, mesmo entre
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concorrentes diretos. Por conseguinte, as diferenças em desempenho dentro do mesmo
setor “tendem a ser significativas e as empresas que pretendem ser particularmente bemsucedidas, em geral, precisam se posicionar para criar vantagens competitivas em seus
setores” (p. 79). Assim, Ghemawat (2000) considera que:
Uma empresa tem valor agregado quando a rede de clientes,
fornecedores e complementadores na qual ela opera fica melhor com
ela do que sem ela – isto é, quando a empresa oferece alguma coisa
que é única e valiosa no mercado.
Para obter uma vantagem competitiva ou um valor agregado superior ao das
rivais, uma empresa precisa fazer as coisas de maneira diferente delas no dia
a dia. (...)
Porém, além de decompor a empresa em atividades, seus executivos devem
igualmente desenvolver uma visão de um todo integrado. É possível obter
muito poder de ligações positivas, que se reforçam mutuamente, entre
atividades que fazem o todo ser maior que a soma das suas partes
(GHEMAWAT, 2000, p. 79-80).

Comprometer-se e desenvolver competências constitui maneiras de satisfazer a
necessidade de dinamização. A razão está relacionada à tensão permanente entre o
caráter irreversível das opções, e mudanças das empresas nos cenários em que elas
operam. Assim, atividades, recursos, comprometimentos e competências devem ser
examinados em profundidade, focando testes de valor econômico (GUEMAWAT,
2000). Pode-se afirmar que ideias sobre estratégia aparecem e desaparecem com
frequência. A lógica baseada em valor parece ser uma das mais valiosas.

2.2.1.1. Planejamento estratégico universitário

O planejamento estratégico permite às organizações um planejamento de ações,
metas e planos para projetar o futuro de forma adequada. Torna-se, desse modo, uma
ferramenta estratégica para os dirigentes e para a organização como um todo. Por isso, a
estratégia é vista como capacidade de a empresa ou organização prever o futuro, e
antecipar as interferências do ambiente externo (MINTZBERG, 2001).
Nas Instituições Federais de Ensino Superior, a situação se assemelha. Exige-se
nova postura dos gestores das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) mediante
o desafio de oferecer ensino de mais qualidade, formando profissionais preparados para
o mercado de trabalho e gerando benefícios para a sociedade. Destarte, a atual
conjuntura de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) as
universidades precisam criar novos mecanismos para realizar a gestão (MIZAEL et al.,
2013).
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Conforme Mizael et al. (2013), existem no Brasil 54 instituições federais de
ensino superior, estando 11 delas localizadas no Estado de Minas Gerais, além de
Institutos Federais Tecnológicos (IFET), o que torna o estudo com posição relevante
para estado das IFES. Lembram os autores que os IFETs possuem uma estrutura
administrativa distinta das universidades, o que faz com que não sejam incluídos em
estudos das IFES. O mesmo ocorreu neste estudo que considera apenas os campi com os
cursos superiores e pós-graduações.
É certo que as sete IFES de Minas Gerais que se uniram em um consórcio
buscaram nessa parceria uma aproximação entre instituições, e a maximização do uso
dos seus recursos. Das 11 universidades federais localizadas no Estado de Minas Gerais,
apenas sete compõem o consórcio das Universidades Federais do Sul-Sudeste de Minas
Gerais, sendo o Consórcio Sul-Sudeste de Minas Gerais formado pelas seguintes
universidades: Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), Universidade Federal
de Itajubá (UNIFEI), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade
Federal de Lavras (UFLA), Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade
Federal de São João Del-Rei (UFSJ) e Universidade Federal de Viçosa (UFV).
Mizael et al. (2013) asseveram que o Consórcio Sul-Sudeste de Minas Gerais
das IFES consiste na primeira estratégia em rede adotada na administração pública
federal, sendo outra experiência similar a do estado do Rio de Janeiro, conhecido como
Centro de Educação Superior a Distância do Rio de Janeiro (CEDERJ), consórcio das
Instituições de Ensino Superior do Rio de Janeiro, que conta com a participação das seis
universidades, a saber: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro (UFRRJ). Esse consórcio é gerido pela Fundação Centro de Ciências e
Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ), fundada em
2002, com o objetivo de oferecer cursos de graduação à distância, na modalidade
semipresencial para todo o Estado. Atualmente, o Consórcio é custeado pelo governo do
Estado e, atualmente, conta com apoio financeiro da Universidade Aberta do Brasil
(UAB) e do Ministério da Educação (CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR A
DISTÂNCIA DO RIO DE JANEIRO – CEDERJ, 2011).
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Como instrumento de planejamento, as IFES adotam o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), que surgiu de um ato da burocracia, a partir da
criação do Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006 (BRASIL, 2006).
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um instrumento de
planejamento estratégico criado pelo normativo, o qual visa a apresentar a missão,
ações, objetivos, metas, prazos e resultados a serem alcançados pelas IES. Foi elaborado
para um período de cinco anos, e é o documento que identifica a Instituição de Ensino
Superior (IES), no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe,
às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às
atividades acadêmicas que desenvolve e, ou que pretende desenvolver (BRASIL, 2002b,
p. 2) (MIZAEL et al., 2013)
O PDI pode constituir excelente instrumento de gestão pública das IFES como
mecanismo de busca da excelência do ensino, pesquisa e extensão, bem como de
alcance desses objetivos com eficiência, eficácia e transparência pública. Por ser o
Plano de Desenvolvimento Institucional um instrumento legalmente instituído, há de se
conhecer seus limites e seu potencial para que seja utilizado como um instrumento
gerencial.

2.2.1.2. Planejamento estratégico nas IFES

Porter (1999) conceituou planejamento como ferramenta gerencial que auxilia
a organização a delinear o caminho a ser seguido, considerando a interação com o
ambiente.
O planejamento constitui recurso estratégico para as organizações projetarem o
seu futuro em função de um objetivo alinhado com a missão institucional. Atualmente,
as organizações, sejam elas públicas, privadas ou não governamentais, elaboram e
seguem um plano de ação. O Planejamento Estratégico, segundo Alday (2000), precisa
ser mais do que um documento estático, mais uma ferramenta dinâmica que permita
antecipar as decisões em cumprimento à missão e aos objetivos organizacionais.
No Brasil, o planejamento estratégico repercutiu no pós-guerra, quando houve
a necessidade da racionalização dos recursos, dos serviços e da máquina pública. A
adoção do planejamento iniciou-se nas organizações militares como estratégia de
combate nas guerras. Da mesma forma, a noção de planejamento tomou grande
magnitude nas organizações, principalmente nas empresas privadas. Atualmente,
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reflete-se sobre o planejamento estratégico na administração pública. No entanto, os
primeiros planos criados após o período da década de 30 tinham por objetivo o
desenvolvimento macroeconômico, focando especificamente na estabilização monetária
e fiscal (TONI, 2002), como se pode destacar o Plano Salte (1948), o Plano Trienal
(1963) e o Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) (1972-1974).
A forte intervenção do Fundo Monetário Internacional (FMI) na economia do
Estado brasileiro fez com que os administradores públicos estabelecessem um
planejamento voltado para a estabilidade econômica e o combate à inflação. Nesse caso,
têm-se os exemplos do Plano Verão (1989), Plano Collor (1990) e o Plano Real (1994)
que tiveram a mesma política de estabilização econômica e fiscal. Na Administração
Pública, a noção do planejamento começou a caminhar no período militar. O plano
desenvolvido pelo governo de Juscelino Kubitschek, conhecido como o Plano de Metas
(1956-1961), foi o primeiro a refletir a noção de um planejamento estatal.
O planejamento estratégico constitui elemento incentivador do pensamento dos
administradores públicos sobre o que é importante para a organização e para o seu
futuro. Nesse sentido, Stoner (1985) destaca que o planejamento estratégico é uma
atividade de nível superior, de modo que a direção precisa atuar participativamente nele.
O envolvimento da direção, ou gestores, é primordial pelo fato de os diretores serem os
que têm acesso às informações necessárias a todos os aspectos e segmentos da
organização e, por conseguirem o comprometimento dos níveis abaixo, é necessário o
envolvimento e apoio da alta administração nas estratégias adotadas pela organização
(ALDAY, 2000).
Elaborado da forma mais adequada, o planejamento estratégico constitui
importante instrumento em benefício da administração das organizações. Na
administração pública, a ideia de planejamento começa a permear os espaços
organizacionais.
Neiva (1989) observa que no setor privado é forte a presença da avaliação do
planejamento, com resultados mensuráveis. Na administração pública, vêm sendo
utilizados cada vez mais instrumentos para criar programas, metas e ações no longo
prazo. Contudo, o serviço público ainda carece de pesquisas e indicadores que venham
quantificar os resultados. O Governo Federal criou um Sistema de Custo do Governo
Federal (Sic-Gov), para mensurar o gasto com a manutenção da máquina pública. Como
exemplo, a implantação de uma gestão de custos em hospitais públicos no Estado de
São Paulo, segundo Bonacim e Araújo (2010), aponta que a dificuldade de implantação
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de um sistema de custos consiste mais precisamente na confiabilidade dos dados. Logo,
é necessário realizar a conscientização de todos os membros da organização sobre a sua
importância (MIZAEL et al., 2013). Esses autores registram que, no âmbito federal, a
administração pública tem adotado, em virtude de cumprimento de legislações
pertinentes, alguns instrumentos como: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). O Plano Plurianual tem por
objetivo projetar os programas, ações e políticas públicas, estabelecendo metas para
longo prazo. Nele, os programas, ações, elementos de despesa responsável, prazos e
recursos são detalhados. Essa prerrogativa prevê a elaboração de projetos em longo
prazo, para promover o desenvolvimento econômico e social e, ao mesmo tempo, servir
de subsídio para avaliar a gestão. A LDO orienta a elaboração da Lei Orçamentária
Anual, que deve estar de acordo com os objetivos estabelecidos no PPA. Por último, a
LOA apresenta todas as metas, objetivos e ações a serem executados, devendo esse
conjunto estar de acordo com o PPA e a LDO.
Conforme Fernandes e Sampaio (2006), há ainda o Planejamento Estratégico
Participativo, utilizado em órgãos públicos, como as prefeituras, para promover a gestão
social. A iniciativa tem valorizado o conhecimento popular e as experiências da
sociedade, promovendo o crescimento interno e externo à instituição. Para Mizael et al.
(2013), preparar um bom plano é fácil, mas o difícil é elaborar um plano bom e
executável, pois esse exige qualidades do planejador para implementar as propostas do
plano.
Já no Estado de Minas Gerais, no caso do Choque de Gestão, tem-se a adoção
do “duplo planejamento”. Nesse caso, o duplo planejamento consiste em trabalhar em
uma perspectiva de curto e longo prazo ao mesmo tempo. Nesse sentido, são elaborados
dois planos. O primeiro para atender às perspectivas do presente (hoje) e o segundo para
projetar o futuro (amanhã) da organização. A adoção do duplo planejamento trouxe para
a administração pública a responsabilização dos agentes públicos, mediante os objetivos
e as metas estabelecidas, juntamente com os resultados obtidos (VILHENA, 2006).
Reconhecer características e particularidades das instituições de ensino é
relevante e há de ser buscado pelo gestor e sua equipe de trabalho, mas sempre
realizando e observando o seu planejamento. E é nesse foco que Amaral (2009, p. 6),
adverte que “não basta um simples aporte de recursos, mas principalmente a decisão
estratégica de formação de dirigentes na administração pública”. Assim, as instituições
carecem de um corpo técnico qualificado para a gestão. É preciso que o dirigente pense
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estrategicamente, saiba ouvir a expectativa da sociedade e esteja aberto à revisão do
planejamento inicial.
Nessa mesma linha de raciocínio, Alday (2000) realça que planejar e projetar o
futuro demandam pessoas com domínio e capacidade de liderança. Amaral (2009)
assinala entre as competências requeridas dos dirigentes para condução do processo de
modo eficiente e produtivo: iniciativa; flexibilidade; criatividade; capacidade de gerar
ideias novas e de identificar novas oportunidades de aplicação do conhecimento e
geração de soluções inéditas; compartilhamento de expectativas; organização,
mobilização e envolvimento de parceiros e servidores, além de desenvolvimento de
competências das equipes de trabalho com foco na missão institucional (AMARAL,
2009, p. 5).
Com tais competências, os dirigentes contribuirão para ampliar a capacidade de
planejamento e de coordenar as ações.
Marra e Melo (2005), estudando a ação de uma universidade federal,
destacaram que as atividades gerenciais nessas instituições estão diluídas e incorporadas
em práticas sociais, realizadas sem planejamento, imperando o imediatismo e o
improviso. Algumas peculiaridades da gestão universitária, tais como cargo colegiado,
burocracia, fatores políticos, jogo de poder, falta de formação administrativa,
administração dos pares, caráter transitório do cargo e a própria cultura da universidade
pública aumentam o caráter contraditório e os conflitos inerentes à função gerencial.
Araújo (1996, p. 76) admite que “qualquer tentativa de planejamento cairá no
vazio se não se fizer uma leitura adequada da organização, quais são: os agrupamentos
internos, como se processam as articulações de interesses”. Por essa razão, recomendase uma etapa fundamental no processo de planejamento: a realização do diagnóstico. O
diagnóstico é fundamental para identificar a cultura organizacional, pois, se esta não for
considerada, o planejamento cairá no esquecimento e não atingirá a sua finalidade de
planejamento a longo prazo e deixará de ser utilizado como instrumento de avaliação
institucional e, acima de tudo, de apoio à administração.

2.2.1.3. Consórcio e planejamento estratégico

Parcas informações se encontram na literatura acerca do termo e da
funcionalidade do consórcio, muito embora esteja relacionado tanto a políticas públicas
quanto a planejamento estratégico. Ambos os mecanismos fartamente arrolados nas
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mais diversas considerações de gestão, administração e no âmbito educacional,
socioeconômico e político.
Conhece-se laicamente consórcio como modo de financiamento de um bem.
No âmbito das relações internas ao Poder Público, conhece-se como contrato ou
convênio, o qual vem crescendo como importante instrumento de gestão associada,
merecendo atenção, pelas demandas de leituras e acerto, do judiciário (CAMPOS,
2006).
Negrini (2009) admite ser o consórcio um dos primeiros instrumentos de
grupos de uma sociedade pluriclasse, da era da mobilidade social, financeira, da
produção e da informação, fruto da derrocada do Estado do direito e, após, do Estado
Social, quando surge o Estado de direito Democrático e Social, caracterizado pela maior
participação popular no processo político, nas decisões do governo e no controle da
administração pública.
Admite o autor que sempre haverá obstáculos à consecução dos objetivos dos
consórcios, via de regra, decorrentes das próprias contingências políticas de cada
localidade, com entes federados governados por partidos políticos diferentes, defensores
de pontos de vista conflitantes, carecendo de uma revisão que lhe empreste uma visão
autônoma, apta a mudanças, sem se desviar dos objetivos principais. Para tanto, retoma
o autor a advertência de León Duguit que anunciou no início do século XX: todo
governo que não cumpre a sua missão, que não garante a paz por meio da justiça (...)
está condenado a desaparecer.
Ademais, há de se lembrar de que a Lei n. 11.705/2005 (Lei de Consórcios
Públicos) resultou em um novo modelo contratual, concretizado na pessoa jurídica
governamental. Esse diploma regula as maneiras de os entes públicos cooperarem uns
com os outros no interesse da gestão associada de serviços públicos de sua competência.
Lembra o estudioso que problemas como falta de investimentos podem ser
contornados com eficácia por meio do consórcio de entidades interessadas que
conjuguem recursos de cada qual em prol da gestação ou prestação de determinados
serviços necessários a todos eles. Entretanto, é preciso identificar, sob a ótica da
regulamentação brasileira, em quanto a institucionalização do federalismo regional
auxilia a gestão associada dos serviços e políticas públicas, bem como o próprio
desenvolvimento do país (NEGRINI, 2009).

16

2.2.2. Inovação

Em seu estudo, sobre as concepções de inovação em educação, Teixeira (2013)
observa que há décadas pesquisadores tratam o tema mudança e inovação, em
importantes estudos, dentre os quais os de Thurler (2001), Fullan (2002), Cardoso
(2003), no exterior; e de Saviani (1984, 1995), Ferretti (1995), Wanderley (1995),
Goldenberg (1995) e Krasilchik (1995), no Brasil, além da coletânea de Garcia (1985)
que retoma trabalhos pioneiros destes mesmos autores.
O conceito de inovação, relacionado à educação, trazido do mundo da
produção e da administração, surgiu do entendimento de que os avanços da Ciência e da
Tecnologia determinariam o desenvolvimento econômico, social e cultural.
De acordo com Gomez (2007), essa visão haveria de perpassar o âmbito
tecnológico constituindo benefícios e valorizando onde quer que fosse empregado, seja
no individuo, num produto ou no antigo processo. A ênfase no aparelho tecnológico
como disseminador de inovações dessa perspectiva progressista influenciou programas
e reformas educacionais desde os anos 1950, de modo que iniciativas de aplicação das
inovações tecnológicas nos sistemas educativos, em diferentes países ensaiaram
pesquisas que constituiriam a inovação educacional como objeto de estudo de
especialistas e políticos (TEIXEIRA, 2013).
Em 1985, Garcia já alertava para a não neutralidade do conceito de inovação,
que pode denotar valores positivistas de progresso e desenvolvimento, realçando que
inovação não é solução mágica que possa ser aplicada para resolver todos os problemas
da educação. Para ele, muitas das propagadas inovações podem provocar até mesmo
retrocesso e prejuízos à qualidade dos sistemas educacionais. Por essa razão, a inovação
em educação deve ser acompanhada de questionamentos como: a quem interessa; por
quem foi proposta ou implementada e a quem poderá beneficiar (TEIXEIRA, 2013).
Correa (1989) já há mais de duas décadas atentava para a “verdadeira indústria
da mudança“, responsável em criar, planejar e aplicar inovações controladas, uma vez
que:
Para se reproduzir e reproduzir a estrutura social onde se insere, a
escola não pode limitar-se a assegurar a sua reprodução. Ela tem de
produzir inovações, tem de reproduzir na inovação e reproduzir
inovações. Inovações que sejam parcelares, segmentares, racionais,
e controladas e cuja introdução não questione o contexto institucional
em que são concebidas, em suma, inovações que não sejam
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inovantes, que não desencadeiem um movimento “incontrolado” e
“irracional” de produções de inovações (CORREA, 1989, p. 14).

Na análise de Saviani (1995, p. 30), inovação educacional significa "colocar a
experiência educacional a serviço de novas finalidades", isto é, para se inovar é preciso
partir do questionamento das finalidades da experiência educacional. Nessa sequência,
reafirma-se que toda inovação educacional, explícita ou implícita, questiona a finalidade
da ação educativa que se está desenvolvendo e busca novos meios de adequá-las ao
máximo às novas finalidades da educação.
A responsabilidade da inovação é tão grande quanto o seu alcance, a sua
repercussão e as mudanças que traz consigo, o que se constata nos dizeres de Teixeira
(2013):
Independente da forma como o processo de inovação é realizado,
introduzir uma inovação educativa implica uma mudança planejada
com propósito de dotar de capacidade a organização, instituição ou
sistema, para satisfazer aos objetivos que motivam a própria
inovação. Assim, inovação educacional pode ser entendida como a
busca de respostas aos desafios presentes na dinâmica dos
processos escolares, a partir da análise e reflexão que se faz do
contexto sociocultural e efetivas contribuições que tais inovações
podem oferecer para enfrentar estes desafios (TEIXEIRA, 2013, p. 4).

Para Teixeira (2013), o conceito de inovação compreende necessariamente a
introdução de uma novidade num sistema educativo que promova uma real mudança,
oriunda do esforço deliberado e conscientemente assumido, fruto de uma ação
persistente e integrada em processo dinâmico, visando à melhoria pedagógica.
Para Hernandez e Sancho (2000), um sistema educacional inovador é aquele
que assegura canais de comunicação entre o planejador e os que realizarão a inovação,
de modo que todos os grupos relacionados com a inovação devem estar vinculados a
ela, envolvidos em conflitos interpretados como certeza de que a inovação é necessária.
Inovar em educação é criar respostas novas aos desafios surgidos das
necessidades de adequar os sistemas educativos à sociedade da informação e do
conhecimento, a partir da análise e da reflexão envolvidas no processo, nas esferas
administrativas e acadêmicas, dos diferentes níveis e modalidades de ensino, avaliandose as efetivas contribuições que as inovações oferecem para enfrentar os desafios e
produzir as respostas esperadas.
Para serem compreendidas como componentes da inovação em educação, é
preciso ampliar a chamada fórmula dos três “is” (inserção, instrumento e impacto),
investigando-se não a sua inserção, mas sua apropriação; mudando a visão de
instrumento restrito a ferramenta de ensino, para potencializar processos de
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aprendizagem, enfatizando não o impacto cultural, mas sua condição de produto cultural
e social (TEIXEIRA, 2013).
Kanter (1996) foca outra significativa característica da inovação, que consiste
na parceria e na capacidade de desenvolver fortes vínculos entre as organizações,
demonstrando que "a cultura da empresa deva ser aberta em duas direções: ao cliente,
cuja voz e visão são o melhor guia para o desenvolvimento dos produtos e a todo
pessoal da empresa, cujas ideias devem ser ouvidas" (p. 110). Assim, o
desenvolvimento da organização passa pela linha da cooperação e da parceria, não mais
pelo individualismo e fechamento de cada um em seu negócio.
É necessário ponderar muito além dos processos racionais da instituição, pois a
prática de um novo comportamento passa pela cultura das organizações. Para realizar a
mudança cultural, é necessário que as justificativas do comportamento também sejam
mudadas, o que pode significar que as mudanças devam basear-se em razões intrínsecas,
em novos valores e crenças. “A inovação não se decreta. A inovação não se impõe. A
inovação não é um produto. É um processo. Uma atitude. É uma maneira de ser e estar
na educação” (CARDOSO, 2003, p. 14).

2.2.3. Tecnologia e qualidade em educação

Outro aspecto inovador, a Tecnologia da Informação e do Conhecimento –
TIC, aliada à inovação educacional motivam mudanças no mundo do trabalho e da
educação, que, respectivamente, passam pelo permanente desafio do gerenciamento do
conhecimento associado às tecnologias digitais, moldando uma cultura do “aprender a
aprender”. Nesse contexto, a quantidade e a velocidade de informações são intensas e a
presença maciça das tecnologias de comunicação e informação cotidianas e as práticas
sociais provocam mudanças na maneira de ser, de pensar e de agir das pessoas,
caracterizando a Sociedade da Informação.
Castells (2003) aborda a Sociedade de Redes, como uma estrutura
característica da era da informação, presente na maioria das sociedades de todo o mundo
e nas numerosas manifestações institucionais e culturais, da mesma forma que a
sociedade industrial caracterizou a estrutura social do capitalismo durante a maior parte
do século XIX.
Desse modo, a inserção das TIC nos processos educacionais, buscando uma
resposta positiva à indagação de que estas poderiam realmente contribuir para processos
19

inovadores na educação, promovendo mudanças significativas, constitui objeto de
pesquisa de vários pesquisadores e educadores (GARCIA, 1995; MORAN, 2000) e
muitos outros que preconizaram as tecnologias de comunicação da sociedade
atravessando os muros da escola, como suporte a novas concepções do processo de
ensino e aprendizagem.
No prefácio da obra organizada por Garcia (1995, p. 7), ao afirmar que “A
sociedade pede uma escola eficaz e inovadora” pode-se perceber a ênfase na concepção
de que o desenvolvimento de novos instrumentos tecnológicos gera novos
conhecimentos, assim como as possibilidades de utilização destes levam à expansão e à
construção de novos ambientes de aprendizagem que, certamente, são responsáveis pela
produção e disseminação de outros conhecimentos. Esta premência em inovar a
educação, ou imprimir um caráter inovador nas ações educativas, pode reforçar uma
incerteza proveniente da impossibilidade de traçar consequências precisas para estas
mesmas ações inovadoras.

2.2.3.1. Conceito de qualidade do ensino e sua relação com a democracia

Paro (2007, p. 16) associa a dimensão social à formação do cidadão em razão
de este contribuir para a sociedade, e de sua atuação concorrer para a construção de uma
“ordem social mais adequada à realização do “viver bem” de todos e da liberdade como
construção social”. E é nesse sentido que constata que os objetivos realizados pela
escola pública fundamental estão muito aquém dessas duas dimensões, parecendo até
mesmo antagônicos. Observa, ainda, que, quanto à dimensão social, a escola, quanto
mais necessária, mais parece ausente, diante dos inúmeros e dos graves problemas
sociais da atualidade, presa a currículo informativo, ignora a necessidade de formação
ética de seus educandos.
O produto da educação – o ser humano educado – não se deixa captar por
mecanismos convencionais de aferição de qualidade. Busca-se garantir o bom produto
pelo provimento de um bom processo (PARO, 1998). Assim, embora não se possa
colocar o ser humano em “situação de laboratório” para verificar se ele foi bem educado
ou não, para mensurar se a escola foi produtiva, é possível planejar os processos pelos
quais se produz essa educação de modo que nela se possa apostar, com a garantia de se
obter os resultados esperados. Para isso, há de se evidenciar o que se considera
individual e socialmente válido. Para tal, a atual discussão sobre a possibilidade de se
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dimensionar a qualidade da educação escolar, por meio do exame e discussão dos
objetivos inerentes a essa qualidade, além do caráter ético-político dessa qualidade.
A educação para a democracia é componente fundamental da qualidade do
ensino e demanda a organização e participação da base, permitindo que os cidadãos
participem dos processos decisórios em várias instâncias, rompendo a verticalidade
absoluta dos poderes autoritários. Significa, ainda, o reconhecimento de que os cidadãos
ativos são mais do que titulares de direitos, são criadores de novos direitos e novos
espaços para expressão de tais direitos, formando-se novos sujeitos políticos, cientes de
direitos e deveres na sociedade (BENEVIDES, 1998, p. 170)
A administração escolar há de buscar a realização dos fins educativos, tanto as
atividades meio, quanto as atividades fim, estudando-se formas de melhorar seu
desempenho e propor políticas que reorientem suas ações. Isso exige investigar a
anatomia das práticas pedagógicas e das demais relações sociais que acontecem no dia a
dia da escola, de modo a compreender seus problemas, considerar suas virtudes e
avaliar suas potencialidades.
Lembra o referido autor que qualquer proposta educativa escolar só se efetiva
por meio da prática que tem lugar nas escolas, não se podendo traçar políticas realistas
de provimento de um ensino de qualidade sem se considerar as dimensões dessa prática.
Como processo de atualização histórico-cultural, a educação envolve dimensões
individuais e sociais.
Para as políticas públicas em educação, isso precisa significar uma afirmação
radical da função escolar da formação para a democracia, com projetos e medidas que
adotem essa função de forma explícita e planejada. Mas, para essa função se realizar, de
fato, é necessária coerência entre discurso e realidade e uma administração conforme
princípios e procedimentos democráticos.
Em um amplo estudo, conduzido há duas décadas, focando o olhar em políticas
públicas e na qualidade em educação, Leal (1993) já advertia sobre a forma como era
conduzido o ensino universitário, realçando que a questão do ensino teórico regido por
poucos vínculos com a aprendizagem prática tende a levar o aluno a uma postura
“ingênua” das relações que se travam na sua realidade de trabalho. A autora acrescenta
que o enfoque teorizante de muitos cursos os reduzia a receituários que destacavam a
modernização tecnológica, sem que fossem questionados os vários condicionantes. O
verbalismo universitário, segundo a pesquisadora, não deixa que o ensino extrapole os
limites da sala de aula para encontrar experiências extraclasse como atividades de
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extensão universitária, estágios e outras, operacionalizadas em conjunto com as
atividades de ensino, de modo a organizar o ambiente acadêmico de forma harmoniosa,
facilitando uma participação universitária mais efetiva no desenvolvimento do País,
“diferente daquela declarada nos documentos que registram sua filosofia”. Como quem
prevê um consórcio com metas dinâmicas, a surgir 20 anos mais tarde, conclui:
A Universidade deve usar seu espaço para o trabalho com o conhecimento e
trabalhá-lo com reflexão crítica, perpassando todas as suas atividades, por
meio de uma pedagogia política, que seria aquela articulada com as
realidades sociais, constituindo-se num ato de conhecimento e
conscientização.
Mas como conseguir realizar todo esse movimento na Universidade? O ponto
de partida seria a Universidade comprometer-se com a avaliação de suas
práticas, para que as variáveis internas (disciplinas, relação professor-aluno,
relação interdepartamental etc.) fossem repensadas em termos do resultado
que se deseja alcançar, para a redefinição das variáveis externas (definição da
função social da escola) (LEAL, 1993, p. 116).

Gracindo (2007) descreve a qualidade do ensino e sua relação com a
democracia, ressaltando a educação, tendo como objetivo maior a formação de
cidadãos, deve voltar-se a esse fim e escorar-se em um tipo de gestão que favoreça o
exercício da cidadania promovendo a participação de todos os segmentos, além da
comunidade local externa, sustentando-se, pois, na democracia.

2.2.3.2. Qualidade numa perspectiva multi e interdisciplinar

Conforme Sarrico et al. (2008), discute-se muito a eficácia dos sistemas
educativos e das escolas, realçando-se a questão da qualidade das organizações
escolares, o que gera debates em torno da problemática da educação, do ensino e da
formação dos indivíduos. Por causa disso, um dos objetivos das políticas educativas
atuais é a melhoria da qualidade dos sistemas de ensino e de educação, o que tem
conduzido à concepção e implementação de grande variedade de técnicas e
procedimentos de avaliação das escolas.
A Universidade, instituição formalmente estabelecida em uma caracterização
organizacional, possui as finalidades de ministrar o ensino, visando à formação e ao
aperfeiçoamento de profissionais; e promover e executar pesquisa científica, para gerar
novos conhecimentos, estendendo à comunidade as atividades de ensino e os resultados
da pesquisa (SAVIANI, 1984).
Conforme estudos de Katz e Kahn (1973), as funções primordiais da
Universidade são ensino e pesquisa, e, assim, ela se enquadra em duas categorias:
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“organização de manutenção” e “organização adaptativa”. A primeira dedica à
socialização e ao treinamento de pessoas, enquanto a segunda procura criar mais
conhecimentos, desenvolver e testar teorias. Nestes termos, a Universidade formula seus
objetivos e elabora suas estratégias de atuação. Por trás dos compromissos da
Universidade com a sociedade, identificam-se diferentes práticas educacionais e
diferentes concepções de perfil profissional. Isso porque em seu contexto se percebe o
contexto universal, quando transmite dinamismo de alteração da estrutura social
(MARQUES, 1986).
As principais vertentes ligadas ao funcionamento de uma instituição
universitária são os indivíduos que participam de suas atividades e o contexto em que
essas atividades se inserem.
É difícil conceituar qualidade por causa de sua grande complexidade e
especificidade. De fato, essa noção é relativa, dependendo dos interesses e expectativas
das partes interessadas. Deste modo, torna-se difícil desenvolver técnicas de medição da
qualidade, que satisfaçam de igual forma todos os stakeholders, sendo esse fato ainda
mais relevante no caso dos sistemas de ensino. Neste âmbito, a qualidade está
relacionada com o modo como o processo de ensino-aprendizagem, e tudo o que o
sustenta, é planejado, desenvolvido e continuamente aperfeiçoando (SARAIVA et al.,
2003, citado por MONTEIRO; SARRICO, 2008).
O conceito de qualidade deve definir-se como sendo o conjunto de
propriedades e características de um bom trabalho ou serviço, que lhe confere a
capacidade para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos clientes. Esta pode
ser medida diretamente, em função de um determinado padrão, ou, indiretamente, pela
apreciação ou impacto junto do cidadão-cliente (ANDRADE et al., 2004).
Importantes estudiosos se ocupam na atualidade de estudos relativos à Gestão
universitária, dentre os quais estão: Almeida e Alonso (2007), Ferreira (2003), Gvirtz
(2007), Hora (2007), Libâneo (2004), Oliveira (1997), Paro (1996 e 2007), Pinto et al.
(1997), Scheinvar e Algebaile (2004) e Bévort e Belloni (2009).

2.3. Gestão universitária

Ao estudar gestão e as formas administrativas universitárias, a autonomia e o
autoritarismo, Romano (2012) adverte sobre a importância de se examinar a noção e a
prática da autonomia acadêmica, posto que esta última varia conforme as normas
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jurídicas que determinam a vida do Estado e da sociedade civil do país. Observa que,
em regiões europeias e norte-americanas, cujos regimes políticos vêm das revoluções
inglesa e francesa, apesar de existirem problemas na aplicação da autonomia, ela é
respeitada pelos governos, enquanto no Brasil não há efetiva autonomia das instituições
estatais e civis diante dos governos. Nos campi federais impera o modelo oposto ao da
autonomia. A centralização dos recursos financeiros e humanos no governo federal
afasta anseios de controle acadêmico autônomo. O reflexo mais evidente do mimetismo
entre o poder federal e as suas escolas superiores é a excessiva concentração das
decisões no setor executivo do campus.
Para o referido autor, exceto para as universidades públicas de São Paulo - cujo
estatuto jurídico autônomo é frágil, fundamentado em decreto do Executivo estadual-, a
autonomia das demais universidades do país se limitam ao exposto na Constituição de
1988 e em iniciativas sem maior peso, não há autonomia universitária. Os campi são
dirigidos a partir do MEC, e os dirigentes máximos escolhidos de modo plebiscitário,
por eleições. Sem autonomia financeira e jurídica, os campi dependem de favores
ministeriais e de troca de apoios entre reitores e ocupantes do poder federal.
Admite o autor que a gênese do Estado brasileiro ocorre conforme regras
absolutistas, sem consulta aos cidadãos ou prudência nos gastos, desde a vinda da
família real portuguesa para o Brasil, quando houve urgência de se criar o Banco do
Brasil, para socorrer as urgências financeiras. Todo o processo forma uma rede de
favores decisivos nas eleições. A população admira prefeitos, vereadores, deputados
estaduais e federais que trazem obras e recursos para os municípios (ROMANO, 2012).
Dentre as formas democráticas definidas na Constituição de 1988, impõem-se
as ideias ligadas à autonomia. A autonomia universitária não está isolada no documento
maior do direito público e privado nacional. Os campi são proclamados autônomos na
mesma ordem em que é definida a autonomia de outros setores do Estado. Conforme
anotado por Anna Candida da Cunha Ferraz, na Revista da Procuradoria Geral do
Estado de São Paulo (5/10/98), "consiste a autonomia na capacidade de
autodeterminação e de autonormação dentro dos limites fixados pelo poder que a
institui". A federação é o único ente que detém soberania plena, cuja fonte encontra-se
nos povos que a constituem. Os estados gozam de autonomia, não de soberania
absoluta. Desse modo, unidos em federação, não podem ver abolido, suprimido,
alterado ou restrito o seu aspecto "autonômico fixado pelo texto da Lei Maior, seja para
interpretá-lo, seja para lhe dar aplicação". Ela conclui que "A autonomia universitária
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vem consagrada no Texto de nossa Lei Maior, em seu artigo 207. Coube à Constituição
de 5 de outubro de 1988 elevar, pioneiramente na história da universidade no Brasil, a
autonomia das universidades ao nível de princípio constitucional". Na Constituição de
88, as garantias universitárias entram num rol de autonomias, visando a atenuar o poder
do Executivo. E acresce que:
Uma primeira e relevante observação deve ser extraída do preceituado no
artigo 207 e diz respeito à natureza da norma constitucional quanto à sua
eficácia e aplicabilidade. O princípio autonômico assegurado às
universidades pelo constituinte originário tem seus contornos definidos em
norma autoaplicável, bastante em si, na lição da doutrina clássica, ou em
norma de eficácia plena e de aplicabilidade imediata [...].

Mas essa autonomia universitária é permeada por muitos senões que passam
pela questionável eleição e por várias outras questões. Nas Ifes, professores e
pesquisadores assistentes não produzem ciência de maneira imediata. Eles dependem
"do diretor do instituto tanto quanto, numa indústria, um empregado depende do
gerente, uma vez que o diretor do instituto acredita, com toda a sinceridade, que o
instituto é 'seu'”.
É necessário compreender que nas universidades operam intelectuais que
dominam saberes e práticas aprimoradas.
Eles poderiam elaborar planos de autonomia compatíveis com os padrões de
pesquisa científica, humanística e de ensino. Se não o fizeram e se não o
fazem, é por cumplicidade. Aí, nada mais pode ser dito pelos analistas,
porque entramos no terreno do poder e da raison d'État cabocla, fonte de
muitos risos e de muitas lágrimas para a cidadania brasileira (ROMANO,
2012, p. 21).

2.4. Políticas públicas e reformas

Mancebo (2013) observa a institucionalização de um modelo de reforma
administrativa do Estado brasileiro gerencialista, com discursos políticos, atos
legislativos e medidas isoladas de administração e gestão destinados a setores
conservadores e tecnocráticos, e a segmentos que, décadas atrás, sobressaíam-se na luta
pela institucionalização de um modelo político-participativo de universidade.
Já, para Popkewitz (1997), estudar o passado no presente significa identificar
interrupções, descontinuidades e rupturas da vida institucional. Não há série nem
sequência nos movimentos dos fatos ou das instituições, nem tampouco podemos
atribuir a mudança aos motivos ou convicções de personagens históricos. Retoma
argumentos de Durkheim (1938/1977), em palestras ministradas na virada do século,
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que, em todos os casos, sem importar as previsões ou planos, há mudanças
significativas do planejamento social que incluem desenvolvimentos e consequências
imprevistos.
Considera a mudança um problema de epistemologia social, posto que esta
ajusta o contexto dentro do qual devem ser consideradas as regras e os modelos que
formam o mundo, as distinções e categorizações que organizam as percepções, as
formas de responder ao mundo e o conceito do self. Usa a palavra epistemologia social
para tornar o conhecimento da escolarização uma prática social acessível ao
questionamento sociológico; assim, pretende enfatizar a inserção social e relacional do
conhecimento nas práticas e nos aspectos do poder. Popkewitz (1997) aceita a tradição
pragmática filosófica e rejeita a noção da epistemologia no que se refere às afirmações
do conhecimento universal sobre a natureza, origem e limites do conhecimento. A
mudança é vista como intrínseca ao movimento ou atividade, mas é pouca a atenção
dada à mudança em si.
Nesse sentido, afirma que a reforma se volta à mobilização pública e às
relações de poder, estabelecendo contiguidade com os vários níveis de relações sociais
que vão da organização das instituições à autodisciplina e organização da percepção e
das experiências, por meio das quais os indivíduos agem (POPKEWITZ, 1997).
Outro aspecto da mudança da escola envolve a sociologia da inovação da
escola. A participação na reforma é considerada válida, enquanto ajuda pessoas a
aceitarem o âmbito, a direção e a administração de uma mudança planejada. Essas
hipóteses são realçadas em estudos que descrevem o diretor da escola como a
“influência mais poderosa exercida sobre os professores” e identifica outros “agentes”
de mudanças que influenciam a aceitação das reformas pelos professores – tais como
consultores, comunidade e o governo local, estadual e nacional. A mudança tem o fim
de redefinir as condições sociais, de modo que permita ao indivíduo demonstrar
atributos, habilidades ou efeitos específicos, considerados resultados anunciados dessa
mudança planejada. Há de se verificar se os materiais do programa têm sido
implementados durante o ano, se as atitudes dos professores diante do programa
tornam-se mais positivas e se o desempenho dos estudantes e as taxas de desistência
variam dentro de um período específico. Se as avaliações refletirem melhoras, por
exemplo, em satisfação ou em desempenho, ou se o programa for mantido após o
término do financiamento externo, a mudança realmente ocorreu e a reforma pode ser
considerada um sucesso.
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As abordagens da reforma organização-escolar e o pensamento-professor,
ainda que distintos, à primeira vista, contêm semelhanças epistemológicas. O
conhecimento é removido das considerações situacionais de tempo e espaço que são
uma parte das condições sociais, sendo a perspectiva limitada ao modelo estabelecido
pelos padrões existentes e pela prática profissional que torna as pessoas incapazes de
superar uma série de “causas” limitadas.
Abordagens sobre implementação e pensamento dos professores projetam
discussões organizadas em relação a um acordo institucional específico do ensino que,
de certa forma, torna-se possível em virtude da participação de cada um nesses acordos.
Tornar o problema da reforma um problema de “gestão de mudança social”, como
sugerido por Fullan (1982), significa aceitar as relações sociais e o poder subjacente que
dão forma e modelam os acordos institucionais como naturais, normais e inevitáveis.
Popkewitz (1997) buscou entender a epistemologia social como interesse
duplo: o de entender a reforma como objeto das relações sociais, antes de aceitá-la
como produtora de verdade e como progressista. Isso gera preocupação com
interrupções e quebras históricas e rupturas na escolarização. Assim, a estratégia da
epistemologia social é mais que um método conceitual. Em segundo lugar, o de
construir uma filosofia social e teoria social que negue ao intelectual uma posição
conclusiva na produção de mudança. O propósito é desafiar o lugar comum e o senso
comum dos acadêmicos.
A retórica da reforma pretende aumentar o envolvimento das pessoas nas
decisões em todos os níveis da vida institucional, mas essas decisões ocorrem dentro de
uma série de práticas que estão cada vez mais restritas. A participação refere-se às
soluções técnicas, à eficiência e às abordagens funcionais. Essa limitação leva ao
posicionamento do intelectual como um produtor de progresso, pertença ele à doutrina
de melhoramento social ou às tradições popularistas. As distinções, as visões e as
categorias de intelectuais são práticas sociais que fazem parte dos eventos que eles
retratam.
Ao abordar o trabalho intensificado nas federais, Sguissardi e Silva Jr. (2009)
argumentam que:
A prática universitária, que envolve relações de ensino, pesquisa,
extensão, administração, entre outras, é parte constitutiva essencial
da identidade da instituição universitária e, em seu cotidiano, contém
e revela as transformações por que passa essa instituição em
decorrência de reformas conduzidas no âmbito das políticas públicas
de educação superior. A prática universitária é o resultado concreto
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do pretendido pelos formuladores das políticas de educação superior.
Entretanto, esse resultado tende a ser muito diferente do conteúdo e
forma pensados por tais formuladores, em razão das múltiplas
medições que se põem entre a esfera da União e a especificidade
histórica da instituição universitária (SGUISSARDI; SILVA JR., 2009,
p. 17).

Esses autores pressupõem que a reconfiguração da educação superior,
depositava no professor e na prática universitária os elementos-chave de compreensão
no dia a dia institucional, porque o cotidiano é a esfera maior da realização da história,
permitindo ao ser humano tornar-se sujeito histórico da própria história. Portanto, o
estudo do consórcio no contexto das novas faces da educação superior no Brasil e o
processo de trabalho do professor e sua intensificação nas Ifes significam problematizar
e compreender a prática universitária, em uma amostra representativa de instituições.
Referem-se ao cotidiano como um espaço de contradição que pode ser o lócus
de construção do sujeito humano emancipado, mas também o lugar privilegiado de sua
alienação – heterogêneo e fragmentado –, por exigir dele principalmente respostas de
cunho imediatista. Na instituição universitária não é diferente. Em seu cotidiano, ao
mesmo tempo em que pode constituir-se o sujeito humano e culto, tende a reinar a
utilidade, podendo o professor-pesquisador constituir o canal de mediação entre ele e a
sociedade; e sem advertir sobre o fato de que a representação social que ele faz de si
mesmo e que a sociedade faz dele tendem a ser sempre mediadas pela universidade.
Isto, também, porque as instituições são empresas do setor de serviços educacionais, e
estratégicos para o projeto de um Estado nacional.
Assim, traduz-se o cotidiano da vida universitária e a prática universitária
como mediadora das relações que o professor mantém com o ensino, a pesquisa e a
extensão, além de, eventualmente, com a administração e a representação sindical.
Acrescem, desse modo, que:
Entende-se a prática universitária dos professores das federais como
decorrência das políticas e imposições oficiais, mas ao mesmo tempo, como
produto das relações das instituições e dos professores com essas políticas e
imposições. O conteúdo e a forma da prática universitária são práticas sociais
dos sujeitos – indivíduos/coletivos-, que implicam, de um lado, a expressão
de cognições e valores presentes no estabelecimento da reconfiguração
institucional.
A prática universitária constitui mecanismos de efetiva materialização das
políticas oficiais para a educação superior pública, por um lado,
evidenciando-se redução de financiamento, constrangimentos e restrição da
carreira docente, achatamento salarial, sobrecarga de trabalho, pressões por
aumento da produção científica; por outro, facilita estímulos para prestação
de serviços extra-regime de trabalho. É útil entender como cada instituição
incorpora as políticas oficiais, visto cada qual apresentar sua própria
densidade histórica já apropriada pelos seus professores, além de cada
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professor ter sua específica história de vida, que o orienta na incorporação da
(ou na resistência à) política oficial na instituição (SGUISSARDI; SILVA
JR., 2009, p. 18-19).

Desse modo, a instituição universitária, ou seja, cada unidade institucional, ao
mesmo tempo em que incorpora valores, normas e procedimentos, socialmente
constituídos, constrói sua própria forma de ser e de organizar-se; elaborando normas,
criando valores; estabelecendo condutas, costumes, códigos e referências, que
coletivamente utilizam como critérios para examinar, analisar, incorporar, negar ou
modificar o que lhe é proposto. A instituição universitária incorpora uma cultura
construída ao longo de sua própria história e, ao orientar-se por ela na adesão a políticas
oficiais, normas e projetos, reproduz essa cultura, atualizando-a, ao mesmo tempo em
que a transforma seu processo institucional (SGUISSARDI; SILVA JR., 2009).
Afirmam ter abordado variadas dimensões gerais da política oficial orientadora
da reestruturação da esfera pública e do subsistema de educação superior de modo geral,
e nesse estudo voltam-se ao exame do funcionamento interno das instituições, focando
na reprodução e na reação em face das orientações, determinações ou imposições
oficiais de reforma.
Como resultado, verificaram que, ao concretizar suas práticas universitárias, as
IFES e seus professores – pesquisadores guiam-se por objetivos, conhecimentos,
concepções e valores historicamente produzidos na esfera da cotidianidade de
determinada instituição – e não pela concepção que estrutura e organiza as propostas de
reformas educacionais para o nível superior-, ainda que diversos expedientes de gestão
da educação superior busquem forçá-los a adotar tais mudanças na cultura institucional.
No estudo, considerou-se a grande reestruturação produtiva, que alterou, em
quantidade e qualidade, o trabalho material e imaterial. Isso fez com que o mercado de
trabalho e as relações trabalhistas passassem por significativo enxugamento. Desse
modo, é relevante, na região, a atuação dos sindicatos e centrais sindicais, que sofreram
transformações no processo de uma nova forma de controle e regulação sociais. Este
contexto gerou, junto a essas mudanças, muitos problemas sociais que se tornaram
objeto de políticas focais, fortalecendo-se as organizações não governamentais (ONGs),
as empresas do “terceiro setor” e, atualmente, as Organizações Sociais de Interesse
Público (Oscips). Destaque-se igualmente que no atual processo de controle e regulação
sociais, e de crescente transferência de deveres do Estado para a sociedade civil, que
decorre da reforma do Estado em curso, os sindicatos e centrais sindicais aproximaram-
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se do governo, sendo substituídas pelas ONGs, Oscips e empresas do terceiro setor, as
quais passaram a operar a mediação entre Estado e sociedade civil em lugar daqueles.
Embora não seja este o foco deste estudo, é relevante considerar esses dados visto que
vários setores das universidades estão funcionando com mão de obra terceirizada e,
tratando-se de políticas públicas, não se há de ignorar uma realidade tão complexa
funcionando com dois pesos e várias medidas. (SGUISSARDI; SILVA JR., 2009).
Concluiu-se no referido estudo elaborado pelos autores acima citados, das
federais do sudeste [dentre elas, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF) e as demais de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo], uma dessas (UFJF)
do Consórcio neste estudo “uma evolução da relação professor/aluno em cada uma das
IFES e no seu conjunto, quanto ao regime de trabalho dos professores e às matrículas
dos alunos de pós-graduação stricto sensu. Além disso, a análise dos dados, tanto da
expansão da educação superior na Região Sudeste quanto das sete IFES da amostra,
revelou mudanças altamente significativas na organização, no funcionamento e na
composição dessas instituições e um alto grau de intensificação do trabalho de seus
professores, no período – 1995-2005”.
Segenreich (2001) analisou documentos sobre o desenvolvimento de pesquisa
científica no ensino de graduação e nos Anais das Reuniões Anuais da SBPC após 1995,
constatando crescente aumento do número de experiências, bem como a tendência de
estas constituírem parte de parcerias entre as universidades e agências de fomento como
a Capes, por meio do Programa Especial de Treinamento (PET), e do CNPq, através do
Programa de Iniciação Científica. Essas evidências fundamentaram a hipótese de que a
manutenção ou, melhor, a expansão dessas iniciativas permitiram maior contato do
aluno de graduação com a pesquisa científica.
A realidade individual e institucional de vinculação entre pesquisa e ensino de
graduação está diretamente ligada às políticas educacionais, embora se revelem um
problema pedagógico, referenciado por um mapeamento epistemológico que demanda
atuação e reconhecimento, sobre as múltiplas vertentes da questão, para que se possa
avançar e convergir em crescimento (SEGENREICH, 2001).
Quanto à iniciação cientifica, a política de distribuição de bolsas é feita por
meio de cotas distribuídas às instituições que as redistribuem internamente às unidades,
e daí para os professores e alunos interessados. É preciso ficar atento para perceber até
que ponto esse mecanismo de distribuição permite ou não a expansão dessa
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oportunidade de socialização para a pesquisa entre instituições e entre áreas de
conhecimento.
Ao analisar os documentos que trabalham a presença da pesquisa como prática
pedagógica, verificou-se uma predominância de resumos de trabalhos para seminários
(Reuniões Anuais da SBPC, principalmente, e Reuniões Anuais da Anped) que não
chegaram a ser realmente publicados e um número restrito de publicações que
ultrapassam o mero relato descritivo de experiências. Estes trabalhos não chegam
também, em sua grande maioria, ao nível de modalidade de aprendizagem que seja, ao
mesmo tempo, fruto da produção do próprio professor através de trabalhos de
investigação e metodologia ativa e contextualizada.
No que se refere às políticas públicas relacionadas à questão, o discurso passa
pela negação da indissociabilidade ensino-pesquisa, vista como pesquisa científica, em
nível individual (do professor) e pela restrição desse preceito constitucional às
universidades que realmente desenvolvam pesquisa. Isso significa que as demais
universidades ou se tornarão Universidade Classe B ou serão descredenciadas,
engrossando o número de centros universitários já existentes. Quanto à pesquisa como
“atividade prática”, ela é assumida como inerente ao ensino superior, mas é
imprescindível, indagar sempre que paradigma de pesquisa sustenta o desenvolvimento
destas atividades práticas.
Comparando a análise da pesquisa como prática pedagógica com o discurso
oficial acima, fica uma questão no ar: como as atividades práticas de pesquisa terão
lugar, no cotidiano de sala de aula, se o professor não desenvolve esse tipo de atividade?
Como ensinar o que não se aprendeu? Segundo Perrenoud (2000), envolver os alunos
em atividades de pesquisa e em projetos de conhecimento passa por uma capacidade
fundamental do professor: “tornar acessível e desejável sua própria relação com o saber
e com a pesquisa, encarnar um modelo plausível de aprendiz” (PERRENOUD, 2000, p.
36).
No entanto, além dessa capacidade fundamental e imprescindível, a condução
das pesquisas, dada a demanda por recursos, vincula-se ao Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) que parte da literatura argumenta ser institucional, e sobre o qual se
encontra descrito e ilustrado no item 2.6 deste estudo que os esforços das universidades
consorciadas seriam somados para que as ações fossem efetivadas.
A discussão desse Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e a adesão
ao consórcio estão em andamento no âmbito de cada universidade. A minuta
do PDI foi entregue ao ministro da Educação, Fernando Haddad, em outubro
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do ano passado, incluindo objetivos e diretrizes das IFES para a efetivação do
consórcio.
A reitora em exercício da UFV, Nilda de Fátima Ferreira Soares, lembrou
que a instituição participou ativamente da elaboração do consórcio e que
continuará somando esforços para a efetivação de suas ações. Participaram da
reunião, os reitores das Universidades Federais de Itajubá, Renato Nunes; de
Alfenas (UNIFAL) Paulo Márcio de Faria e Silva; de Lavras (UFLA),
Antônio Nazareno Guimarães Mendes; e de Viçosa (UFV), Nilda de Fátima
Ferreira Soares; bem como o vice-reitor de Juiz de Fora (UFJF), José Luiz
Rezende Pereira (PDIC 2011-2015).

Retomando a questão dos recursos, Leal (2000) adverte que se criam projetos
estruturados de acordo com orientações dos organismos que os fomentam (a exemplo
do Banco Mundial e do FMI) os quais financiam a educação e fazem propostas de
reformas no âmbito social, visando à garantia da circulação do capital promotor de
mercadorias.
Por conseguinte, a pesquisadora pontua que a análise econômica tornou-se a
principal metodologia que define as políticas educativas e que valores do mercado
capitalista são institucionalizados. Assim, a orientação educacional predominante nas
atuais reformas educacionais, principalmente condicionadas pelo Banco Mundial,
assemelha a escola à empresa e considera insumos os fatores do processo educativo,
estabelecendo clara relação entre custo, benefício, eficiência e eficácia.
Mecanismos de concorrência instauram competitividade e as avaliações
externas a que são submetidos os sistemas escolares tendem a incentivar a eficiência
face à concorrência por recursos públicos ou mesmo privados (FLORESTA, 2000, p.
165-166).
Esses mecanismos são estudados, interpretados, buscados e experimentados em
outras realidades de ensino que passam por reformas ou carecem de insumos.
Realçando, pois, as considerações de Garcia (1995) e de Moran (2000), quanto
as TICs serem inseridas nos processos educacionais, contribuindo para inovar o
processo educacional e promover mudanças significativas, corrobora-se que elas
atravessam os muros da escola e atingem a sociedade como suporte a novas concepções
do processo de ensino e aprendizagem.
E, nesse sentido, a Tecnologia da Informação (TI) alia-se à mídia e ao público,
informando, noticiando, oportunizando conhecimentos e indagações a respeito do que
seja verdadeiro e, ou verossímil.
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2.5. A Tecnologia da Informação (TI) a mídia, os sites de busca e a verdade em
forma de notícia
As mudanças e inovações ora mencionadas ocorrem de modo tal que é
perceptível a revolução do conhecimento vivenciada nos dias de hoje, incentivada pela
tecnologia que permeia grande parte das ações dos homens e das pessoas em geral,
trazendo mudanças profundas nas relações sociais, e de modo intenso nas relações do
âmbito educacional. Segundo Valin e Celso (2007, p. 86),
Na década de 1980, iniciativas nacionais introduziram computadores nas
escolas para uso dos alunos, o que, em pouco tempo demandou políticas de
formação de professores para seu uso pedagógico, e a estruturação de núcleos
estaduais e, ou municipais que cuidassem do processo de implementação e
manutenção do processo de informatização das escolas públicas brasileiras.

Meneses e Ferreira (2013) reconhecem que o desempenho dessa tecnologia
ainda não alcançou objetivos básicos como envolvimento efetivo da gestão das escolas,
dentro de uma visão participativa na organização do trabalho pedagógico inserindo
plenamente as TIC como recurso didático, o que também reflete falta de infraestrutura
das escolas para efetivarem o programa, e dificuldade dos docentes em incorporar essa
nova dinâmica escolar.
A escola, segundo os autores, deve sofrer transformações profundas para
tornar-se um lugar de aprendizagem, apesar do contexto neoliberal, onde a tecnologia é
(...) um dos instrumentos primordiais para propiciar essa mudança, com
formas de gestão menos centralizadas, mais flexíveis; articulando o
administrativo com o pedagógico, possibilitando esse processo de
comunicação interno e externo a partir da facilidade de acesso à internet para
o professor, em casa e na escola, encontrar novos caminhos que possam
integrar o humano e o tecnológico, permitindo a gestão do conhecimento
produzido pela escola.
O que se percebe na conjuntura de implantação de projetos educacionais é
que há uma política que impulsiona e, ao mesmo tempo, requer resultados
dos investimentos empregados, ou seja, a qualificação do educando numa era
em o processo de virtualização, digitalização, informação e conhecimentos
são elementos de primeira ordem nas políticas de desenvolvimento de uma
nação, objetivos que norteiam as políticas de incorporação das tecnologias às
práticas educativas (MENESES; FERREIRA, 2013, p. 15).

E concluem salientando que há uma evolução efetiva no entendimento e no uso
das TIC, por parte do corpo discente, o que era de se esperar; “mas em relação à gestão
e ao corpo docente suscita discussões mais aprofundadas” (p. 16).
Mídia-educação deve incluir todas as mídias, e não focalizar apenas, ou
principalmente, as mídias impressas, mas as múltiplas formas de "alfabetizações" ou
possibilidades de leituras (UNESCO, 1999).
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Estudando o tema mídia-educação, com seu histórico, conceitos e perspectivas,
Bévort e Belloni (2009) já reforçavam as mesmas crenças de Meneses e Ferreira (2013)
de que para uma sociedade participativa, inclusiva e plural, é preciso que todos os
cidadãos e em especial os jovens desenvolvam competências para lidar com as
tecnologias de informação. As pesquisadoras citadas realçam a importância da mídiaeducação no fato de ela ser onipresente na vida social, de modo que promovê-la é
trabalhar no sentido de impedir que defasagens prejudiquem a vida adulta das novas
gerações que estão sendo preparadas.
A mídia-educação é parte essencial dos processos de socialização das novas
gerações, mas não apenas, pois deve incluir também populações adultas,
numa concepção de educação ao longo da vida. Trata-se de um elemento
essencial dos processos de produção, reprodução e transmissão da cultura,
pois as mídias fazem parte da cultura contemporânea e nela desempenham
papéis cada vez mais importantes, sua apropriação crítica e criativa, sendo,
pois, imprescindível para o exercício da cidadania. Também é preciso
ressaltar que as mídias são importantes e sofisticados dispositivos técnicos de
comunicação que atuam em muitas esferas da vida social, não apenas com
funções efetivas de controle social (político, ideológico...), mas também
gerando novos modos de perceber a realidade, de aprender, de produzir e
difundir conhecimentos e informações. São, portanto, extremamente
importantes na vida das novas gerações, funcionando como instituições de
socialização, uma espécie de "escola paralela" (...) (BÉVORT; BELLONI,
2009).

Nessa escola paralela, mais interessante e atrativa que a instituição escolar,
pode-se aprender coisas novas e, principalmente, desenvolver habilidades cognitivas, ou
seja, "novos modos de aprender", mais autônomos e colaborativos, ainda ignorados por
professores e especialistas.
Ao pontuar detalhes do consórcio na educação à distância, Moran (2009)
evidencia a importância das mídias utilizadas, e revela a sua preocupação com os
modelos da maioria dos cursos focados, tanto a distância como presenciais, mais no
conteúdo do que na pesquisa; na leitura pronta mais do que na investigação e em
projetos. O ensino superior, tanto no presencial como no a distância, reproduz, ainda,
um modelo inadequado para a sociedade da informação e do conhecimento. Ressalta
que o conceito de presença e de distância tem-se modificado bastante, e também as
formas de ensinar e aprender, visto que as tecnologias são cada vez mais integradas e
rápidas. Por essa razão, caminha-se para uma grande aproximação entre os cursos
presenciais (cada vez mais semipresenciais) e aqueles à distância. Observa que cursos
presenciais começam a ter disciplinas parcialmente à distância, e outras totalmente à
distância. Ademais, os professores que atuam em curso presencial-virtual vêm atuando
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na educação a distância, concomitantemente. Ministrada desse modo, vislumbra-se para
a educação inúmeras possibilidades de aprendizagem que combinam o melhor do
presencial (quando possível) com as facilidades do virtual.
Moran (2009) admite que dentro em breve seja difícil a sobrevivência de
cursos totalmente presenciais. Essa perspectiva se evidencia pela elaboração de
diferentes fórmulas de organização de processos de ensino-aprendizagem. Isso instiga a
importância de inovar, testar e experimentar, preparando-se para se experimentar esses
novos modelos adaptados às mudanças rápidas presentes em todos os campos,
demandando um aprendizado contínuo. O autor pondera:
Caminhamos para uma flexibilização forte de cursos, tempos, espaços,
gerenciamento, interação, metodologias, tecnologias, avaliação. Isso nos
obriga a experimentar pessoal e institucionalmente modelos de cursos, de
aulas, de técnicas, de pesquisa, de comunicação. (...) Todas as universidades
e organizações educacionais, em todos os níveis, precisam experimentar
como integrar o presencial e o virtual, garantindo a aprendizagem
significativa (MORAN, 2009, p. 76).

Cada vez mais são usados sites e portais como importantes ferramentas com
links direcionados a temas que adentram revistas, bibliotecas, jornais, vídeos
esclarecedores de várias ações, políticas e acontecimentos em geral.
Na internet, dificilmente não se encontra resposta para uma busca, contudo,
quanto mais destaque houver para o tema, maior o interesse do leitor.
Observa-se que, para uma busca feita para os vocábulos consórcio e
universidades mineiras, utilizando-se a ferramenta Google – idioma Língua
portuguesa, no dia 24-04-2013, foram encontradas várias ocorrências, com
predominância de manchetes jornalísticas, de jornais locais, transcritas on-line.
Observe-as no Anexo D deste estudo.

2.6. A despeito do PDI – PDIC 2011-2015

É importante observar a seguinte divulgação no site da UFJF, em 27 de abril de
2011, com realce para o fato das cerca de 3.000 visitas, a importância do tema, além do
destaque de quatro mídias para “linkar” a matéria.
No primeiro tópico desta revisão de literatura, foi descrito o PDIC 2011-2015
cuja forma de organização partiu exatamente do Plano de Desenvolvimento
Institucional, que caracteriza o consórcio das sete universidades do estado de Minas
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Gerais em estudo. No entanto, optou-se por dedicar este tópico ao PDI para esclarecer e
diferenciar o cunho empresarial-institucional do pedagógico.
No Artigo 16 do Decreto n. 5.773, de 09 de maio de 2006, encontram-se as
“Instruções

para

elaboração

de

plano

de

desenvolvimento

institucional”

(http://www2.mec.gov.br/sapiens/pdi.html), rezando em sua Introdução:
A edição do Decreto n. 5.773, de 9 de maio de 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, exige uma nova adequação dos procedimentos de
elaboração e análise do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional).

No item segundo, constam os pressupostos básicos, onde se lê que, para
compreender as diretrizes propostas, é necessário considerar os pressupostos básicos,
seguintes:
Devem integrar os anexos ao PDI, no caso de faculdades ou credenciamento
de IES nova, os seguintes documentos: projetos de cursos previstos para o
primeiro ano de vigência de PDI; regimento ou estatuto (ou proposta de),
conforme a natureza da instituição e outros documentos relevantes e
complementares ao PDI, que a IES entenda que devam fazer parte do mesmo.
A construção do PDI deverá se fazer de forma livre, para que a Instituição
exercite sua criatividade e liberdade, no processo de sua elaboração.
Entretanto, os eixos temáticos constantes das Instruções a seguir, deverão
estar presentes, pois serão tomados como referenciais das análises
subsequentes, que se realizarão por comissão designada pela SESu/MEC e
SETEC/MEC para este fim.
O texto do PDI deverá ser conciso e claro, contendo dados e informações
relevantes para a análise de mérito da proposta e que permitam também, tanto
à IES como ao MEC, identificar e monitorar o cumprimento das metas
institucionais estabelecidas

Segue-se a orientação geral que preconiza, entre outras orientações, a vigência
de cinco anos e a observância ao formulário com exigências do SESu/MEC e do
SETEC/MEC, conforme transcrito:
III – Orientação Geral
O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, elaborado para um
período de 5 (cinco) anos, é o documento que identifica a Instituição
de Ensino Superior (IES), no que diz respeito à sua filosofia de
trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que
orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades
acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver.
A elaboração do PDI deverá explicitar o modo pelo qual o documento
foi construído e a interferência que exercerá sobre a dinâmica da
Instituição, tendo como pressuposto o atendimento ao conjunto de
normas vigentes.
É imprescindível, na elaboração do PDI, considerar como princípios,
a clareza e a objetividade do texto, bem como a coerência, de
forma a expressar a adequação entre todos os seus elementos, e a
factibilidade, de forma a demonstrar a viabilidade do seu
cumprimento integral.
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A recomendação do Plano de Desenvolvimento Institucional, não
autoriza, por si só, as IES a implementarem a expansão nele prevista,
devendo as mesmas, de acordo com os cronogramas apresentados
no PDI, proceder às solicitações que se fazem necessárias,
encaminhando seus pedidos, pelo Sistema SAPIENS. Os Projetos
Pedagógicos, incluindo a denominação de curso e o perfil proposto,
devem ser objeto de avaliação posterior.
Com o objetivo de apoiar as Instituições no trabalho de elaboração do
PDI, segue-se um formulário contendo as dimensões que virão a ser
analisadas pela SESu/MEC e SETEC/MEC.

Tratando-se dos Eixos temáticos, ressalta-se o olhar, neste estudo, para os
tópicos oitavo e nono que tratam da avaliação e do acompanhamento do
desenvolvimento

institucional

e

dos

aspectos

financeiros

e

orçamentários,

respectivamente.
VIII. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
Procedimentos de autoavaliação institucional em conformidade com a Lei nº
10.861/2004 (SINAES).
IX. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS
Demonstração da sustentabilidade financeira, incluindo os programas de
expansão previstos no PDI:
Estratégia de gestão econômico-financeira;
Planos de investimentos;
Previsão orçamentária e cronograma de execução (5 anos).

Assim, a despeito do PDI-PDIC das sete universidades, em 2011, quando o
número de professores e alunos envolvidos era cerca de 20% menor, as ações do
consórcio sul-sudeste foram discutidas para elaboração deste documento maior,
conforme noticiado no site da UFJF (Anexo E).
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3. METODOLOGIA

Os aspectos metodológicos desta pesquisa estão descritos quanto a natureza
(estudo de caso), localização (mapeamento das universidades da região sul-sudeste de
Minas Gerais), coleta de dados e respectivos instrumentos (questionários), e o
tratamento (análise) realizado mediante dados coletados. Nos itens seguintes, estão
descritos os referidos passos.

3.1. Quanto à natureza da pesquisa

Este trabalho caracteriza um “Estudo de Caso”, considerando-se o
desenvolvimento do tema e os objetivos do estudo, visto que se propôs analisar, com
maior profundidade, um conjunto de variáveis relacionadas ao planejamento,
desenvolvimento e continuidade do Consórcio das universidades da região Sul-Sudeste
de Minas Gerais.
Para tanto, o estudo ancorou-se no referencial teórico que descreve e situa o
Consórcio PDIC 2011-2015 no contexto das políticas públicas, além de traduzir e
incluir nesse projeto uma estratégia inovadora que pressupõe conhecimento e uso das
tecnologias da informação dentro de um modelo de reforma de gestão universitária. A
mídia, os sites de busca e as notícias a respeito da implantação do Consórcio de sete
IFES da região sul-sudeste de Minas Gerais instigaram a condução desta pesquisa, a
partir de questões dirigidas a três públicos específicos – implementadores e reitores;
professores; e estudantes. A literatura estudada e o público participante participaram de
amplo diálogo para elucidar as questões elaboradas e transformadas nos objetivos da
pesquisa.
Os principais elementos abordados no referencial constituíram também os
elementos (construtos) investigados na pesquisa, a saber: Estratégia, Políticas Públicas e
Gestão Universitária (ensino, pesquisa e extensão) compõem a maior parte do modelo
conceitual deste estudo os quais subsidiaram a leitura da coleta e da análise dos dados
com foco nas variáveis: condições de implantação do consórcio, percepções dos sujeitos
frente à missão e aos objetivos propostos, do documento para a práxis.
A abordagem metodológica é o estudo de caso, por meio do qual se estuda,
analisa e interpreta a problemática em questão, atentando-se à complexidade dos
fenômenos observados, a estruturação e o relacionamento entre a visão do público-alvo
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envolvido, além de se consolidar a leitura de importantes questões referentes ao
problema que ora se investiga. Uma das formas de se estudar uma unidade, em sua
totalidade, seria colecionar uma variedade de dados sobre essa unidade, incorporando à
seleção outros dados inerentes, buscando dar-lhe mais consistência (NORONHA,
1979).
O estudo de caso como método de trabalho científico pode proporcionar
condições de aprofundamento na raiz dos fenômenos, pois aí se concentram todo o seu
esforço e a sua natureza objetiva. Segundo Good e Hatt (1968), o caso destaca-se por
“constituir uma unidade dentro de um sistema mais amplo”. Para isso escolheu-se o
estudo de caso: “o estudo de algum fenômeno singular, com um valor em si mesmo”,
ainda que se considerem algumas semelhanças com outras situações.
Para Yin (citado por GIL, 2007, p. 73), o estudo de caso é empírico e investiga
um fenômeno atual, dentro do seu contexto de realidade, quando os limites entre o
fenômeno e o contexto não são claramente definidos e no qual são utilizadas várias
fontes de evidência. Esse raciocínio é corroborado Ludke e André (1986), ao afirmarem
que tal investigação permite a descoberta constante de um fenômeno em construção;
enfatiza a “interpretação em contexto”, em que se observa o objeto estudado; busca-se
retratar a realidade de forma complexa e profundamente natural das situações; utilizamse variadas fontes de informações; e representam-se diferentes pontos de vista mais
acessíveis que aqueles de outros tipos de pesquisa. Contudo, esse procedimento
metodológico, como todos os outros, possui limitações: a sua principal limitação está no
seu caráter particularizante e no seu baixo poder de generalização. Nesse sentido, podese antecipar que, no Brasil, esse caso é singular e único, não permitindo, desse modo,
estabelecer paralelo com realidades similares.
Há de se evidenciar, por outra parte, que Roesh (1999, p. 199) admite que “o
estudo de caso tem sido amplamente utilizado como estratégia de pesquisa para
desenvolver conhecimento teórico na área de administração”. Ademais, essa técnica
permite investigar e aprofundar a análise desse fenômeno contemporâneo dentro do
contexto real, possibilitando compreender fenômenos sociais complexos.
Estudiosos encontram, ainda, no estudo de caso, um modo de lidar com
inúmeras evidências. Nesse sentido, é válido retomar Triviños (1987), que permite
ainda caracterizar este estudo como pesquisa qualitativa, em que se decide
intencionalmente, considerando uma série de condições, como a escolha dos sujeitos
que sejam essenciais ao objetivo da pesquisa, segundo o ponto de vista do pesquisador
39

para esclarecimento do assunto em foco. Neste estudo, os entrevistados foram
escolhidos com base nestas condições, quais sejam: a) envolvimento no fenômeno; b)
conhecimento amplo e detalhado das circunstâncias envolvidas na questão da pesquisa;
c) forma de reunir uma amostra com disponibilidade de tempo para participar da
pesquisa; d) capacidade para exprimir a essência e o detalhe para a compreensão do
fenômeno.
A pesquisa apresenta como limitação o fato de não poder generalizar seus
resultados, por ser um estudo pioneiro, de fenômeno pioneiro, pelo menos no Estado
brasileiro.

3.2. Objeto de estudo

O Consórcio das Universidades Federais do Sul-Sudeste de Minas Gerais é
uma entidade constituída pelas seguintes instituições: Universidade Federal de Alfenas
(UNIFAL-MG), Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal de Lavras (UFLA), Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) e Universidade
Federal de Viçosa (UFV).
O Consórcio, união das sete universidades, quando implementado, reunirá
mais de 250 cursos de graduação, que oferecem, atualmente, mais de 13 mil vagas/ano e
atende a mais de 88 mil alunos, matriculados em cursos de graduação. Em nível de pósgraduação, são oferecidos 121 programas e 175 cursos, sendo quatro com conceito
máximo 7, seis com conceito 6 e 21 com conceito 5, todos estes considerados de
excelência, contando com mais de 5 mil alunos matriculados. Juntas, as Universidades
do Sul/Sudeste de Minas Gerais apresentam mais de 50 citações na rede ISI Web of
Knowledge.
O consórcio foi planejado para reunir, ainda, 4.899 docentes e 5.620
funcionários técnico-administrativos qualificados. De acordo com a CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), o número de docentes
permanentes atuando na pós-graduação chega a 1.553 (dados de 2001, transcritos na
íntegra no Anexo B).

Fonte: Anexo da Resolução n. 8/2011 – CONSU – 2011.
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Figura 1 - Mapa da região sudeste do Brasil, com destaque para os campi-sede das
Universidades consorciadas e para as três maiores capitais de estados
brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

A escolha deste estudo se justifica pela facilidade de acesso da pesquisadora
que faz parte do quadro de funcionários de uma das universidades integrantes do
consórcio – a UFV – Universidade Federal de Viçosa, aliado à demanda por dados
científicos, acadêmicos e ou teóricos sobre o referido consórcio.
Iniciou-se a pesquisa pela revisão de literatura o que resultou em dados ínfimos
frente a importância do instituto, pioneiro no país e com articulação de políticas
públicas por ocasião de sua implementação.
O levantamento bibliográfico deixou de contemplar as variáveis metas e ações
do grupo, inicialmente previsto em projeto, para avaliar as condições, as estratégias e as
políticas que o mantêm. Desse modo, procedeu-se a uma revisão bibliográfica que
viesse ancorar a pesquisa de campo que foi conduzida para se estudar o caso – o
Consórcio PDIC-2011-2015, sua estrutura, consolidação, visão e perspectivas de
reitores, professores e estudantes.
3.3. Coleta de dados e instrumentos

São sete as universidades envolvidas no Consórcio, tendo sido solicitada,
reiteradamente, a participação de todas, por meio dos reitores, o que não se consolidou
do modo esperado. Tendo sido essa investigação conduzida sem o sucesso previsto, três
meses antes da aplicação dos questionários aos demais envolvidos – professores e
estudantes – estes últimos foram limitados à Universidade Federal de Viçosa.
Os dados foram coletados por intermédio de questionários, encontros pessoais
com participantes na elaboração do consórcio, entrevistas semiestruturadas e consultas a
documentos. Por tratar-se de um estudo de caso em que a observação é fundamental,
como também pela natureza do objeto e dos objetivos do estudo, a coleta de dados,
ocorreu com a aplicação dos questionários da seguinte forma:
O Questionário 1 destinado aos reitores foi enviado a todas as IES
consorciadas, desde março de 2013, seguidos de vários contatos por telefone, por parte
da pesquisadora. Insistiu-se na obtenção da participação dos reitores até o final do mês
de julho, quando as outras etapas de pesquisa de campo já estavam enceradas. Foram
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obtidos 4 questionários respondidos. Os demais justificaram impossibilidade, falta de
tempo etc. O questionário semiestruturado constou de 7 questões, sendo 5 objetivas e 2
abertas.
Esse mesmo questionário foi adaptado para entrevista ao ex-reitor da
Universidade Federal de Viçosa, reitor dentre os mentores do Consórcio, e atuante junto
ao MEC, por ocasião da entrevista.
Um segundo instrumento (Questionário 2) foi elaborado visando obter
conhecimentos acerca do significado, do alcance e da interação dos professores da UFV
com o consórcio. O questionário semiestruturado constou de 19 questões, sendo 14
objetivas e cinco abertas.
Foi selecionada uma amostra de 270 professores, cadastrados no correio
eletrônico da UFV, dentre cerca de 700 professores atuantes por ocasião da condução da
pesquisa. Um critério observado foi que todos estes se encontravam na ativa nos anos de
2010 e 2011, ou seja, atuavam no período de implementação e de implantação do
Consórcio em estudo. A aplicação do questionário ocorreu nos meses de maio e junho
de 2013. Destes, 63 responderam ao questionário, conforme solicitado.
O terceiro instrumento (Questionário 3) foi elaborado visando obter
conhecimentos acerca do significado, do alcance e da interação dos estudantes da UFV
com o consórcio. O questionário semiestruturado constou de 15 questões, sendo 13
objetivas e duas abertas.
Para aplicação, utilizou-se um momento de convocação para cadastro de
possíveis formandos de janeiro de 2014, convocados pela coordenação de formatura,
envolvendo os dois centros: Centro de Ciências Humanas Letras e Artes (CCH) e do
Centro de Ciências Biológicas e de Saúde (CCB) no dia 27 de maio de 2013; e os outros
dois centros: Centro de Ciências Agrárias (CCA) e Centro de Ciências Exatas e
Tecnológicas (CCE) no dia 28 de maio de 2013. No Anexo B deste estudo, encontra-se
a convocação em forma de Notícia.
Desse modo, paralelo ao cadastro referente à convocação de formandos,
explicou-se em carta aberta a finalidade da pesquisa, aos estudantes de graduação, que
compareceram ao chamado. Assim, dadas as condições de aplicação, selecionou-se uma
amostra bastante adequada de participantes, visto que 189 estudantes participaram, dos
quais 97% deles encontravam-se matriculados entre o 7o e o 13o período em curso, ou
seja, todos estes cursam a graduação desde o ano de 2008, sendo que destes 78%
cursavam entre o 8o e o 10o períodos, ou seja, nos anos de 2010, ano da implementação
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do Consórcio e 2011 ano inicial da vigência, todos estes estudantes estavam
matriculados na instituição.
As questões elaboradas para os professores constavam, em sua maioria, dos
mesmos itens aplicados para os alunos, colocados de forma semelhante, visando a
compatibilidade entre respostas de docentes e discentes.
Os questionários constaram de uma primeira parte de dados pessoais para
situar função, período, tempo na instituição, participação e conhecimento quanto ao
consórcio para facilitar o trabalho da pesquisadora.

3.4. Análise e tratamento dos dados

Para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, organizou-se a análise dos
dados de duas formas:
 em nível qualitativo, reportando-se às descrições textuais, embasadas nas respostas
de alunos e professores e na análise de documentos da Instituição que registrem o
desenvolvimento da disciplina e de documentos do Sistema de Extensão Rural que
registram as diretrizes da capacitação de extensionistas; e
 em nível quantitativo, como suporte à análise total do trabalho, são utilizadas
informações dos questionários, para medir as variáveis em estudo (implantação do
consórcio, percepções dos sujeitos frente a missão e aos objetivos propostos no
documento) e verificar o grau de interdependência entre os três agentes, reitorprofessor-estudante. A partir dos dados dos questionários e das ponderações neles
feitas, foram elaboradas as discussões e pontuadas as principais considerações que
resultam em conclusões.
A análise foi feita voltada à interdependência dos três públicos agentes: reitor,
professor, estudante, após tratamento específico a cada grupo.
O público reitor, participante de dois questionários com questões abertas, foi
subdividido em dois grupos sendo um investigado apenas pelo participante, então reitor
da UFV; e o outro respondido por quatro participantes dessa categoria (2 reitores e 2
pró-reitores). Pela especificidade das questões, esses dois grupos dialogaram entre si e
os resultados – descritivos – não passíveis de gerar gráficos, foram utilizados como
resultados argumentativos para a discussão dos dados obtidos dos outros dois grupos
participantes: professor/estudante ou docente/discente.
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Os questionários 3 e 4, destinados a professores e estudantes, respectivamente,
foram aplicados aos professores a partir de uma mala direta, tendo sido utilizada a
ferramenta disponível para pesquisa na Google.com.br, e aos alunos em situação
presencial, por ocasião da confirmação da matrícula, conforme descrito no item 4.4
deste estudo. Com maior ou menor proporção, participaram alunos de todos os quatro
centros: Centro de Ciências Humanas Letras e Artes (CCH) e do Centro de Ciências
Biológicas e de Saúde (CCB) no dia 27 de maio de 2013; e dos outros dois centros:
Centro de Ciências Agrárias (CCA) e Centro de Ciências exatas e tecnológicas (CCE)
no dia 28 de maio de 2013.
Participaram 189 estudantes, de 32 cursos, todos matriculados na graduação,
desde o ano de 2008, dos quais 78% cursavam entre o 8o e o 10o períodos no ano de
2010. Todos os participantes estavam matriculados na instituição em 2011, ano inicial
da vigência do Consórcio.
Foi possível gerar quadros e gráficos (nomeados figuras) para todas as questões
objetivas.
As respostas e elaboração de quadros e tabelas pautaram-se na frequência das
alternativas, posto que todas as questões objetivas eram passíveis de uma única
resposta.
Os dados dessas duas categorias de entrevistados possibilitaram análise e
interpretação entre si e ainda tiveram como parâmetro os resultados descritivos obtidos
do primeiro grupo (reitores).
As conclusões ancoraram-se estritamente nos dados obtidos, não havendo
intervenção crítica e, ou qualitativa da pesquisadora.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O ESTUDO DE CASO

4.1. Considerações gerais

No consórcio das sete IFES do sudeste de Minas Gerais, a análise culminou, de
certo modo, em uma avaliação de desempenho, quanto mais se adentrou o universo da
pesquisa. A pretensão inicial foi conhecer as realizações quanto às metas e as ações
conjuntas de um universo tão extenso situado em um espaço tão amplo. Daí por diante,
os achados começaram a se limitar aos investimentos iniciais do governo federal, ao
conhecimento das metas e a uma incongruência entre o que seria uma parceria entre um
universo de mais de vinte mil estudantes e professores, fomentados por uma verba
inicial de 20 milhões, e o desconhecimento dessa realidade por parte dos envolvidos,
pelo menos no campus da Universidade Federal de Viçosa.
Neste caso, o estudo é de ampla magnitude, e muitas foram as indagações que
se ajuntaram para consolidar a questão maior, muitas delas permanecendo com obscuro
entendimento, outras revelaram não ter havido a ação esperada, de modo que o estudo
convergiu para uma urgência de releitura do contexto por parte das autoridades e
lideranças competentes.
No início do estudo, foram pontuadas as questões que, mediante revisão de
literatura, são possíveis de responder e, com a pesquisa de campo, justificar as respostas
obtidas.
Grande parte da literatura referente ao contexto educacional das últimas
décadas tem sido palco da reflexão sobre os objetivos das reformas educacionais de
maior ou menor profundidade, buscando-se redefinir o papel do estado e a consequente
alteração na configuração das políticas públicas que as fomentam e, ou as amparam.
Por conseguinte, muito se indaga em avaliações de desempenho acerca do fazer
de todos os pares que, de alguma forma, atuam, trabalham ou produzem sob uma
liderança e sob um fomento. Neste caso, o estudo é de ampla magnitude e muitas são as
indagações que se ajuntam para consolidar a questão maior:
- Teriam as Universidades envolvidas no Consórcio potencializado seu poder
de demanda, cultura, extensão e ciência?
Possivelmente, são escassas as dúvidas quanto ao poder de demanda, e sua
comprovação pode ser feita ao se observar a mobilização e o planejamento do PDI nos
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anos de 2010-2011, em relação ao PDI vigente, quando houve um crescimento do total
de alunos e de professores de mais de 20%, ampliando-se ainda o número de cursos, o
que, significa uma óbvia potencialização de cultura e extensão, além de pesquisas
científicas.
Conforme Mizael et al. (2013), é certo que as sete IFES de Minas Gerais que se
uniram em um consórcio, buscaram nesta parceria uma aproximação entre instituições e
a maximização do uso dos seus recursos.
- Até que ponto a essência capitalista se infiltrou de forma positiva na
educação?
É notório, no mercado, o grande investimento dos bancos na educação
brasileira e de outros países latinos, desde a segunda metade do século passado. A
literatura aponta como ponto alto os investimentos em tecnologias de informação, além
de grande incentivo às pesquisas.
Esse fomento provocou mudanças significativas, e constituiu objeto de
pesquisa de vários pesquisadores e educadores (FAGUNDES, 1999; MORAN, 2000)
que viram as tecnologias de comunicação da sociedade ultrapassando os muros da
escola, como suporte a novas concepções do processo de ensino e aprendizagem,
consolidando projetos políticos.
- São produtivas as Políticas Educacionais – oriundas da formação do Estado
Moderno – quanto ao compartilhamento proporcionado e ao fortalecimento das
Universidades? Como se explica a concepção de um consórcio em meios de estado
político?
Para essas questões, é possível fundamentar-se no estudo de Floresta (2000),
quando a autora pontuou que a análise econômica tornou-se a principal metodologia a
definir as políticas educativas, e assegurou que valores do mercado capitalista são
institucionalizados, de modo que a orientação educacional predominante nas reformas
educacionais atuais, principalmente condicionadas pelo Banco Mundial, faz com que a
escola se assemelhe à empresa, e considera insumos os fatores do processo educativo,
estabelecendo nítida relação entre custo, benefício, eficiência e eficácia.
Técnicas de concorrência estabelecem competitividade, de modo que as
avaliações externas, a que são submetidos os sistemas escolares, tendem a incentivar a
eficiência diante da concorrência por recursos públicos ou mesmo privados.
(FLORESTA, 2000, p. 165-166).
- Por que e como surgiu este projeto no Estado de Minas Gerais?
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O projeto buscou inovação, visando a criar respostas novas aos desafios
advindos das necessidades de adequar os sistemas educativos à sociedade da informação
e do conhecimento, a partir da análise e da reflexão envolvidas no processo, nas esferas
administrativas e acadêmicas para enfrentar os desafios e produzir as respostas
esperadas, posto que inovação, relacionada à educação, transposto ao contexto da
produção e da administração, revela entendimento de que os avanços da Ciência e da
Tecnologia determinam o desenvolvimento econômico, social e cultural. São
exatamente estas a meta de um bom plano institucional.
Conhece-se laicamente consórcio como modo de financiamento de um bem.
No âmbito das relações internas ao Poder Público, conhece-se como contrato ou
convênio, o qual vem crescendo como importante instrumento de gestão associada,
merecendo atenção, pelas demandas de leituras e acerto, do judiciário (CAMPOS,
2006).
Moran admite que atualmente há uma forte evolução para a formação de
associações pontuais ou mais estáveis, como os consórcios. Tem havido grande
mobilização das universidades públicas, que se unem pressionadas pelo governo federal
para participar de projetos de formação de professores através da UAB (Universidade
Aberta do Brasil) e cursos na área de administração, inicialmente em convênio com
empresas estatais. Tem havido crescimento gigantesco dos cursos por satélite com
teleaulas ao vivo e tutoria presencial mais apoio da Internet. Uma parte das instituições
só oferece cursos pela WEB.
É possível que o sucesso de alguns grupos apontou para uma parceria bem
fundamentada e alicerçada em metas promissoras.
É certo que o Consórcio constitui inovação, denotando um novo modelo de
gestão das Universidades, reconceituando a gestão da educação superior. Tal atitude
não demandaria uma resposta frente ao elevado Investimento financeiro do Governo?
Sim. Esta é uma das indagações que confrontam com o próprio formulário do
PDI. Busca-se saber quais as metas foram cumpridas e quais ações executadas
continuam sendo contraditórias diante da avaliação de desempenho que orienta as
atividades educacionais e empresariais nos últimos anos.
- O que aconteceu antes e depois do consórcio?
Os dados obtidos dos professores apontam para uma estratégia política
favorável a políticos e reitores; o que aconteceu depois continua obscuro.
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Estudos, entrevistas e comunicações pessoais sugerem que as falhas da não
execução do consórcio bem como da falta de cumprimento de metas pode ser decorrente
do momento de transição política da União e das Universidades. Talvez não tenham
havido oportunidade e prazo para se acentuar a urgência da mobilidade, unidade e
continuidade do Plano Institucional conjunto.
- Como tem sido a divulgação da mídia – ANDIFES - MEC – quanto a
produtividade de todas as sete universidades envolvidas?
A produtividade das universidades nos sites ANDIFES e MEC tem ocorrido de
forma isolada. Falta a integração de ações e deliberação de execução e de verbas – por
parte do MEC, para que o significado do consórcio faça jus à proposta inicial.
- Tem havido uma produtividade acadêmica consolidando esses fazeres como
exemplo de investimento para o Brasil e para o mundo?
Não. A produtividade acadêmica, oriunda das atividades do consórcio, sequer
existe e não tem constituído investimento para o Brasil e o mundo, posto que o que há
de produtividade não está consolidado em um fazer voltado às metas do consórcio, mas,
como no caso anterior, isoladamente.
As IFES são produtivas, em face da confirmação dada pela quase totalidade
dos participantes na pesquisa, conforme descrito nos tópicos seguintes deste capítulo do
estudo.
Resumidas as considerações de cada tópico acima, retoma-se a questão
problema que condensa todos os questionamentos anteriores:
Qual a ótica dos gestores representantes das IFES, quanto às estratégias e
políticas públicas que subsidiaram a integração do grupo e como ocorreram e
ocorrem as decisões tomadas em trabalho conjunto?
As respostas a essa questão estão descritas no item 4.2, descrito a seguir.
Para obter mais compreensão do contexto em que se firmou e estabeleceu (?) o
consórcio das sete universidades do sudeste de Minas Gerais, importantes
conhecimentos dialogaram com o tema na revisão de literatura deste estudo.
Para tanto, foram desenvolvidos tópicos, consolidando suporte teórico para
compreensão do universo de respostas obtidas na pesquisa. Assim, foram analisadas
considerações preliminares sobre o Consórcio PDIC 2011-2015; observou-se a
importância das estratégias, da inovação, da tecnologia e qualidade em educação.
Estudou-se o tema estratégias e inovação como pilares sustentadores do
consórcio, visto que Estratégia, inovação e tecnologia se ajuntam e se voltam à
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qualidade em educação como quarteto indissolúvel à garantia da estabilidade e da
continuidade da instituição em um momento em que o planejamento empresarial precisa
conciliar ou ajustar todos os elementos envolvidos no processo (econômico, social,
político, cultural, tecnológico etc.), conforme ressaltado por Siqueira e Boaventura
(2012).
Prosseguindo na extensão do significado da estratégia, para esse setor de
serviços públicos, compreendeu-se a Tecnologia e qualidade em educação como
complementar a esse fazer, encurtando distâncias, aproximando pessoas, de modo que
as TIC inseridas nos processos educacionais contribuem para processos inovadores na
educação, promovendo mudanças significativas (GARCIA, 1995; MORAN, 2000)
integrando fazeres da escola e da sociedade, atravessando os muros da escola, como
suporte a novas concepções do processo de ensino e aprendizagem.
Como instrumento de planejamento, as IFES adotam o Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI, que surgiu de um ato da burocracia, a partir da
criação do Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006 (BRASIL, 2006).
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) – instrumento de
planejamento estratégico criado pelo normativo, para apresentar a missão, as ações, os
objetivos, as metas, os prazos e resultados a serem alcançados pelas IES, é elaborado
com validade de cinco anos identifica a Instituição de Ensino Superior (IES), a filosofia
de trabalho, a missão a que se propõe, as diretrizes pedagógicas que orientam suas
ações, a estrutura organizacional e as atividades acadêmicas que desenvolve e, ou que
pretende desenvolver (BRASIL, 2002b, p. 2; MIZAEL et al., 2013).
Institui extraordinário instrumento de gestão pública das IFES para que haja
excelência de ensino, pesquisa e extensão, para alcance dos objetivos com eficiência e
transparência pública. Por ser o Plano de Desenvolvimento Institucional um instrumento
legalmente instituído, há de se conhecer seus limites e seu potencial para que seja
utilizado como um instrumento gerencial.
Entretanto, o estudo apresenta uma fissura entre o PDI e a ação das IFES que
deles deveriam emanar-se.
Quanto à mídia e ao seu papel, optou-se por enfatizar sua importância, dado
que as manchetes e notícias, buscadas sobre o consórcio das universidades de Minas
Gerais constituíram o resultado do tema em referências para este estudo, revelando-se
como mídias que seriam possivelmente acessíveis aos participantes.
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A responsabilidade e o compromisso da mídia com a verdade é uma questão
que tem merecido uma série de exames tanto jurídicos quanto científicos.
Com as inovações tecnológicas e o acesso à informação, cada vez mais veloz, a
concorrência na imprensa e na internet tem deixado dúvidas quanto à validade,
fidelidade e veracidade das informações.

Entretanto, várias notícias e matérias sobre

o consórcio continuam desconhecidas do público acadêmico interessado, com um
número mínimo de acesso por parte dos usuários acadêmicos.
A seguir, são apresentados e analisados os dados e as opiniões dos
entrevistados da UFV e dos demais reitores, dos professores e estudantes.

4.2. Resultados e discussão dos dados obtidos da UFV e dos demais reitores

1) Do reitor da Universidade Federal de Viçosa no período da elaboração
do consórcio
O questionário respondido pelo reitor da Universidade Federal de Viçosa, à
época da implementação do Consórcio PDIC 2011-2015, atualmente integrante da
equipe de educação do governo federal, como presidente do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), ressalta ser a experiência inovadora e
modelar, fazendo a seguinte consideração quanto à viabilidade e efetividade do Projeto
de Integração Universitária:
O Ministério entende que o Projeto permite a troca de experiências entre as
IFES nos aspectos acadêmicos, culturais, científicos e de gestão. O ministério
entende que essa experiência inovadora pode servir de modelo ou orientação
de como as IFES federais podem, preservada a autonomia e especificidade de
cada instituição, trabalhar em rede (Luiz Cláudio Costa – ex-reitor da
Universidade Federal de Viçosa e atual presidente do Inep).

Adverte quanto à preservação da autonomia e especificidade de cada
instituição e dos benefícios que um trabalho “em rede” pode proporcionar aos aspectos
acadêmicos, culturais, científicos e de gestão.
Na sequência, quanto ao ponto de vista sobre a manifestação dos atuais
Reitores e Pró-reitores em relação ao Projeto, o educador permeia a questão retornandoa à sua origem e inclui uma participação coletiva, no que pode ser considerado a
alavanca do projeto que contou com “efetiva participação de estudantes, servidores e
professores, nestes termos:
O Projeto foi construído com um amplo diálogo social com a comunidade
universitária de cada Instituição. Todos os reitores e pró-reitores participaram
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do processo e a aprovação do documento final se deu de forma conjunta e
após nos Conselhos Superiores de cada Instituição. O Projeto ainda teve a
efetiva participação de estudantes, servidores e professores (Luiz Cláudio
Costa – ex-reitor da Universidade Federal de Viçosa e atual presidente do
Inep).

Estas informações não foram confirmados pela pesquisa conduzida a campo,
posto que os estudantes demonstraram, conforme pontuado no tópico específico, um
mínimo de conhecimento do Projeto, além de apenas 2% deles considerarem sua
vigência.
O ex-reitor acredita que este Projeto, firmado entre as sete universidades
mineiras, esteja inspirando outros consórcios no âmbito do Brasil, e cita o Rio de
Janeiro. Realça que existe nos estados Unidos, e em outros países, consórcio semelhante
ao das universidades mineiras. Entretanto, os dados de consórcio para o Rio de Janeiro
e, inclusive pioneiros, e que deram certo, encontrados na literatura, foram descritos por
Moran (2000 e 2009), referem-se ao consórcio de EAD da Cederj1 e ao consórcio das
universidades católicas Ricesu.
Ressalta-se que o PDIC, embora apresente alguma similaridade com o Ricesu,
não resultou de influências ou referenciais da constituição e do funcionamento daquele
consórcio do Rio de Janeiro.
Especialista em consórcios, José Manuel Moran (2009) aborda a essência, os
propósitos, as estratégias, as estruturas e alguns resultados do consórcio constituído
pelas universidades do Rio de Janeiro voltadas à educação à distância. Admite o autor
que alguns consórcios caminham bem e outros ainda não avançaram o prometido ou
esperado, mas há uma retomada atualmente de parcerias para cursos, principalmente de
licenciatura, nas universidades públicas com apoio do MEC.
Quanto ao funcionamento do consórcio, neste estudo, o Professor entrevistado
admite que se trata de um consórcio que “compartilha as práticas acadêmicas”. Se
observar os grifos (da pesquisadora) na transcrição acima, há de se observar que no
1

Projeto CEDERJ que inclui a Internet como espaço de disponibilização de material e de interação. O Cederj é
formado pelo governo do Estado do Rio e seis instituições públicas: a UENF (Universidade Estadual do Norte
Fluminense), UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), UFF (Universidade Federal Fluminense), UFRJ
(Universidade Federal do Rio de Janeiro), UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) e Unirio. Toda a
estrutura do Cederj é mantida por uma fundação criada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Os alunos
matriculados não têm custos quanto a mensalidades, já que as instituições participantes são públicas. Assim, quem
cursa uma graduação pelo Cederj está regularmente matriculado em uma as seis entidades conveniadas. Terminado
o curso, o diploma é expedido por uma delas. O computador e a Internet estão entre as principais ferramentas de
trabalho do Cederj. Mas, como muitos alunos não possuem acesso à tecnologia e a maior parte mora distante das
instituições conveniadas, o consórcio tem 18 polos regionais espalhados pelo Rio. Os alunos se dirigem a esses
pontos periodicamente, onde encontram, além de computadores, tutores para orientar o aprendizado e tirar dúvidas
(MORAN, 2009, p. 56).
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funcionamento real do consórcio – mesmo para educação à distância – o que não
pressupõe produção acadêmica, pesquisas e extensão, existe um mínimo de
estruturação, com mobilização e dinâmica de dezenas ou centenas de professores e
tutores, além de “se incluir a Internet como espaço de disponibilização de material e de
interação”.
Também, nesse sentido, já se observou no presente estudo que nenhuma
interação com os textos veiculados na internet relacionados ao consórcio é conhecida da
população entrevistada. Isto porque o número de acessos além de muito baixo não gera
comentários e ou críticas ao assunto.
A longo prazo, a expectativa sobre o Projeto das Universidades Mineiras é de
se “potencializar as atividades das IFES e gerar benefícios para a sociedade”. Na
sequência, inquirido sobre o que se concretizou em termos propostos, para as sete
universidades, que possa ser realçado como ação ou algo de mais inovador ou
significativo, obteve-se a informação de que:
Hoje já existe plano de trabalho e atividades previstas nas diversas áreas,
como por exemplo, acadêmica, graduação, pós-graduação, cientifica,
assistência estudantil, cultura, etc. Essas proposições trazem significativas
inovações. (Luis Cláudio Costa – ex-reitor da Universidade Federal de
Viçosa e atual presidente do Inep)

2) Dos reitores das outras universidades e ou participantes diretos da
comissão de implantação do consórcio
Quanto ao Questionário 2, aplicado aos reitores e, ou participantes diretos da
comissão de implantação do consórcio, constituiu-se a amostra de quatro participantes,
sendo assim nomeados neste estudo: RIt (Reitor da Universidade Federal de Itajubá),
PRCL (Pró-Reitor de Planejamento e Gestão da Universidade Federal de Lavras UFLA e coordenador, no âmbito do Consórcio), PRPV (Pró-Reitor de Planejamento e
Orçamento da UFV) e RA (Reitor de Alfenas).
Os entrevistados descreveram sua participação e atuação no projeto, bem como
o cargo ocupado, nos seguintes termos
A ideia do Projeto de Desenvolvimento Institucional do Consórcio-PDIC
surgiu durante as diversas reuniões que representantes das 7 universidades
realizaram ao longo de 2010 e 2011.
Este documento visava definir estratégias e ações para a atuação do
Consórcio no período 2011-2015. Na época eu exercia o cargo de Reitor da
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) e coube-me Coordenar o Grupo
Temático de Trabalho que elaborou as propostas básicas referentes à área de
Pesquisa e Inovação. Este Grupo de Trabalho era integrado por
representantes de todas as sete universidades que, espero, integrarão, num
futuro não muito longínquo o Consórcio. Ressalte-se que cada Reitor
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coordenou um Grupo de Trabalho Temático, cabendo ao então Reitor de
Viçosa, o Prof. Luiz Cláudio, a Coordenação Geral da elaboração da proposta
do Consórcio. (RIt)
À época exercia o cargo de Pró-Reitor de Planejamento e Gestão da
Universidade Federal de Lavras (UFLA) e coordenava, no âmbito do
Consórcio, a área temática "Planejamento e Gestão". (PRCL)
Houve atuação direta. Pró-Reitor de Planejamento e Orçamento da UFV.
Fui membro da comissão de planejamento que elaborou o PDIC do
Consórcio. (PRV)
Sim, tive atuação direta no processo de construção do PDIC-2011. Na época
exercia o cargo de Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e
Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal de Alfenas
(UNIFAL), cargo que exerço também nos dias atuais. (RA)

Observa-se grande comprometimento e uma postura muito responsável por
parte destes integrantes da comissão, constatando-se que apenas o reitor da UFLA,
ocupava à época a mesma cadeira que hoje ocupa.
O então reitor da Universidade Federal de Alfenas manifesta a integração do
grupo e a sua expectativa de que o Consórcio vigore: “Este Grupo de Trabalho era
integrado por representantes de todas as sete universidades que, espero, integrarão, num
futuro não muito longínquo o Consórcio” (RA), contudo, contradiz essa perspectiva
com fatos reais.
As perspectivas desses integrantes do comitê, enquanto gestores públicos
evidenciam consciência do entrave, ratificando urgência de se proceder a real
implantação do consórcio, nos seguintes termos:
Como gestor público na área de educação, em específico no ensino superior,
a minha perspectiva é que contribuímos para fazer uma proposta diferente,
para melhor, de atuação colaborativa e, portanto, otimizada em todos os
aspetos, das instituições envolvidas. Num mundo que atua cada vez mais "em
rede”, esta é uma proposta diferenciada! Infelizmente, dificuldades de ordem
política (mudança de lideranças e suas visões), econômica, de pressões
(vejam-se as recentes manifestações e as suas reclamações) e de mudança de
prioridades, não me permitem ser otimista quanto à implantação do
Consórcio num futuro de curto prazo. (RIt)
Entendo que o Consórcio é uma oportunidade ímpar de maior integração de
sete importantes e conceituadas universidades federais, estrategicamente
localizadas num raio pouco superior a 200 quilômetros, numa das regiões
mais desenvolvidas do País. Lamento o fato de termos ainda hoje o projeto
em certo estado de dormência, sem que efetivamente tenha sido constituído o
tão sonhado Consórcio, haja vista que não foi assinado o Termo de
Cooperação (que se equivale ao Termo de Constituição do Consórcio) pelos
sete reitores e pelo excelentíssimo senhor ministro de Estado da Educação.
(PRCL)
Desde a entrega do documento, o PDIC, ao então ministro da Educação
Fernando Haddad, em 2011, houve muitas mudanças no Governo Federal e
também nas Reitorias das sete instituições consorciadas. Além disso, não
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houve destaque no orçamento de 2013 para ações que estavam programadas
pudessem ser executadas. A perspectiva, em minha opinião, nesse momento,
é de espera. Temos que concluir e consolidar o processo de expansão das
IFES, que foi bastante significativo em termos de criação de cursos e
contratação de pessoal. Creio que as comunidades universitárias das sete
instituições federais de ensino superior gostariam de ver ações concretas do
consorcio, mas teremos que esperar mais um pouco. (PRV)
Como gestor público, tenho perspectivas muito boas em relação ao projeto do
Consórcio e a efetivação das metas previstas no PDIC. A concretização deste
projeto permitirá a implementação de políticas inovadoras para o ensino, para
extensão e principalmente para pesquisa, bem como, o compartilhamento de
experiências administrativas entre as IFES participantes, diminuindo no meu
entendimento o retrabalho que existe nas ações administrativas de cada uma
dessas instituições. (RA)

Por outro lado, evidencia-se consciência gestora na comissão implementadora
do consórcio que se vale do planejamento estratégico para estabelecer ações
“otimizadas em todos os aspectos”, metas e planos que projetassem o futuro do projeto
de forma adequada. Usam, pois, a estrutura estratégica para os dirigentes e para a
organização como um todo, estabelecendo funções e grupos de trabalho. Nesse sentido,
a estratégia é usada, também, como capacidade de o grupo prever o futuro, e antecipar
as interferências do ambiente externo, conforme discutido por Mintzberg (2001).
No entanto, esse esforço passa a ser representado no momento atual como uma
cuidadosa e bem elaborada gestação de um projeto que, por conta de algum
interveniente que o deixa à mercê de dificuldade de ordem política, em estado de
dormência, em perspectiva de espera, ou até em boas perspectivas, mas realmente
adormecido nos três anos que se passaram desde a sua entrega.
Os resultados mostraram, também, uma participação em encontros decisivos de
metas e ações dos integrantes da comissão que participaram de várias reuniões
coordenadas pelo MEC representado pelo Ministro da Educação, Secretário Executivo,
Secretário de Ensino Superior, estabelecendo-se metas e prioridades, “do modelo de
financiamento, de questões jurídicas, do formato legal, da elaboração do PDI e da sua
aprovação pelo MEC”. Houve ampla discussão do projeto entre reitores, representantes
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do
CNPq, e também envolvimentos dos Ministérios Ministério da Ciência, Tecnologia e
Informação (MCTI) e Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC), conforme RIt, que menciona, ainda, a participação de representante da
Petrobrás, a qual manifestou interesse no consórcio, por meio da UFJF. A esses se
acrescenta a participação do Secretário de Educação Superior do MEC, professor Luiz
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Cláudio Costa (ex-reitor da UFV), que à época assumiu o compromisso de destinar pelo
menos R$ 20 milhões para as primeiras ações do Consórcio, conforme mencionado por
PRCL e PRV, realçando este último a participação do professor Paulo Márcio, Reitor da
UNIFAL.
Estas colocações foram descritas pelos participantes, do seguinte modo:
Os reitores das sete universidades participaram:
a) De várias reuniões do Grupo de Trabalho Geral e dos Grupos de Trabalho
Temáticos, perfazendo, no mínimo, sete reuniões (uma em cada
universidade).
b) De várias reuniões junto ao MEC (Ministro, Secretário Executivo,
Secretário de Ensino Superior) para tratar especificamente da estruturação do
projeto, das suas metas, das prioridades, do modelo de financiamento, de
questões jurídicas, do formato legal, da elaboração do PDI e da sua
aprovação pelo MEC.
c) Sempre que possível, em conjunto ou individualmente, os Reitores
discutiram o projeto com a CAPES e CNPq, e com outros ministérios (MCTI
e MDIC).
d) Em várias oportunidades o projeto também foi mencionado junto ao
governo do Estado de Minas Gerais, principalmente através da Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
e) Em uma oportunidade a Petrobrás solicitou uma participação numa das
reuniões do Grupo Geral de Trabalho, que se realizou na UFJF, com o intuito
de identificar possibilidades de cooperação com o Consórcio. (RIt)
Sim. Participei de várias reuniões em todas as universidades envolvidas.
Fizemos mais de uma dezena de encontros nos quais participaram reitores,
vice-reitores, pró-reitores e diretores ligados às atividades de ensino,
pesquisa, extensão e administração, além de representantes das comunidades
acadêmicas das sete universidades: estudantes, técnicos administrativos e
professores. Por fim, realizamos um grande evento na UFLA em maio de
2011, que contou com a participação dos sete reitores, de vários integrantes
de suas direções executivas, de parlamentares estaduais e federais por MG e
também do então Secretário de Educação Superior do MEC, prof. Luiz
Cláudio Costa (ex-reitor da UFV), que à época assumiu o compromisso de
destinar pelo menos R$ 20 milhões para as primeiras ações do Consórcio:
mobilidade estudantil e corredor cultural. Infelizmente esta ação não se
concretizou. (PRCL)
Sim. Tive participação em todos os encontros realizados entre as IFES para a
construção do PDIC. Foram realizadas reuniões (uma em cada IFES
participante do Consórcio) para estruturação do Consórcio, nas primeiras
reuniões definimos a metodologia do trabalho, onde os Pró-Reitores foram
divididos em grupos de Trabalho. Participei do Grupo de Trabalho de
Planejamento e Gestão responsável pela proposição do PDIC e da forma de
sua elaboração, com a definição da Missão, visão e valores do consórcio,
bem como dos objetivos estratégicos e das metas definidas por cada grupo de
trabalho. (RA)
Não. A interlocução com o Ministério da Educação sempre foi feita pela
Coordenação do Consórcio, primeiro pelo Professor Luiz Cláudio Costa,
Reitor da UFV na época, e posteriormente pelo Professor Paulo Márcio,
Reitor da UNIFAL. (PRV)
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As informações demonstram que a coordenação do consórcio efetivou mais de
dezenas de encontros, realçando a participação direta do MEC com os reitores e vicereitores, pró-reitores, e diretores ligados às atividades de ensino, pesquisa, extensão e
administração, envolvendo os referidos Ministérios, e até a possibilidade de participação
da Petrobrás. Esse grupo era fechado, de modo que PRV não participou das reuniões
envolvendo gestores.
Essa composição da equipe corrobora o princípio de Amaral (2009, p. 6),
quando adverte que “não basta um simples aporte de recursos, mas principalmente a
decisão estratégica de formação de dirigentes na administração pública.” Para conduzir
mudanças em instituições de tão grande porte é essencial que se forme um corpo técnico
qualificado para a sua gestão.
Tais considerações remetem ao consórcio como passível do conceito de
inovação dado por Teixeira (2013), no que concerne à organização e início de uma
novidade em um sistema educativo que visa a uma real mudança, constituída pelo
esforço deliberado e assumido conscientemente, caracterizado pela ação persistente e
integrada em um processo dinâmico, visando à melhoria pedagógica.
As considerações de PRV evidenciam a consolidação do consórcio na
elaboração do PDI, documento maior, aprovado pelo MEC (?) para condução dos
trabalhos, direção das ações e cumprimento das metas.
Trata-se daquele instrumento de planejamento Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) que as IFES adotam em observância ao ato da burocracia, criado
pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006 (BRASIL, 2006). Esse instrumento de
planejamento estratégico, criado pelo normativo, visa a apresentar a missão, ações,
objetivos, metas, prazos e resultados a serem alcançados pelas IES. Sua elaboração é
feita para viger por um período de cinco anos, e é o documento que identifica a
Instituição de Ensino Superior (IES), no que respeita à sua filosofia de trabalho, à
missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, a sua
estrutura organizacional e as atividades acadêmicas a serem desenvolvidas (BRASIL,
2002b, p. 2; MIZAEL et al., 2013).
Essa constatação remete aos estudos de Teixeira (2013, p. 4), quando o autor
afirma que a introdução de uma inovação educativa implica mudança planejada com o
propósito de dotar de capacidade a organização, instituição ou sistema, para satisfazer
aos objetivos que motivam a própria inovação. E tais inovações implicam busca de
respostas aos desafios presentes na dinâmica dos processos escolares, “a partir da
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análise e reflexão que se faz do contexto sociocultural e efetivas contribuições que tais
inovações podem oferecer para enfrentar estes desafios”.
Foi nesses termos que RA reforçou o comprometimento e a integração da
equipe de trabalho, afirmando:
(...) nas primeiras reuniões definimos a metodologia do trabalho, onde os
Pró-Reitores foram divididos em grupos de Trabalho. Participei do Grupo de
Trabalho de Planejamento e Gestão responsável pela proposição do PDIC e
da forma de sua elaboração, com a definição da Missão, visão e valores do
consórcio. (RA)

Quanto ao questionamento sobre os benefícios do PDIC2, os participantes
assim se manifestaram:
Vou interpretar a questão. Se se pretende medir os benefícios realmente já
verificados em decorrência da proposta do Consórcio e do seu PDI, eu diria
que praticamente nada aconteceu, pois o MEC, apesar de já ter a proposta
entregue, não oficializou a existência do Consórcio. Como resultado nenhum
projeto ou ação foram, de fato, executadas. Restou o conhecimento mútuo,
interinstitucional, adquirido durante as reuniões de elaboração do projeto e as
discussões, análises e as aprovações pelos Conselhos Universitários de uma
proposta inovadora, que muitas reflexões trouxe.
Por outro lado, se a interpretação for "quais os possíveis benefícios" se e
quando o Consórcio for aprovado pelo MEC e as propostas apresentadas no
PDIC começarem a se implantadas, os benefícios encontram-se listados no
texto do próprio PDIC que, ressalto, foi aprovado nos Conselhos
Universitários de todas as sete universidades envolvidas.
Cito alguns desses possíveis benefícios:
1) A região sul-sudeste de Minas Gerais é a única região do Brasil com sete
Universidades Federais instaladas num território de pouco mais de 200 km
“raio”. Em muitos e variados aspetos a sua cooperação só pode ser benéfica
para todos. Hoje estas universidades mal se falam!! (RIt)
2) A própria dinâmica do Grupo Geral de Trabalho e dos Grupos Temáticos
formados para elaborar a proposta do PDIC, constitui-se, então, num
benefício muito importante, pois algum conhecimento mútuo foi
compartilhado. Posso, por exemplo, afirmar, que a UNIFEI e a UNIFAL,
estreitaram vários canais de comunicação e tiveram a participação “cruzada”
de alguns (poucos) professores/pesquisadores em alguns cursos de pósgraduação.
3) O aproveitamento de complementaridades de atuação.
4) O adensamento de competências (p. ex: em algumas áreas não existem,
isoladamente, competências e quantidade de pessoas para propor o
funcionamento de um curso de pós-graduação. Mas em conjunto sim. E de
Excelência!)
5) Uma maior capacidade e eficiência na captação e aplicação de recursos
6) Maior possibilidade de atuação em áreas multidisciplinares.
7) O efeito multiplicador em projetos de inovação.
8) A constituição da mais formidável base territorial (ecossistema) de
desenvolvimento humano, profissional, científico, tecnológico e
ECONÔMICO do país. Sete universidades federais e toda a sua capacidade,
distribuídas numa área de aproximadamente 200 km de raio! Este possível
benefício não aparece explicitado no documento do PDIC, mas, na minha
opinião, é, talvez, o maior dos benefícios.

2

Foi feita a seguinte pergunta: Em particular, sob sua gestão, quais os benefícios do PDIC podem ser elencados?
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A sua concretização depende, num primeiro momento (teremos de lutar pelos
outros momentos) do reconhecimento e da aprovação do Consórcio pelo
MEC.
Se não, ficaremos mais uma vez, no plano das (muito) boas intenções,
propostas e projetos. E nada mais! (RIt)
Entendo que ações como a mobilidade estudantil, o corredor cultural (eventos
culturais itinerantes) e a troca de experiências de gestão bem sucedidas
seriam os primeiros benefícios diretos que compartilharíamos no âmbito do
Consórcio. Como mencionei acima, lamento que nenhuma destas ações tenha
efetivamente se concretizado até o momento. (PRCL)
O principal benefício desde processo foi o intercâmbio entre as instituições
participantes. As discussões foram muito bem conduzidas e qualificadas. Nas
sete reuniões, uma em cada IFES participante, houve sempre um clima
cooperativo e não de competição. (PRV)
Como o consórcio ainda não teve um início efetivo, não existem benefícios a
serem elencados. Pode-se destacar que o processo de elaboração do PDIC
aproximou as sete IFES mineiras e, hoje, o contato entre os pró-reitores
permite o desenvolvimento de algumas ações ou a simples troca de
experiência entre as IFES envolvidas. (RA)

Essas considerações reforçam por parte de RIt que nenhuma ação proposta pelo
Consórcio se consolidou, visto que o MEC não tornou o documento oficial, de modo
que não houve execução de ações, ainda que sejam vários os benefícios, caso houvesse
aprovação do MEC e reforça que estes estão listados no próprio documento. No entanto,
não passará de “boas intenções” até que seja reconhecido e aprovado. Esse ponto de
vista é corroborado por PRCL ao lamentar que “nenhuma destas ações tenham se
efetivado até o momento”, e por RA, ao afirmar que o Consórcio “ainda não teve um
início efetivo”.
Os reais benefícios observados por RA, pelo RIt e pelo PRV limitam-se ao
intercâmbio, à cooperação, ao contato e à troca de experiência entre participantes e
IFES envolvidas no projeto.
Em outro questionamento, sondou-se o que ocorreu de relevante como ação
advinda do consórcio. As considerações foram reforçadoras dessas anteriores:
O Consórcio não foi, ainda, aprovado pelo MEC. Além do conhecimento
mútuo das capacidades e potencialidades, propiciado pelas reuniões dos
Grupos de Trabalho e de algumas iniciativas isoladas de cooperação e das
discussões e aprovações nos Conselhos Universitários (o que mostra que o
Consórcio é viável) quase nada aconteceu daquilo que foi proposto no PDIC.
(RIt)
Nada, a não ser a aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional do
Consórcio em nossos conselhos superiores (aliás, a UFLA foi a primeira
instituição a aprovar o PDIC em seu Conselho Universitário). Não houve
avanço posterior pela demora de aprovação do PDIC do Consórcio em
algumas universidades e, na sequência, pela latência do processo no MEC.
Em alguns momentos (final de 2011 e ao longo do ano de 2012) fomos
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informados que não havia disponibilidade orçamentária no MEC para
atendimento às demandas do Consórcio, razão de estarmos aguardando, ainda
com grande expectativa, até a presente data. (PRCL)
Ainda não houve implementação das metas propostas. Acho que inovador foi
o propósito de formalizar um consorcio de Universidades Públicas. No PDIC
existem propostas inovadoras também, mas como já mencionei
anteriormente, ainda não foram colocadas em prática. (PRV)
Ainda não há nada de concreto que possa ser realçado. (RA)

As colocações apontam, de modo geral, para a certeza de que os dirigentes
devam pensar estrategicamente, saibam ouvir a expectativa da sociedade e estejam
acessíveis à revisão do planejamento inicial. E isto foi confirmado na dinâmica do
comitê e na interação entre os seus membros:
A própria dinâmica do Grupo Geral de Trabalho e dos Grupos Temáticos
formados para elaborar a proposta do PDIC, constitui-se, então, num
benefício muito importante, pois algum conhecimento mútuo foi
compartilhado. Posso, por exemplo, afirmar, que a UNIFEI e a UNIFAL,
estreitaram vários canais de comunicação e tiveram a participação “cruzada”
de alguns (poucos) professores/pesquisadores em alguns cursos de pósgraduação. (RIt)

Embora RA admita que pelo fato de o consórcio sequer ter se iniciado, não
houve, portanto, benefícios a serem elencados, a aproximação do grupo, a interação e a
qualidade dos encontros estão evidenciadas nas considerações do PRV e do RA:
O principal benefício desde processo foi o intercâmbio entre as instituições
participantes. As discussões foram muito bem conduzidas e qualificadas. (...),
houve sempre um clima cooperativo e não de competição. (PRV)
Como o consórcio ainda não teve um início efetivo, não existem benefícios a
serem elencados. Pode-se destacar que o processo de elaboração do PDIC
aproximou as sete IFES mineiras e, hoje, o contato entre os pró-reitores
permite o desenvolvimento de algumas ações ou a simples troca de
experiência entre as IFES envolvidas. (RA)

Neste sentido, voltado ao bem comum, também se orienta a postura do PRCL:
Entendo que ações como a mobilidade estudantil, o corredor cultural (eventos
culturais itinerantes) e a troca de experiências de gestão bem sucedidas
seriam os primeiros benefícios diretos que compartilharíamos no âmbito do
Consórcio. Como mencionei acima, lamento que nenhuma destas ações tenha
efetivamente se concretizado até o momento. (PRCL)

Enquanto o PRV anota que as propostas do PDIC são inovadoras, mas não
foram colocadas em prática, o RA que admite nada existe de concreto para ser realçado
e RIt afirma que quase nada foi realizado; PRCL contraria os demais afirmando que
nada, “a não ser a aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional do Consórcio
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em nossos conselhos superiores (aliás, a UFLA foi a primeira instituição a aprovar o
PDIC em seu Conselho Universitário)”. Esta colocação constitui um diferencial em
relação a todos os demais participantes deste estudo que não mencionam o PDIC como
o Plano de Desenvolvimento Institucional.
Nestas transcrições estão delineadas as perspectivas de que este trabalho e o
investimento de 20 milhões que aguardam um pronunciamento oficial do MEC não
sejam vãs, posto que:
(...) nada aconteceu, pois o MEC, apesar de já ter a proposta entregue, não
oficializou a existência do Consórcio. Como resultado nenhum projeto ou
ação foram, de fato, executados. (RIt)

O tom gestor, filosófico, profissional, estruturado e consciente do RIt suscita
uma revisão das palavras de Marra e Melo (2005), que, estudando a ação de uma
universidade federal, destacaram que as atividades gerenciais nessas instituições estão
diluídas e incorporadas em práticas sociais, realizadas sem planejamento, imperando o
imediatismo e o improviso. Algumas peculiaridades da gestão universitária, tais como
cargo colegiado, burocracia, fatores políticos, jogo de poder, falta de formação
administrativa, administração dos pares, caráter transitório do cargo e a própria cultura
da universidade pública aumentam o caráter contraditório e os conflitos inerentes à
função gerencial. Ou seja, o referido reitor deixa uma mensagem enfática, pontuando a
proposta, as exigências e o fazer dos representantes e de demais integrantes do
consórcio, de que
A sua concretização depende, num primeiro momento (teremos de lutar pelos
outros momentos) do reconhecimento e da aprovação do Consórcio pelo
MEC.
Se não, ficaremos, mais uma vez, no plano das (muito) boas intenções,
propostas e projetos. E nada mais! (RIt)

Com essas declarações, está confirmado que nenhuma ação proveio do PDIC,
excetuando-se aquelas inerentes à troca de experiências entre os integrantes do grupo.
Passa-se, desta questão que determina a não realização de benefícios oriundos
do PDIC, bem como à que sonda algum benefício relacionado ao Projeto, àquela que
sonda a expectativa, a longo prazo, dos envolvidos no projeto. E as expectativas são
interessantes, direcionadoras e otimistas:
Como sou um eterno otimista, acredito que uma proposta como aquela que
foi elaborada e apresentada ao MEC, mais cedo ou mais tarde, será
concretizada! É uma proposta ganha-ganha. Uma proposta de cooperação
inédita no país e de muito alto retorno para as sociedades regional, estadual e
nacional.
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Acredito que os reitores das sete universidades deveriam pautar uma agenda
do Projeto junto ao MEC e outros Ministérios que já mencionei e, também,
junto ao Congresso Nacional. Afinal estamos em época de definição da LOA2014 e, se nada for feito, a proposta do Consórcio, mais uma vez passará em
branco no que se refere à sua tão necessária implantação. Um projeto de tal
monta e importância necessita de um "consórcio de Ministérios e outras
entidades de apoio" e da existência de um "Consórcio de Fontes de
Financiamento". (RIt)
Espero que o mesmo seja retomado pela Secretaria de Educação Superior do
MEC e pelo próprio Ministro, com a assinatura do termo de constituição do
Consórcio e com a destinação de recursos para início das atividades em curto
espaço de tempo. Percebo que há grande expectativa também em nossa
comunidade acadêmica, principalmente dos estudantes (de graduação e pósgraduação). (PRCL)
Acho que todas as Instituições estão prontas para executar algumas ações
programadas que constam do PDIC, bastando somente a solicitação do MEC
e a disponibilização de recursos orçamentários. Creio que seriam mais
facilmente executáveis ações nas áreas de extensão e cultura, mobilidade
acadêmica para estudantes, docentes e técnicos administrativos. (PRV)
Minha expectativa é de que fato o projeto seja implementado e que possamos
colocar em prática os objetivos e metas definidos no Planejamento
Institucional do Consórcio. (RA)

Os respondentes são unânimes em realçar que só ao MEC compete o termo de
constituição do consórcio, o que se explicita na afirmação do RIt:
Acredito que os reitores das sete Universidades deveriam pautar uma agenda
do Projeto junto ao MEC e outros Ministérios que já mencionei e, também,
junto ao Congresso Nacional. Afinal estamos em época de definição da LOA2014 e, se nada for feito, a proposta do Consórcio, mais uma vez passará em
branco no que se refere à sua tão necessária implantação. Um projeto de tal
monta e importância necessita de um "consórcio de Ministérios e outras
entidades de apoio" e da existência de um "Consórcio de Fontes de
Financiamento”. (RIt)

Oportuno, então valer-se do momento de definição da LOA-2014,
viabilizando-se “um consórcio de Ministérios e de outras entidades de apoio” para ativar
um “Consórcio de Fontes de Financiamento” como tentativa derradeira de se efetivar
uma parceria que pode trazer significativos benefícios para as universidades, as
comunidades, para o estado de Minas Gerais e para o país.
Buscando oferecer uma última oportunidade para os participantes observarem,
reivindicarem e, ou fazerem considerações sobre o PDIC, foram obtidas as seguintes
exposições:
Volto a reafirmar o imenso potencial de desenvolvimento econômico que
pode ser desencadeado na região pela existência e funcionamento do
Consórcio. Na minha visão, como já afirmei anteriormente, este será o
resultado mais importante, no longo prazo, da implantação do Consórcio.
(RIt)

61

Espero sinceramente que a ideia não fique somente no campo teórico.
Gostaria de ver o consórcio bem implementado, pois acredito que pode
funcionar como já acontece em diversas outras áreas em nossa sociedade.
(PRV)

Ambas as declarações realçam solicitações que demonstram espírito gestor e
responsabilidade social que protestam pela aprovação, deliberação e suporte a uma
oportunidade de trabalho socioeconômico, político, cultural e educacional que muito
tem de benéfico e de positivo para todos.
Comparando-se os dados obtidos neste questionário aos do Reitor da
Universidade Federal de Viçosa, à época da elaboração do PDIC, observa-se um
contraponto: Enquanto todos esses justificam e constatam que nada pode ser realçado
como ação ou algo de mais inovador ou significativo, vindo do Consórcio, daquele
obteve-se a declaração de que:
Hoje já existe plano de trabalho e atividades previstas nas diversas áreas,
como por exemplo, acadêmica, graduação, pós-graduação, cientifica,
assistência estudantil, cultura, etc. Essas proposições trazem significativas
inovações. (Luiz Cláudio Costa – ex-reitor da Universidade Federal de
Viçosa e atual presidente do Inep)

Estas duas seções do estudo confirmam a expectativa pela implementação do
consórcio, a ênfase dos reitores de que as ações previstas são benéficas e que em três
anos de expectativa não houve aprovação e liberação do MEC para que as atividades
fossem executadas. Além disso, apenas a UFLA declara ter aprovado o Projeto como
sendo o PDI da instituição.

4.3. Resultados e discussão dos dados obtidos dos professores

Nesta seção, são apresentados e discutidos os dados obtidos na entrevista com
os professores da Universidade Federal de Viçosa (UFV). A maior parte dos professores
atuavam à época da implementação do consórcio, conforme mostrado na Figura 2.
Pode-se observar que 26,42% dos professores entrevistados ingressaram como
docentes na Universidade Federal de Viçosa no ano de 2012 em diante; os demais
73,58% ingressaram desde antes de 1965 até 2011, o que significa que este percentual
estava na ativa quando da elaboração do Projeto PDIC 2011-2015. Além disso,
depreende-se que a gestão vigente (coordenador de curso, chefe de departamento, banca
de seleção) é responsável, quando não o próprio professor, por apresentar-conhecer o
Plano institucional.
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Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 2 - Data de ingresso dos professores participantes na UFV como efetivos.

Os dados da pesquisa mostraram que dentre os professores participantes do
estudo, 6,45% compartilharam da elaboração do Plano Institucional, enquanto a grande
maioria 93,55% não participaram da preparação do Projeto. Número semelhante foi
encontrado para a porcentagem de professores que fizeram parte da comissão do
consórcio como membro integrante do Consórcio, ou seja, 6,45% integraram a
elaboração do Projeto, contra 93,55% que não tiveram semelhante participação.
É possível que haja equivalência entre os participantes mentores e os
participantes integrantes da comissão, mas estes dados não foram levantados
precisamente, para se assegurar que em ambas as participações os indivíduos tenham
sido os mesmos. Esses números são importantes para se discorrer sobre a participação e,
ou conhecimento do Projeto-Plano, por parte dos professores que se enquadram na
maioria não pioneira no trabalho. Esses resultados são também equivalentes quanto aos
Participantes envolvidos nas atividades relacionadas ao consórcio no ano de 2012.
Entretanto, para a investigação dos participantes envolvidos nas atividades relacionadas
ao Consórcio no ano de 2013, constata-se que houve a paralisação das atividades, visto
que 100% dos participantes afirmaram não ter tido tal participação.
Estes resultados apontam para a primeira incongruência encontrada no estudo,
e que contraria os preceitos da literatura estudada que sugere que avaliações sejam feitas
durante os planejamentos visando corrigir falhas e aprimorar resultados. Dentre outros,
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um motivo é o de a educação para a democracia ser componente fundamental da
qualidade do ensino e demanda a organização e participação da base, permitindo que os
cidadãos participem dos processos decisórios em várias instâncias, rompendo a
verticalidade absoluta dos poderes autoritários, conforme enfatizado por Benevides
(1998).
Esses dados apontam ainda para uma interrupção, em vez de ampliação dos
trabalhos iniciados. Contraria a perspectiva de que o reconhecimento de que os cidadãos
ativos são mais que titulares de direitos, são criadores de novos direitos e novos
espaços para expressão de tais direitos, formando-se novos sujeitos políticos, cientes de
direitos e deveres na sociedade (BENEVIDES, 1998, p. 170). Ou seja, um projeto que
haveria de se expandir passou por um retrocesso, estagnou-se e nem mesmo foi liberado
ainda que mobilizasse reitores e pró-reitores entre outros profissionais de sete IFES do
estado de Minas Gerais.
Quanto ao modo de participação docente, 62,26% afirmaram que participam
apenas das atividades docentes inerentes ao seu trabalho e 37,74%, além do trabalho
docente, trabalham com pesquisa e, ou extensão.
A atuação profissional dos entrevistados encontra nestes 62,26% um número
significativo de docentes não comprometidos com a pesquisa e extensão, limitando o
seu trabalho à prática de sala de aula, o que equivale dizer que o trabalho que conduzem
não contempla a perspectiva de atuação nas áreas de pesquisa e extensão indicados e
realçados pelo PDIC.
A integração acadêmica das áreas de ensino, pesquisa e extensão traz
crescimento e amplia essas áreas, visto que, conforme mencionado por Sguissardi e
Silva Jr. (2009), nessa interação, a instituição universitária, ou seja, cada unidade
institucional, ao mesmo tempo em que incorpora valores, normas e procedimentos,
socialmente constituídos, constrói sua própria forma de ser e de organizar-se;
elaborando normas, criando valores; estabelecendo condutas, costumes, códigos e
referências que, coletivamente, utilizam como critérios para examinar, analisar,
incorporar, negar ou modificar o que lhe é proposto.
Os dados mostrados na Figura 3 também dividem bastante o objeto de maior
importância de integração do consórcio.
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A – ampliar as áreas de ensino; B – ampliar as áreas de pesquisa; C – ampliar a extensão universitária em ensino e pesquisa; D –
homogeneizar a educação superior no estado de Minas Gerais; E – Outros.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 3 - Razão da importância da integração das áreas acadêmicas.

A instituição universitária incorpora uma cultura construída ao longo de sua
própria história e, ao orientar-se por ela na adesão a políticas oficiais normas e projetos,
reproduz essa cultura, atualizando-a, ao mesmo tempo em que a transforma seu
processo institucional. (SGUISSARDI; SILVA JR., 2009). Por certo, essa integração
facilitaria a homogeneização da educação superior no estado de Minas Gerais, se
fossem consoantes à ampliação das áreas de ensino, pesquisa e extensão.
Assim, ampliar a extensão universitária em ensino e pesquisa contempla a ótica
de 29,89% dos participantes, enquanto 19,54% delega essa importância à ampliação das
áreas de ensino e 20,69% à ampliação das áreas de pesquisa. Os demais cerca de 30%
(Figura 3) dividem-se entre a homogeneização da educação superior no estado de
Minas, e os demais assinalam serem outras as razões de se integrarem as áreas
acadêmicas no PDIC 2011-2015.
No tocante ao interesse pelo desenvolvimento de atividades integradas com
professores de outras instituições, o maior número de participantes (30,16%) nunca
observou entre os colegas professores entusiasmo e, ou disposição para desenvolver
atividades integradas com professores de outras instituições, seguindo-se 31,75% que
conhece esse interesse, tendo o observado por uma vez, ou pouquíssimas vezes
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reveladas pelos colegas de trabalho. A menção de várias vezes ou sempre ficou entre
23,80% dos participantes, enquanto os demais 14,29% não se lembraram desse tipo de
revelação (Figura 4).

A – sim, uma vez, ou pouquíssimas vezes; B – sim, várias vezes; C – sim, sempre; D – nunca; E – não me lembro.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 4 - Quanto ao desenvolvimento de atividades integradas com professores de
outras instituições.

Considerando-se a natureza da pesquisa, pode-se afirmar que essa percepção
entre colegas merece consideração, posto que o interesse na interação da prática
acadêmica se revelou abaixo do esperado.
Também, no documento PDIC, esta questão é esclarecida, realçando-se que:
A região sul-sudeste de Minas Gerais é a única região do Brasil com sete
Universidades Federais separadas por um raio pouco superior a 200 km.
Além disso, segundo dados do Ministério da Educação (MEC), as sete
universidades oferecem cursos de qualidade, apresentando na graduação
Índice Geral de Cursos (IGC) com valores entre quatro e cinco, e cursos de
pós-graduação muito bem avaliados pela CAPES, incluindo vários programas
em nível internacional, com conceitos 6 e 7 (ANEXO, Minuta do
Consórcio..., 2010).

É de se observar ainda que a literatura aponta a distância como empecilho do
passado, posto que hoje a EAD funciona, em todo o país, sem o menor problema,
levando conhecimentos e oportunizando formação profissional, sem encontros
presenciais (Figura 5).
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A - Sim, porque a locomoção fica restrita aos meios de transporte; B - Sim, porque é difícil agilizar parcerias à distância; C - Não,
porque vivemos em um mundo globalizado, onde redes sociais e Internet ajudam a encurtar distâncias; D - Não, porque a distância é
um problema menor, diante de outras questões bem mais sérias, como as verbas; E - Não sei responder essa questão; F - Outros.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 5 - Quanto à distância entre as instituições constituir interveniente às ações
efetivas do consórcio.

A revolução do conhecimento na modernidade, impulsionada pela tecnologia,
direciona várias ações humanas e orienta profundas mudanças nas relações sociais e no
âmbito educacional.
Conforme Valin e Celso (2007), desde a década de 1980, iniciativas nacionais
colocaram computadores nas escolas para uso dos alunos, demandaram políticas de
formação de professores para seu uso pedagógico, e estruturação de núcleos estaduais e,
ou municipais que cuidassem do processo de implementação e manutenção do processo
de informatização das escolas públicas brasileiras.
Meneses e Ferreira (2013) admitem que os objetivos básicos como
envolvimento efetivo da gestão das escolas, dentro de uma visão participativa na
organização do trabalho pedagógico inserindo plenamente as TIC como recurso
didático, ainda não foram alcançados, refletindo falta de infraestrutura das escolas, além
da dificuldade dos docentes em incorporar essa nova dinâmica escolar.
No que tange às considerações sobre a distância entre as instituições como
fator interveniente em ações efetivas, 66,66% dos participantes contam com as
Tecnologias de Informação no mundo globalizado para suprir o problema, dos quais
26,98% reconhecem que “Não, porque vivemos em um mundo globalizado, onde redes
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sociais e Internet ajudam a encurtar distâncias”; e 39,68% admitem que “Não, porque a
distância é um problema menor, diante de outras questões bem mais sérias, como as
verbas.” Dentre os demais, 12,70% não souberam responder ou teriam outras opiniões a
respeito. Portanto, 20,64% encontram na distância um problema, assinalando que
constitui problema, porque a locomoção fica restrita aos meios de transporte (7,94%) ou
porque é difícil agilizar parcerias à distância (12,70%).
A esse respeito vale retomar a observação feita pelo RIt, que mencionou ver
essa distância como um benefício para o consórcio, assim declarando:
A região sul-sudeste de Minas Gerais é a única região do Brasil com sete
Universidades Federais instaladas num território de pouco mais de 200 km
“raio”. Em muitos e variados aspetos a sua cooperação só pode ser benéfica
para todos. Hoje estas universidades mal se falam! (RIt)

E a escola, segundo os autores, deve sofrer transformações profundas para
tornar-se um lugar de aprendizagem, apesar do contexto neoliberal, onde a tecnologia é
(...) um dos instrumentos primordiais “para propiciar essa mudança, com
formas de gestão menos centralizadas, mais flexíveis; articulando o
administrativo com o pedagógico, possibilitando esse processo de
comunicação interno e externo a partir da facilidade de acesso à internet para
o professor, em casa e na escola, encontrar novos caminhos que possam
integrar o humano e o tecnológico, permitindo a gestão do conhecimento
produzido pela escola (...) (MENESES; FERREIRA, 2013, p. 15).

Uma das formas de articulação do acadêmico, administrativo e pedagógico, na
realidade do consórcio, por certo, contaria muito com a agilidade proporcionada pelas
TICs.
Nesse sentido, investigou-se de que modo haveria contribuição do Programa de
Integração, para que se ampliasse a produtividade do professor entrevistado. As
respostas obtidas são consoantes àquelas sobre a distância como interveniente.
Conforme mostrado na Figura 6, os benefícios apontam para as publicações
conjuntas (28,41%), seguindo-se a aprendizagem acadêmica de modo geral (20,45%),
os projetos de especialização em parceria com professores de outras instituições
(17,05%) e para as atividades de extensão (11,36%), ficando em último lugar entre as
opções os projetos de especialização em parceria com outras instituições (6,82%).
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A - na aprendizagem acadêmica de modo geral; B - em projetos de especialização em parceria com outras instituições; C - em
projetos de especialização em parceria com professores de outras instituições; D - em publicações conjuntas; E - em atividades de
extensão; F – Outros.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 6 - O Programa de integração pode contribuir para mais produtividade em...

Apesar da clareza da questão, 15,91% dos participantes assinalaram outros,
mas não definiram ou justificaram a escolha. Desse modo, observa-se a motivação pela
parceria e trabalho conjunto em 52,28% dos participantes. Tal parceria implica contatos
“intercampi”. Essa afirmação pode ser corroborada nas considerações de Moran (2009),
realçando o valor dos mecanismos virtuais de integração educacional descrito nos
seguintes termos: “Todas as universidades e organizações educacionais, em todos os
níveis, precisam experimentar como integrar o presencial e o virtual, garantindo a
aprendizagem significativa” (MORAN, 2009, p. 76). Havendo integração, é mister que
os envolvidos tenham pleno conhecimento da programação, das atividades de extensão
e de produção acadêmica dos sete campi com oportunidades de participação nas
mesmas.
Como mencionado, há consciência da evolução efetiva no entendimento e no
uso das TIC, por parte do corpo discente, o que era de se esperar; “mas em relação à
gestão e ao corpo docente suscita discussões mais aprofundadas”, conforme Meneses e
Ferreira (2013, p. 16), entretanto, neste estudo, observa-se, tanto por parte dos
professores quanto dos estudantes, certo afastamento dessa regra, mesmo porque, nas
considerações e interpretação dos dados seguintes (Figuras 7, 8 e 9), demonstra-se que
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assuntos do consórcio, amplamente divulgados foram pouco conhecidos por parte deste
público.
Na Figura 7, é mostrado de que modo os docentes tiveram ciência da
divulgação em vários sites de que o MEC anunciou investimento de 20 milhões de reais
para o Consórcio das Universidades. Embora tenha havido ampla divulgação, as quais
foram mostradas na visualização da Google (Figura 1D).

A - conhece e confirma que houve efetivação; B - conhece e confirma que não houve efetivação; C - conhece a matéria, mas
desconhece a efetivação; D - desconhece totalmente a matéria e a efetivação; E - Outros.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 7 - Nível de ciência dos participantes quanto ao investimento de R$ 20 milhões
de reais, pelo MEC, em consórcio de universidades.

Observa-se que a grande maioria dos participantes (60,32%) desconhece
totalmente a matéria e a efetivação; 36,51% conhece a matéria, mas desconhece a
efetivação; enquanto 3,17% conhece e confirma que não houve efetivação. Esses
resultados mostram que, da mesma forma que para os resultados do Questionário 1, para
mentores e participantes, a totalidade dos docentes (100%) também está consciente de
que não houve efetivação alguma.
Dentre outras notícias veiculadas pela mídia sobre o Consórcio, esteve a de que
Caxambu seria a sede da instituição e também o local onde funcionaria o Centro de
Pesquisas do Consórcio. Perguntados sobre esse conhecimento, as respostas dos
representantes se encontram na Figura 8.
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A - conhece e confirma que houve efetivação; B - conhece e confirma que não houve efetivação; C - conhece a matéria mas
desconhece a efetivação; D - desconhece totalmente a matéria e a efetivação; E - Outros.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 8 - Conhecimento dos docentes da notícia de que “Caxambu foi definida como
sede da instituição e também é o local onde funcionará o Centro de
Pesquisas do Consórcio.

As respostas mostraram que 4,76% conhecem e confirmam que não houve
efetivação, 11,11% conhecem a matéria, mas desconhecem a efetivação; e a grande
maioria, 84,13% desconhece totalmente a matéria e a efetivação.
Os resultados foram semelhantes para a questão seguinte, quando se perguntou
aos docentes sobre o conhecimento que obtinham sobre o terreno doado em Lavras para
montagem de um centro de pesquisa. Os resultados estão descritos na Figura 9.
Para esse questionamento, os docentes (92,6%) admitiram desconhecer o
assunto. Os demais 6,35% afirmaram saber do terreno, mas nada de parcerias, e 1,59%
sabiam que algumas parcerias estavam sendo feitas. Observa-se que para um fato de tal
dimensão a divulgação e o interesse pela repercussão do assunto aparentam-se
diminutos. Neste sentido, estão expressas na Figura 10 o nível de conhecimento dos
docentes quanto à liberação da verba de 20 milhões pelo MEC.
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A - desconheço o assunto; B - soube do terreno, mas nada sobre parcerias; C - várias parcerias têm sido feitas; D - algumas parcerias
têm sido feitas; E - Outros.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 9 - Conhecimento dos docentes da notícia de que foi doado um terreno em
Lavras para montagem de um centro de pesquisa.

A - conhece e confirma que houve efetivação; B - conhece e confirma que não houve efetivação; C - conhece a matéria, mas
desconhece a efetivação; D - desconhece totalmente a matéria e a efetivação; E - Outros.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 10 - Conhecimento dos docentes quanto à liberação da verba de mais de 20
milhões de reais.
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É interessante observar que consultados sobre o conhecimento da notícia
veiculada sobre os 20 milhões do MEC para o Consórcio, 62,3% admitiram
desconhecer a matéria e a efetivação, mas estes dados sobem, nesta questão, que foi
elaborada de modo muito semelhante, para 73,02% de respostas para uma mesma
situação, em que 22,22% conhecem a matéria e desconhecem a efetivação. Essa
discrepância denota falta de assimilação aos contextos explorados.
Quanto ao conhecimento sobre o modo como se originou o consórcio,
mostrado na Figura 11, os resultados consolidam as seguintes declarações dos
participantes: o consórcio surgiu predominantemente como parceria entre reitores das
IFES participantes, na ótica de 34,92% dos participantes do estudo; 31,75%
desconhecem a origem; 20,63% preferiram não opinar; 11,11% acreditam ser
predominantemente estratégia universitária das IFES participantes, e 1,59% acredita que
o consórcio seja o resultado de uma política pública nacional bem fundamentada.

A - política pública nacional bem fundamentada; B - predominantemente estratégia universitária das IFES participantes; C predominantemente parceria entre reitores das IFES participantes; D - prefere não opinar; E - desconhece a origem.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 11 - Origem da implementação do consórcio na visão dos docentes.
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Assim, compreende-se que a crença de 46,03% dos docentes se volta a esse
planejamento como estratégia universitária das IFES participantes ou como parceria
entre reitores das IFES participantes, além de 11,11% creditá-las à política nacional bem
fundamentada. Esses resultados confirmam, mais uma vez, a visão de que a
implementação do consórcio representa uma estratégia universitária das IFES com o
intuito de promover crescimento acadêmico, institucional, de pesquisa e extensão entre
os pares. Entretanto, a não aprovação do Documento Maior pelo MEC impactou a
condução de atividades que se reverteriam no cumprimento de ações e metas previstos.
A consciência desse entrave pode ser visualizada nos dados apresentados na Figura 12.

A - várias aquisições resultantes das ações propostas; B - poucas aquisições e extensão resultantes das ações propostas; C - apenas a
mobilidade estudantil em Minas Gerais; D - ampla mobilidade estudantil em Minas, no Brasil, e no exterior; E - desconheço ação ou
aquisições resultantes do consórcio; F - Outros.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 12 - Visão dos resultados dos trabalhos desde a implantação do Consórcio ao
momento atual (abril/maio de 2013), na Universidade Federal de Viçosa
(UFV).

Os resultados confirmam, com as respostas dos professores, as mesmas obtidas
dos implementadores, de que nada foi feito, nenhuma ação foi desenvolvida, com raras
exceções, posto que 3,18% dos docentes vislumbram, de algum modo, ações
desenvolvidas como benefícios do consórcio.
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Entretanto, observa-se que a maioria dos participantes (95,24%) desconhece
qualquer tipo de ação ou aquisições resultantes do consórcio. Tais considerações negam
o aspecto estratégico e inovador do consórcio.
Segue-se a questão da mobilidade estudantil, com a respectiva visão dos
docentes. Vale ressaltar que essa mobilidade estudantil foi significativamente negada
pelo setor responsável, como atividade relacionada ao consórcio. Como mencionado, na
seção anterior. O responsável pelo setor, em conversa informal, fez as seguintes
considerações:
A Mobilidade acadêmica não teve ligação direta com o Consórcio, mesmo
porque tem alunos que fazem a mobilidade e a UFV nem fica sabendo, como
é o caso do projeto realizado com o Prof. XX que manda uma série de
estudantes para o exterior.
Registro escolar tem catalogado para quais universidades que os alunos
foram através da mobilidade. Mas posso assegurar que esse processo já dura
há décadas.
RESOLUÇÕES – CEPE – MOBILIDADE.
A maior concentração de mobilidade, hoje, na UFV o foco é internacional:
feito com Portugal e está em andamento um convênio com a França.
(Professor Vicente Lelis – Registro Escolar da Universidade Federal de
Viçosa)

Assim, mesmo sendo pouco considerável o percentual de docentes que possa
acreditar na mobilidade como ação do consórcio, é preciso realçar que ela não procede,
o que fica evidenciado nas Figuras 12 e 13.

A - trata-se de Convênios anteriores ao consórcio; B - a expansão da mobilidade estudantil está diretamente relacionada ao
Consórcio; C - esta expansão nada tem a ver com o consórcio; D - desconhece qualquer relação entre a mobilidade estudantil e o
consórcio; E - Outros.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 13 - Quanto à mobilidade estudantil.
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Também pela Figura 13, observa-se que 56,25% dos docentes desconhecem
qualquer mobilidade entre a mobilidade estudantil e o consórcio, o que pode ser somado
aos 28,13% que afirmam que essa expansão nada tem a ver com o consórcio e aos
9,38% que assinalaram tratar-se de Convênios anteriores ao consórcio. Isso equivale à
opinião em torno de 95% de docentes certos de que a mobilidade estudantil não está
relacionada ao consórcio e independe dela para funcionar. Ademais, vale ressaltar que a
prática é intensa e vai muito bem, conforme conversa informal com um dos setores
relacionados.
Quanto à vigência e, ou atividade do Consórcio os dados estão mostrados na
Figura 14, cerca de 10% dos participantes acredita que ele esteja vigente, aguardando
verbas para implementar ações. Para 47,11% dos entrevistados, o consórcio está quase
extinto (26,98%) ou inativo (20,63). Há outras opiniões para 41,27% para aqueles que
não opinam nem pela vigência nem pela extinção, as quais não foram descritas. Os
dados mostram predominantemente que o projeto não esteja vigente (88,89%).

A - está vigente, sem problemas maiores; B - está vigente, aguardando verbas para implementar ações; C - está quase extinto; D está inativo, mas aguardando verbas; E - Outros.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 14 - Visão quanto à vigência e, ou atividade do Consórcio.
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Quanto aos beneficiados do consórcio, exceto 25,40% que atribuem os
benefícios da implementação diretamente aos estudantes, os demais os atribuem a
outros, conforme mostrado na Figura 15.

A - as instituições com seu espaço físico; B - os professores e os funcionários; C - os estudantes; D - os políticos e os reitores; E Outros.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 15 - Principais beneficiados do Consórcio, na visão dos docentes.

Observa-se, na Figura 14 que 74,60% dos participantes não veem no consórcio
um instrumento focado, em primeira mão nos estudantes, mas como um projeto que visa
beneficiar principalmente os políticos e os reitores (33,33%); a outros não descritos
(28,57%); às instituições com seu espaço físico (11,11%) e, por fim aos professores e os
funcionários (1,59%).
Trata-se de uma visão preocupante, posto que os dois elementos essenciais da
educação sempre foram e continuarão sendo o aluno e o professor. É improdutivo
pensar um projeto de tamanha dimensão focado principalmente nos políticos e reitores,
como mostrado por 33,33% dos participantes, considerando-se que 28,57%
manifestaram serem outros, além desses, os beneficiados.
Na sequência da entrevista, os docentes foram questionados a respeito de
possuírem ou não algum projeto previsto ou iniciado no contexto do Consórcio.
Encontrou-se que apenas 4,76% (provavelmente os professores envolvidos na
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implementação) possuem um projeto previsto para condução no caso de ele vigorar. As
especificidades acerca desses foram assim descritas:
Corredor cultural.
Não tenho, mas considero de grande importância e manifesto meu interesse
em participar com projetos no sentido de uma maior integração entre cursos
de Engenharia Ambiental a nível de graduação.
Projeto para demanda universal junto com professor de outra instituição do
consórcio.
Tenho projeto de pesquisa em parceria com Pesquisadora da UFOP na área
de química/catalise (Dados da pesquisa).

As perguntas seguintes foram desconsideradas desta discussão, visto terem sido
respondidas, também, por significativo número de participantes, comprometendo os
dados.
Finalizando o questionário, duas questões abertas visaram conhecer a posição
dos docentes quanto às perspectivas em relação às metas e ações do consórcio e o tipo
de mensagem e a quem encaminhariam visando a retomada do Plano Institucional.
Conforme descrito adiante, houve menos comprometimento dos docentes nesse sentido
que aquele observado nos discentes.

4.4. Resultados obtidos dos estudantes

A coleta de dados com os alunos de graduação envolveu o máximo possível de
matriculados em algum período do curso à época da implementação do Consórcio, e da
veiculação na mídia das notícias sobre o referido Projeto, além de envolver em maior ou
menor proporção alunos de todos os quatro centros: Centro de Ciências Humanas Letras
e Artes (CCH) e do Centro de Ciências Biológicas e de Saúde (CCB) no dia 27 de maio
de 2013; e dos outros dois centros: Centro de Ciências Agrárias (CCA) e Centro de
Ciências exatas e tecnológicas (CCE) no dia 28 de maio de 2013.
Assim, 189 estudantes, de 32 cursos, participaram, sendo que 97% deles
encontravam-se matriculados entre o 7o e o 13o período em curso, ou seja, todos estes
matriculados na graduação, desde o ano de 2008, sendo que destes 78% cursavam entre
o 8o e o 10o períodos, ou seja, nos anos de 2010, ano da implementação do Consórcio, e
2011, ano inicial da vigência, todos estes estudantes estavam matriculados na
instituição.
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Os dados de identificação mostraram que a quase totalidade dos participantes
(96,77) eram alunos regulares, exceto 3,23% matriculados em outra modalidade não
mencionada.
Pela Figura 16, pode-se observar uma disparidade, de certo modo aceitável,
para as respostas à questão, em relação àquelas obtidas dos docentes. Também entre os
estudantes maior número (48,24%) de escolhas apontou a ampliação da extensão
universitária em ensino e pesquisa como razão maior da integração entre as IFES,
ficando a homogeneização da educação no Estado de Minas (18,09%), a ampliação das
áreas de pesquisa (16,08%), a ampliação das áreas de ensino (14,78%) em nível
proporcional, equiparando-se razoavelmente às escolhas dos professores em termos
percentuais. Contudo, enquanto 15% dos docentes assinalaram outros, sem descrição;
entre os estudantes essa alternativa recebeu apenas 3,02% das preferências, sugerindo
reflexão ao assinalar as respostas. De qualquer modo, a pesquisa e a extensão
constituem uma das metas do PDI.

A - ampliar as áreas de ensino; B - ampliar as áreas de pesquisa; C - ampliar a extensão universitária em ensino e pesquisa; D homogeneizar a educação superior no estado de Minas Gerais; E - Outros.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 16 - Razão da importância da integração das áreas acadêmicas.

Arguídos quanto a terem conhecimento de os professores mencionarem ou
revelarem entusiasmo e, ou disposição para desenvolver atividades integradas com
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professores de outras instituições (Figura 17), 70,05% dos alunos afirmam que nunca
tiveram, ou que não se lembram de conhecer essa intenção; já, entre os professores, o
interesse por essa prática foi percebido por em torno de 50% dos entrevistados. Isso
significa que mesmo que os professores comentem tal intenção entre eles, elas não são
divulgadas em sala de aula ou entre alunos. Observa-se aqui a importância da
participação e da interação professor-aluno em todos os níveis de educação. Esse
resultado contraria ainda a perspectiva do PRCL, que reconhece a importância da
integração entre os professores das IFES envolvidas no Consórcio. Disse ele: “Entendo
que o Consórcio é uma oportunidade ímpar de maior integração de sete importantes e
conceituadas universidades federais, estrategicamente localizadas num raio pouco
superior a 200 quilômetros, numa das regiões mais desenvolvidas do País” (PRCL –
dados da pesquisa, 2013).

A - sim, uma vez, ou pouquíssimas vezes; B - sim, várias vezes; C - sim, sempre; D - nunca; E - não me lembro.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 17 - Conhecimento quanto ao desenvolvimento de atividades integradas entre
professores de outras instituições.

Quanto à distância (Figura 18), de forma semelhante à dos professores (26,98%
+ 39,68%), entre os alunos (38,71% + 12,37%), predominaram as crenças de que a
distância não é problema maior; ou porque o mundo está globalizado e as redes sociais
ajudam a encurtar distâncias, ou porque é problema menor diante de questões mais
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sérias como as verbas. Entretanto, a proporção de estudantes que ainda acredita que a
locomoção fica restrita aos meios de transporte (32,80%) é bem maior que a dos
docentes, com 7,94%. Outro contraponto foi o de mais 12% de docentes assinalar as
opções “não sei responder” ou “outros”, versus menos de 3% dessas opções entre os
estudantes. Também nesse sentido vale considerar a importância dos recursos virtuais,
de modo a encurtar distâncias, superando obstáculos do espaço físico, e facilitando a
integração.

A - Sim, porque a locomoção fica restrita aos meios de transporte; B - Sim, porque é difícil agilizar parcerias à distância; C - Não,
porque vivemos em um mundo globalizado, onde redes sociais e Internet ajudam a encurtar distâncias; D - Não, porque a distância é
um problema menor, diante de outras questões bem mais sérias, como as verbas; E - Não sei responder essa questão; F - Outros.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 18 - Quanto à distância entre as instituições constituir interveniente às ações
efetivas do consórcio.

Na Figura 19, estão mostradas as contribuições apontadas pelos alunos que
realçam a aprendizagem acadêmica de modo geral, com 36,87%, enquanto essa
contribuição recebeu 20,45% das opções, por parte dos professores; seguindo-se
27,78% que esperam pelos projetos de especialização em parceria com professores de
outras instituições, o que obteve 17,05% de escolhas pelos professores e apenas 6,06%
para as publicações conjuntas, contra 28,41% dos professores. As atividades de
extensão, com 9,60% de escolhas dos estudantes, receberam 11,36% entre os
professores. Por fim, os projetos de especialização em parceria com outras instituições
receberam 19,70% de possibilidade de contribuição para os estudantes, enquanto para
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os professores foi de 6,82%. Também, neste questionamento, enquanto 16% de
docentes assinalaram outros, sem justificativa, os estudantes distribuíram suas escolhas
entre as demais opções oferecidas.

A - na aprendizagem acadêmica de modo geral; B - em projetos de especialização em parceria com outras instituições; C - em
projetos de especialização em parceria com professores de outras instituições; D - em publicações conjuntas; E - em atividades de
extensão.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 19 - O Programa de integração pode contribuir para mais produtividade em...

Estes dados demonstram a grande expectativa dos estudantes primeiramente
pela aprendizagem acadêmica, seguindo-se a especialização partilhada ou combinada
com outras instituições e professores. Para os docentes, a maior contribuição fica por
conta das publicações, o que confirma interesses específicos de ambas as partes.
Nas Figuras 20, 21, 22 e 23, em que todas as demonstrações estão relacionadas
ao conhecimento das divulgações de matérias sobre o consórcio na mídia, cuja temática
foi amplamente discutida na seção de discussão dos questionários respondidos pelos
professores, encontram-se os posicionamentos dos estudantes para as questões. Buscase, por essa razão e para conter redundâncias, apresentar um breve paralelo entre essas
demonstrações dessas quatro figuras demarcando as posturas de docentes e discentes.
Pode-se realçar que:
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 Quanto ao investimento do MEC de mais de 20 milhões de reais foram encontrados
73,02% dos docentes (Figura 7) e 55,32% dos discentes (Figura 20), quanto ao
desconhecimento da matéria e de sua efetivação.

A - conhece e confirma que houve efetivação; B - conhece e confirma que não houve efetivação; C - conhece a matéria mas
desconhece a efetivação; D - desconhece totalmente a matéria e a efetivação; E - Outros.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 20 - Nível de ciência dos participantes quanto ao investimento de R$ 20 milhões
de reais, pelo MEC, em consórcio de universidades.

 Quanto ao fato de Caxambu tornar-se sede e local de funcionamento do Centro de
Pesquisas o desconhecimento permeou ambas as partes, posto que 83,96% dos
discentes (Figura 21) e 84,13% dos professores (Figura 8) reconhecem desconhecer
tanto a matéria quanto a sua efetivação.

A - conhece e confirma que houve efetivação; B - conhece e confirma que não houve efetivação; C - conhece a matéria, mas
desconhece a efetivação; D - desconhece totalmente a matéria e a efetivação; E - Outros.
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Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 21 - Conhecimento dos estudantes da notícia de que “Caxambu foi definida
como sede da instituição e também é o local onde funcionará o Centro de
Pesquisas do Consórcio”.
 Quanto à doação do terreno em Lavras para montagem do Centro de Pesquisas houve
a maior discrepância dos resultados, posto que enquanto 92,06% dos docentes
alegaram desconhecer o assunto (Figura 9), 88,71% dos estudantes (Figura 22)
afirmaram que algumas parcerias têm sido feitas. Sem dados precisos para discutir
esse resultado, pode-se inferir que os estudantes tenham se pautado na lógica, para
responder a questão, deduzindo que o fato de a mídia ter veiculado a informação de
doação do referido terreno, independente de se certificar ou não da efetivação da
concessão, implica, de certo modo, que esteja havendo parceria.

A - desconheço o assunto; B - soube do terreno, mas nada sobre parcerias; C - várias parcerias têm sido feitas; D - algumas parcerias
têm sido feitas; E - Outros.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 22 - Conhecimento dos estudantes da notícia de que foi doado um terreno em
Lavras para montagem de um centro de pesquisa.

 Finalmente, quanto à liberação dos 20 milhões de reais 72,19% de discentes (Figura
23), desconhecem totalmente a matéria; de modo muito aproximado, também
73,02% (Figura 10) dos docentes confirmaram este dado.
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A - conhece e confirma que houve efetivação; B - conhece e confirma que não houve efetivação; C - conhece a matéria, mas
desconhece a efetivação; D - desconhece totalmente a matéria e a efetivação; E - Outros.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 23 - Conhecimento dos estudantes quanto à liberação da verba de mais de 20
milhões de reais.

Quanto à origem da implementação do consórcio, as leituras dos discentes
estão mostradas na Figura 24. Observa-se que 57,98% dos discentes desconhecem a
origem do consórcio, seguindo-se 17,02% que acreditam em uma política pública
nacional bem fundamentada, e para 10,64% origina-se da estratégia universitária das
IFES participantes, a parceria entre reitores foi indicada por apenas 9,04% dos
estudantes, enquanto, entre os docentes, 34,92% vêm sob essa ótica (Figura 11).
Também, nessa questão, os dados confirmam o desconhecimento da maioria dos
participantes quanto à origem do Consórcio, sendo contemplada por apenas 10,64% dos
participantes a visão de que o Consórcio pudesse ter se originado de uma estratégia
universitária voltada a um fim acadêmico produtivo.
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A - política pública nacional bem fundamentada; B - predominantemente estratégia universitária das IFES participantes; C predominantemente parceria entre reitores das IFES participantes; D - prefere não opinar; E - desconhece a origem.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 24 - Origem da implementação do consórcio na visão dos estudantes.

As possíveis ações decorrentes da implantação do consórcio estão mostradas na
Figura 25. Para esse questionamento, observa-se que 84,49% dos estudantes
desconhecem quaisquer ações ou aquisições advindas do consórcio. Entretanto, 4,81%
mencionam a mobilidade. Nesse sentido, 95,24% dos docentes também realçaram esta
visão.

A - várias aquisições resultantes das ações propostas; B - poucas aquisições e extensão resultantes das ações propostas; C - apenas a
mobilidade estudantil em Minas Gerais; D - ampla mobilidade estudantil em Minas, no Brasil, e no exterior; E - desconheço ação ou
aquisições resultantes do consórcio; F - Outros.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 25 - Visão dos resultados dos trabalhos desde a implantação do Consórcio ao
momento atual (abril/maio de 2013), na Universidade Federal de Viçosa
(UFV).
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Na Figura 26, encontra-se a visão dos estudantes quanto à mobilidade.

A - trata-se de Convênios anteriores ao consórcio; B - a expansão da mobilidade estudantil está diretamente relacionada ao
Consórcio; C - esta expansão nada tem a ver com o consórcio; D - desconhece qualquer relação entre a mobilidade estudantil e o
consórcio; E - Outros.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 26 - Quanto à mobilidade.

Estes dados apontam em torno de 80% de certeza de que não há relação ou
nada tem a ver a mobilidade estudantil com o consórcio. Essa crença atingiu mais de
80% também entre os professores. Desse modo, a única possível ação do consórcio
considerada vigente por uns poucos implementadores do documento, passa a não
merecer crédito.
Na Figura 27 está mostrada a opinião dos estudantes quanto a vigência,
sobrevivência ou extinção do consórcio. Observa-se que de modo otimista os estudantes
reconhecem, na sua maioria (77,60%) que o consórcio está inativo, esperando verbas.
Por parte dos professores, esta opção só foi contemplada por 20,63% dos docentes.
Os demais professores assinalaram predominantemente a opção outros, sem
justificativa e 26,98% o consideram quase extinto, opção esta contemplada por apenas
7,10% dos estudantes participantes.
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A - está vigente, sem problemas maiores; B - está vigente, aguardando verbas para implementar ações; C - está quase extinto;
D - está inativo, mas aguardando verbas; E - Outros.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 27 - Visão quanto à vigência e, ou atividade do Consórcio.

Na Figura 28, encontram-se as crenças dos estudantes quanto aos principais
beneficiados com a implementação do consórcio. Observa-se que 55,08% dos
estudantes confiam que o consórcio foi implementado tendo neles os principais
beneficiados, seguindo-se as possibilidades de prestigiarem os políticos e reitores
(18,72%) e as instituições com o espaço físico (12,30%). Vale ressaltar que na visão dos
professores, os mais beneficiados são os políticos e reitores, reservando-se apenas
24,40% aos estudantes.
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A - as instituições com seu espaço físico; B - os professores e os funcionários; C - os estudantes; D - os políticos e os reitores; E Outros.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 28 - Principais beneficiados do Consórcio, conforme os estudantes.

Observa-se, desse modo que os estudantes foram mais diretos que os docentes
ao escolherem as opções, demonstraram maior conhecimento quanto aos textos
veiculados pela internet, revelando-se mais bem relacionados com as TICs e com a
realidade estudantil que vivenciam, contudo, deixam claro que a sobrevivência do
consórcio depende de investimento e de verbas. De modo geral, acreditam no consórcio
como meio de melhoria das condições acadêmicas de ensino e contam com elas,
conforme exposto nas questões abertas, cujas respostas estão transcritas a seguir.
Quanto às perspectivas relacionadas às metas e ações dos consórcios das
universidades

federais

sul-sudeste,

dentre

outras,

foram

relacionadas

várias

considerações, por parte dos estudantes. Estas retomaram desde a preocupação com o
conhecimento do Projeto: Sim, que o consórcio seja mais divulgado.
Passaram por uma perspectiva conjunta, trazendo benefícios a todo o contexto
universitário, com foco, principalmente, de estágio, atividades de pesquisa, extensão,
especialização, melhoria do ensino e intercâmbio com utilização de equipamentos não
disponíveis a todos os campi:
Fazer pesquisas em conjunto.
Maior oportunidade de estágios e atividades de extensão.
Melhor aprendizagem e pesquisa.
O estreitamento de relações entre discentes destas universidades pode
otimizar a troca de informações, principalmente, em relação a pesquisa, o
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que beneficiará as universidades e seus estudantes dando mais qualidade aos
trabalhos científicos.
Sim. Acredito que o consórcio passa ampliar as possibilidades de formação
para todos os cursos e especialização de áreas.
Sim. Aumento de linhas de pesquisas e parcerias.
Sim. Aumento do conhecimento, variedades de professores, aumento de
publicações, maiores integrações entre alunos e professores diferentes.
Sim. Espero que isso amplie as pesquisas a atividades das universidades,
para melhorar as universidades.
Sim. Financiamento de projetos voltados às pesquisas científicas de
colaboração entre as universidades. Isto envolve principalmente o uso de
equipamentos não contemplados na instituição do profissional (Dados da
pesquisa, 2013).

Os estudantes expressaram, também, a perspectiva pessoal, voltada ao
benefício próprio, tendo no Consórcio uma forma de ampliar oportunidades, visto ser o
final da graduação limitado para o campo de trabalho e para a continuidade dos estudos,
em nível de pós-graduação; e meio de ampliar conhecimentos intercampi para o curso.
Essas considerações foram, respectivamente, transcritas, nos seguintes termos;
Sim. O consórcio amplia áreas e dá a possibilidade de atuarmos em campos
inexistentes na nossa instituição.
Tenho sim, seria uma boa ideia conhecer alunos e professores de outras
instituições visto que é difícil conseguir vagas de pós-graduação.
Tinha quando o assunto começou a ser abordado. Queria conhecer a
perspectiva de outras instituições sobre a área agrária (Dados da pesquisa,
2013).

Entretanto, grande número de estudantes alegou não ter perspectivas, por
desconhecimento do consórcio, pela falta de informação e de divulgação, por não
usufruir de possíveis benefícios, visto estar no final do curso, de modo que dezenas de
estudantes afirmaram com veemência o total desconhecimento sobre o Consórcio,
aproveitaram para demonstrar falta de perspectivas futuras, e transcreveram suas
negativas nos seguintes termos:
Eu nem sei o que é consórcio. Não sei pois nunca ouvi falar.
Não conheço nada a esse respeito, mas adoraria saber mais
Não. primeiro deve ser divulgado
.
Não sei nada a respeito, portanto não tenho opinião a respeito.
Como desconhecia a proposta, não tive base suficiente para criar
perspectivas.
Por desconhecer as metas do consórcio, ainda não possuo perspectivas.
Por não conhecer esse projeto ainda não possuo expectativas.
Não, nunca tinha ouvido falar sobre isso.
Não, pois ainda no meu curso não há oportunidades que sejam proveitosas.
Não, por desconhecer a vigência não tenho perspectivas.
Na verdade, na atual condição de formando, não vejo como possa me
beneficiar.
Como estou formando não tenho grandes expectativas, porém para o aluno
que está em formação, creio que é uma grande oportunidade para
intercâmbio tanto cultural quanto acadêmico, aumentando a qualidade da
formação.
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Não, pois estou me formando agora, neste ano. Pode ser que, se
eventualmente, eu faça pós-graduação eu seja beneficiada.
Para minha vida não, pois estou formando e a fim de encerrar a carreira
acadêmica.
Em minha vida não há repercussão do referido convênio.
Eu acho a ideia boa, mas difícil de ser aplicada. Falta integração entre os
setores da mesma universidade.
Não possuo perspectivas. Para minha área de atuação profissional acredito
que não ajudará em grandes questões.
Não. A área da arte no Brasil não é valorizada. Muitos nem sabem da
existência do curso de graduação em dança, por isso a maioria dos
consórcios não abrangem a área das artes.
Não. Não quero seguir carreira acadêmica ou algo vinculado a
universidade.
Perspectivas nulas visto que tais programas não apresentam um histórico de
continuidade. (Dados da pesquisa, 2013)

Houve ainda estudantes que se valeram do espaço para descrição das
perspectivas em relação às metas e ações do Consórcio PDIC 2011-15, para refletir
indecisão, posto que é quase impossível criar perspectiva em relação a um planejamento
não divulgado, desconhecido e sem condução de ações perceptíveis. Assim, estes
manifestaram:
Possuiria, caso fosse mais divulgado e de conhecimento das alunas, pois
seria um espaço para relação com outra instituição, estudantes e outros
professores, para a troca de conhecimento, e quem sabe futuras pesquisas,
ensino.
Se funcionasse seria uma ótima opção para os estudantes terem experiências
em outras universidades.
Sei muito pouco a respeito. Prefiro não opinar.
Sem condições de responder. (Dados da pesquisa)

Houve um total geral de 128 respostas para esta questão, o que demonstra que
os estudantes expõem sua opinião, mesmo quando se limitam a justificar a razão por
que não podem criar expectativas. Ainda assim muitos demonstraram que a efetividade
do Consórcio resultaria em vários benefícios para a comunidade escolar. Houve
manifestação da necessidade de se divulgar e efetivar o Projeto entre os estudantes.
Por fim, os estudantes foram convidados a elaborar e enviar a alguém alguma
mensagem solicitando providências sobre a retomada das metas do Consórcio das IFES.
As mensagens e seus destinatários estão transcritos na Tabela 1.
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Tabela 1 - Mensagens enviadas pelos estudantes solicitando providências sobre a
retomada do Consórcio das IFES
Destinatário

Mensagem
Solicitaria a liberação da verba do governo.
A mensagem seria mandada para o governo para que alguma providência seja
tomada.
A presidenta do Brasil. Educação é coisa sua, país rico não é país sem
pobreza e sim pais com educação de qualidade, desde a educação infantil à
superior.
A presidenta: Que tome as providências a fim de beneficiar os alunos e não
jogue dinheiro fora.
Fiscalizem melhor, para evitar fraudes. (Para a Presidenta)
Acredito que para o MEC e a cada universidade conveniada, para tornar
público sobre este assunto e permitir a maior participação dos alunos.

Governo Federal

Ao MEC
Secretaria de Educação
Ministro de Educação
Governo Federal e Estadual

e

Ex-Reitor Luiz Cláudio

À Reitoria (Reitor) e PróReitoria da UFV

Aos Reitores e Pró-Reitores das
IFES envolvidas

À população em geral

Que aumentem os investimentos e incentivos públicos.
Governo Estadual e Federal, pedindo que agilizem o processo.
Para o ex-reitor Luiz Cláudio, deixar de demagogia política e fazer/por em
prática suas promessas populistas/enganosas.
A Pró-reitoria de ensino, que incentivasse e lutasse por verbas para que a
mobilidade realmente seja possível entre os estudantes tornando o consórcio
efetivo ao menos para mobilidade acadêmica.
A proposta é ótima, mas no Brasil não funciona.
À reitora da UFV
À reitoria pedindo maiores esclarecimentos e divulgação.
Aos pró-reitores de ensino e pesquisa e extensão com vistas a propiciar
interação de áreas com oportunidades semelhantes a todos os cursos.
Aos reitores da universidade que formam o consórcio.
Aos reitores de todas as universidades envolvidas.
Aos Reitores: Que ampliassem as oportunidades de conhecimento e
integração dos estudantes nas outras instituições.
Aos responsáveis pelas universidades para que esse convênio seja mais
divulgado e utilizado.
Concordo que as universidades não estão niveladas o suficiente para um
projeto como este. Acredito que parcerias menores podem auxiliar na
construção deste processo.
Dar mais oportunidade a estudantes que estão engajados em atividades de
pesquisa, mas não possuem coeficiente para participar desse programa.
Deve haver uma melhor divulgação entre os docentes.
Que haja divulgação do Consórcio entre os docentes e os alunos.
Devido a uma séria de fatores (os quais não tenho espaço para responder) as
providências para que o consórcio seja ativo e com maior eficácia deve ser
juntadas, pois é uma grande oportunidade e um grande investimento para os
alunos mineiros.
Divulguem o que se pretende com isso, pois quem faz acontecer não está
sabendo, aos coordenadores e reitores.
Mais investimentos e divulgação.
Melhor aplicabilidade das verbas e divulgação dos resultados.
Melhorar a comunicação entre professor e aluno, pois não sabia deste
convênio.
Para que as ações sejam mais divulgadas, bem como pontos positivos e
negativos.
Melhor divulgação do assunto.
Melhorar a comunicação e a divulgação do consórcio para os estudantes pois
poucos estão cientes do assunto.
Que esclarecessem os objetivos e o planejamento deste consórcio das
universidades aos alunos e à população em geral.
A população no geral, para que não se deixe enganar com esse jogo político,
assim como é o Ciência Sem Fronteiras, isso serve como apenas para
mascarar o descaso com a educação.

92

Além destas mensagens direcionadas, dezenas de outras foram elaboradas, sem
destinatário, solicitando informações, divulgação, esclarecimentos, havendo até quem
manifestasse essa carência da seguinte forma:
Querer encaminhar eu até queria, mas nem sei a quem recorrer. Socorro.
Maior promoção do consórcio se faz necessária. (Dados da pesquisa)

Outros manifestaram insatisfação com o sistema de modo geral:
Ainda é preciso muito investimento na educação, para que alcancemos um
padrão razoável.
Ainda tem muito a melhorar sobre essa infraestrutura.
Hoje nenhuma por não ter uma opinião sobre o assunto. (Dados da pesquisa)

Dezenas de estudantes disseram preferir não opinar, por falta de conhecimento
sobre o assunto:
Prefiro não opinar./ Sem condições de responder./ Desconheço qualquer
informação sobre o consórcio, não podendo portanto responder a questão./
Desconheço sobre o consórcio para poder opinar./ Não encaminharia./ Não
posso informar./ Não possuo conhecimento a respeito./ Não tenho opinião
sobre isso./ Nenhum, pois não tenho conhecimento sobre o consórcio.
Nenhuma. Não tenho opinião formada.

Observam-se vários posicionamentos e sugestões revelando a seriedade dos
discentes que apresentaram várias alternativas, o que constitui um aspecto de muita
seriedade e que requer providências, conforme também evidenciado pelo RIt. Alguns
grifos (da pesquisadora) evidenciam sugestões sérias e ousadas.
Ainda que haja mensagens amplas de significado, sugerindo desde a
divulgação plena, bem feita e consciente, entre professores e alunos, até ao Governo
Federal, solicitando verbas, e ao MEC divulgação das ações, vale lembrar que, por outro
lado, é necessário autorização e efetivação do Projeto, retomando-se as considerações
de Roberto Romano, ao afirmar que:
É preciso compreender que nas universidades operam intelectuais que
dominam saberes e práticas aprimoradas. “Eles poderiam elaborar planos de
autonomia compatíveis com os padrões de pesquisa científica, humanística e
de ensino. Se não o fizeram e se não o fazem, é por cumplicidade. Aí, nada
mais pode ser dito pelos analistas, porque entramos no terreno do poder e da
raison d'État cabocla, fonte de muitos risos e de muitas lágrimas para a
cidadania brasileira” (ROMANO, 2012, p. 21).

Isso posto, leva à reflexão de que as responsabilidades hão de ser direcionadas
aos intelectuais que operaram visando à elaboração desse megaprojeto de 20 milhões,
que carece da validação e execução para se tornar realmente um Projeto “de autonomia
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compatíveis com os padrões de pesquisa científica, humanística e de ensino”, visto que,
“Se não o fizeram e se não o fazem, é por cumplicidade”.
Consideradas as mensagens e os destinatários por parte dos estudantes, passase ao mesmo questionamento direcionado aos professores, mas cujas respostas foram
bem mais lacônicas, e em certos casos descomprometidas, a exemplo dos educadores
que assim se manifestaram:
Nenhuma e a ninguém. Não vejo efetividade da manifestação via mensagem.
Ou resolvem implantar efetivamente esse negócio logo ou então esqueçam.
Deve haver algum setor na UFV que coordene essas ações. Caso exista
desconheço o lugar.

É possível que incogitadamente alguns professores não tenham compreendido
a seriedade deste estudo ou mesmo do contexto em que eles próprios se inserem
deixando como solicitação e providências sobre a retomada das metas do Consórcio das
IFES, anotações do tipo:
A ninguém, este consórcio não faz sentido. / Este é o problema não tenho
nem idéia...
Maior divulgação, pplte (sic) pra quem está chegando nas Universidades do
Consórcio.
Nada a declarar (três ocorrências).
A quem interessar possa. Se for para integrar as instituições e melhorar o
ensino e as condições de pesquisa mutuamente, todos os docentes e discentes
têm que estar bem informados sobre o assunto e se envolver no processo, de
acordo com o interesse e necessidade de cada um.

Dentre as mensagens com destinatário, incluindo-se essas destinadas a
“ninguém” ou a “quem interessar possa”, houve envio de mensagem aos responsáveis
pelo Consórcio, cobrando esclarecimento sobre a viabilidade e as metas do projeto, nos
seguintes termos:
Aos responsáveis que deixem mais claro a viabilidade ou não do consórcio e
que tracem metas para atingir.

E, ainda, ocorreu, com resistência ao envio, outra mensagem, possivelmente,
direcionada aos reitores, assim pontuando:
Não quero enviar mensagens, mas se ela fosse enviada, creio que seria para
os reitores responsáveis pela firmação do consórcio: Deve haver uma
campanha de esclarecimento sobre o que foi feito e poderá ocorrer. Clareza,
divulgação e participação ampla dos atores; a coisa está muito entre 4
paredes e restrita a dirigentes.

Por fim, teceram-se críticas, realce de pontos não esclarecidos e sugestões, por
meio das seguintes mensagens sem endereçamento específico.
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Menos politica mais ação. Antes de pensar em criar cursos, deve-se analisar
a estrutura das UFS e a demanda nas regioes (sic). Lembre-se que o alvo sao
os estudantes, sem eles, nao ha justificativa.
Acho que o programa ficou muito a nivel de reitores e seus assessores, faltou
uma consulta dos docentes e discentes. Uma universidade se faz com um
universo maior.
Sou professor de cooperativismo e acredito que toda forma de cooperação é
bem vinda, desde que seja administrada sem um viés politico-ideológico.
Abertura de chamada pública, com alocação de verbas, para projetos
avaliados e eventualmente aprovados por comissão avaliadora qualificada e
externa
Para retomar toda esta discussão, terá de haver uma nova mobilização. Os
atores mudaram com as trocas de Reitores e Pró-Reitores nas IFES Mineiras
neste período.

As anotações desses docentes que assim se manifestaram, inclusive
respondendo parcialmente à questão e sem maior clareza de expressão, exemplificam as
considerações de Romano (2012), embora em vez de riso apontem mais para lágrimas,
ou indiferença.
Contudo, menos de 10% dos participantes buscaram expressar de modo
consciencioso as suas pretensões, assim anotadas:
Primeiramente que fossem realizadas reuniões de esclarecimento ao corpo
docente e servidores e, posteriormente, aos alunos.
Ao presidente do INEP, professor Luiz Cláudio Costa, que na época da
discussão deste consórcio era o Reitor na UFV.
O processo tem que ser novamente discutido, envolvendo as instituições
parceiras, MPOG e MEC.

Essas considerações, na forma de mensagem, apresentadas pelos professores
corroboram aquelas feitas pelos estudantes, sendo direcionadas principalmente aos
reitores ou responsáveis pelo consórcio, em especial, ao Professor Luis Cláudio,
presidente do Inep, ao MPOG e ao MEC. O foco predominante é a discussão da pauta
aos docentes e alunos, liberação de verbas para execução e realização das ações e metas.
Em ambas as considerações, de estudantes e professores, realça-se a cobrança
aos responsáveis pela falta de informação, de inclusão dos interesses acadêmicos e
consciência de que o Consórcio não constituiu tema de discussões, sequer de
esclarecimentos e informações por parte da UFV, dos Departamentos e de seus
professores.
Embora em rápida amostragem, feita ao telefone, com estudantes de outras
IFES envolvidas, a pesquisadora não obteve êxito, quanto a afirmações de execução do
projeto nas IFES, o que, além de onerar a pesquisa e ampliá-la por demais, não alteraria
os resultados, conforme confirmado pelos reitores, discentes e docentes e pela literatura
que não menciona a referida política, além do projeto inicial.
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Tal constatação permite afirmar que nenhum estudo ou relatório foi catalogado
e, ou publicado abordando a continuidade e, ou execução de acompanhamento,
avaliação, desenvolvimento, finanças e revisão do Plano inicial – PDIC 2011-20153,
sugerindo, pois, qualquer condução das atividades e seu respaldo nos órgãos
competentes.

3

Assim, preconizara o documento: (...) 6. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO
CONSÓRCIO - O desenvolvimento do Consórcio será acompanhado e avaliado, anualmente, por Comissão
Temática de Avaliação, apoiada em indicadores de acompanhamento e avaliação específicos do Consórcio. 7.
ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS - As atividades do Consórcio deverão ser financiadas por
recursos especificamente a elas destinados, sem comprometer ou concorrer com o orçamento de cada
Universidade consorciada. 8. REVISÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO
CONSÓRCIO - O PDIC será revisado anualmente pelas Comissões Temáticas e por Grupos de Trabalho de
assessoramento do Conselho Diretor, prevendo-se a realização de oitivas a partir dos Conselhos Universitários
das Universidades consorciadas. (Cf.: ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 8/2011 – CONSU).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

À guisa de conclusões, nesta seção, as considerações constam das
recomendações e das limitações deste estudo.

5.1. Resumo e conclusões

Neste estudo em que se propôs conhecer os fundamentos e a prática do
consórcio PDIC – 2011/2015, de integrar academicamente as áreas de ensino, pesquisa
e extensão, de sete eméritas universidades do País e do Estado de Minas Gerais, foi
possível deduzir os fundamentos do consórcio por meio dos documentos, em especial, o
PDI aprovado e vigente, embora, comprovadamente, a prática não tenha sido constatada
entre os professores e estudantes participantes do estudo.
Quanto ao referencial teórico estudado, vários esclarecimentos, evidenciados
nas variáveis examinadas: estratégia, reforma, inovação, tecnologias, gestão e PDI,
permitiram considerar que:
O consórcio foi implementado como estratégia de consolidação de um conceito
de qualidade de ensino e sua relação com a democracia, em uma perspectiva multi e
interdisciplinar, apontando para uma gestão universitária privilegiada com altos recursos
financeiros, para implantação e efetivação dessa reforma inovadora, que é o consórcio,
oriundo de políticas públicas, mas conduzido de modo não integrado e não estruturado.
Por essa razão, a estratégia não cumpriu a meta de ampliar pesquisas, extensão e fazeres
acadêmicos, conforme o planejamento inicial.
A literatura é parca no que diz respeito ao consórcio. Limita-se a decretos e
outros documentos. Apenas um estudo de avaliação de desempenho conduzido avalia o
PDI, voltando-se a questões de recursos humanos.
O desconhecimento por parte das três categorias de entrevistados, reitores,
estudantes e professores evidencia a contradição entre o planejamento e o fazer
universitário na quase totalidade das variáveis investigadas.
Quanto à mídia e à tecnologia de informação, no contexto atual, voltado ao
público universitário, também foi constatado número insignificante de visitas aos
noticiários veiculados pelas IFES e, ou pelo MEC.
Nenhuma notação ou pesquisa mencionou relação entre o PDI e sistema de
avaliação universitário, não sendo também relacionados estudos ou metas cumpridas.
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Ademais, um reitor participante enfatizou que não é possível medir benefícios do
consórcio, posto que ele não se oficializou, embora tenha sido entregue ao MEC.
A mobilidade estudantil, mencionada em conversa informal, como uma das
atividades mais produtivas do consórcio, foi literalmente negada no setor informante,
quando o entrevistado realçou que a mobilidade existe há décadas e que não há controle
de alunos que vão, e a maior parte não volta, para diplomar-se pela instituição.
Um fator limitante do estudo pode ter sido a não condução da pesquisa nas sete
IFES, reduzindo-o aos professores e estudantes da Universidade Federal de Viçosa. No
entanto, os reitores foram todos convidados a participar do estudo e os resultados
assemelharam-se à visão dos professores – que não concebem a prática ativa do
consórcio nas universidades.
Dentre os resultados obtidos, vale realçar que:
 Os reitores na ativa admitem que não houve implementação das ações; que as metas foram
passadas ao MEC e que não houve pronunciamento, e o máximo de vantagens foi o contato e
a troca de experiências entre os pró-reitores.

 Todos os gestores são otimistas quanto às expectativas de o Consórcio sair do papel e ser
plenamente executado, com as devidas verbas previstas e solicitadas, principalmente pelos
professores participantes.

 Embora os estudantes tenham declarado total desconhecimento dos objetivos, das metas e
ações do consórcio, deixaram mensagens incisivas e apelos para que sejam direcionadas
desde a professores, passando por coordenação de cursos, reitorias, pró-reitores, ao MEC e
até a Presidência da República, pressionando para que o consórcio saia do papel e passe a
fazer parte da realidade universitária.

 Entre os reitores, a mais elaborada sugestão do RIt recomendou valer-se do momento de
definição da LOA-2014, viabilizando-se “um consórcio de Ministérios e de outras entidades
de apoio” para ativar um “Consórcio de Fontes de Financiamento” como tentativa derradeira
de se efetivar uma parceria que pode trazer significativos benefícios para as universidades, as
comunidades, para o estado de Minas Gerais e para o país.

5.2. Recomendações para pesquisas futuras

 Reestudar o mesmo Consórcio nos próximos anos, para identificar possíveis
mudanças em aspectos constitutivos e de funcionamento, bem como seus resultados
de longo prazo.
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 Verificar a aderência do Consórcio pelos seus aspectos constitutivos e de
funcionamento, a alguma proposição teórica, porventura existente.
 Comparar os aspectos constitutivos e de funcionamento do PDIC, com outros
possíveis consórcios existentes no Brasil e no exterior.
 Reestudar, à luz da teoria da orientação para o Mercado, como, por exemplo, a
Escala Markor, as contribuições efetivas do PDIC para o ensino, a pesquisa, a
extensão e a integração das instituições com suas comunidades.

5.3. Limitações do estudo

Tratando-se de uma pesquisa qualitativa, é mister que haja limitações neste
estudo, podendo-se pontuá-las nos seguintes termos:
 O Consórcio não está bem estruturado e em pleno funcionamento, para responder à
perspectiva da autora deste estudo, à época da escolha do tema como unidade
analítica.
 O desconhecimento de professores e alunos sobre o Consórcio dificultou a obtenção
de dados e informações mais consistentes para o aprofundamento do estudo e sua
discussão com base na literatura pertinente selecionada.
 A impossibilidade de a autora efetuar a pesquisa nas demais universidades, além da
UFV, impediu a obtenção de dados e informações analíticas que, certamente,
enriqueceriam este estudo, mesmo que para pontuar a não efetividade do Projeto.
 As escassas referências teóricas e morfológicas sobre o tema em estudo dificultaram
a estruturação e a sistematização de um modelo analítico que permitisse validações
consistentes, nas lógicas discriminantes, convergentes e nomológicas.
Isso posto, conclui-se que, do alto investimento advindo da reforma e das
políticas governamentais que o incentivaram, o consórcio é um estudo conjunto,
transcrito em um Plano Institucional para sete universidades cujos representantes
participantes declararam não executá-lo, por falta de parecer do MEC e de verbas que o
fomentem. Isso remete a outra pergunta que finaliza este estudo, mas abre um leque de
propostas de trabalhos que poderão investigar, além de outras, uma questão
fundamental: Como se tem orientado cada uma das universidades consorciadas, nestes
três anos, sendo que o PDIC 2011-2015 é comum a todas, e foi desconsiderado pelos
envolvidos como um guia para as ações dos últimos anos?
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APÊNDICE A - Correspondência para solicitação/aprovação da condução do
estudo

Viçosa, 26 de março de 2013
Il.mo Sr.
Prof. Sebastião Tavares de Rezende
Pró-Reitor de Planejamento e Orçamento
Encontro-me matriculada no programa de pós-graduação da Fundação Pedro
Leopoldo, como aluna do mestrado em Administração e tenho como orientador o
Professor José Edson Lara. O tema de minha dissertação é “Alianças Estratégicas: o
consórcio das Universidades Federais do Sul-Sudeste de Minas Gerais em análise”.
Sabendo que Vossa Senhoria participou da sua implantação, solicito
autorização para desenvolvimento da pesquisa, bem como a gentileza de informar-me
como posso obter dados que possam contribuir para o trabalho, como nome dos outros
participantes, objetivos e atividades do Consórcio, etc.
Contando com a generosa colaboração de Vossa Senhoria, despeço-me.

Atenciosamente,

MILA TEIXEIRA
Mestranda

JOSÉ EDSON LARA
Orientador
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APÊNDICE B - Correspondência autorização/aprovação da condução do estudo
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APÊNDICE C - Questionários aplicados

FACULDADES INTEGRADAS DE PEDRO LEOPOLDO (UNIPEL)

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO
Mestranda: Mila Teixeira
Professor Orientador: Prof. Dr. Edson Lara
Linha de Pesquisa do MPA: Inovação e Organizações
Título Provisório:
Alianças estratégicas: o consórcio das universidades federais do Sul-Sudeste de Minas
Gerais em análise
Instrumento de Coleta de Dados
QUESTIONÁRIO (1) - Reitores
Tema: CONSÓRCIO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO SUL-SUDESTE DE
MINAS GERAIS
Dados Pessoais:
Função Acadêmica: ______________________________________________
Participação como membro da equipe mentora do Consórcio
( ) sim
Participação como membro integrante da Implementação do Consórcio ( ) sim
Participação em atividades relacionadas ao consórcio em 2012
( ) sim
Participação em atividades relacionadas ao consórcio em 2013
( ) sim

( ) não
( ) não
( ) não
( ) não

1) Em 23 de maio de 2011, vários sites anunciaram que o MEC anunciou investimento
no referido Consórcio: “MEC anuncia investimento de R$ 20 milhões em consórcio de
universidades”. Quanto a esta matéria, você:
a. ( ) Conhece e confirma que houve efetivação.
b. ( ) Conhece e confirma que não houve efetivação.
c. ( ) Conhece a matéria mas desconhece a efetivação.
d. ( ) Desconhece totalmente a matéria e a efetivação.
e. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
2) Quanto à veiculação da notícia de que “Caxambu foi definida como sede da
instituição e também é o local onde funcionará o Centro de Pesquisas do Consórcio”,
você:
a. ( ) Conhece e confirma que houve efetivação.
b. ( ) Conhece e confirma que não houve efetivação.
c. ( ) Conhece a matéria mas desconhece a efetivação.
d. ( ) Desconhece totalmente a matéria e a efetivação.
e. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
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3) Uma das metas do Consórcio são os cursos em parceria. Também neste sentido, foi
doado um terreno em Lavras para montagem de um centro de pesquisa. Quanto a isso:
a. ( ) Desconheço o assunto
b. ( ) Soube do terreno, mas nada sobre parcerias
c. ( ) Várias parcerias têm sido feitas
d. ( ) Algumas parcerias tem sido feitas
e. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
4) Quanto à liberação da verba de mais de 20 milhões, você:
a. ( ) Conhece e confirma que houve efetivação.
b. ( ) Conhece e confirma que não houve efetivação.
c. ( ) Conhece a matéria mas desconhece a efetivação.
d. ( ) Desconhece totalmente a matéria e a efetivação.
e. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
5) A implementação do Consórcio é originária de:
a. ( ) Política pública bem fundamentada
b. ( ) Estratégia universitária
c. ( ) Parceria entre reitores
d. ( ) Prefere não opinar
e. ( ) Desconhece a origem
______________________________________________________________________
6) Desde a implantação do Consórcio ao momento atual (abril /maio de 2013), nesta
Universidade (UFV), houve:
a. ( ) várias aquisições resultantes das ações propostas
b. ( ) poucas aquisições e extensão resultantes das ações propostas
c. ( ) apenas a mobilidade estudantil em Minas Gerais resultante
d. ( ) mobilidade estudantil ampla: em Minas no Brasil e no exterior
e. ( ) Desconheço ação ou aquisições resultantes do consórcio
f. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
7) Recentemente questões sobre a mobilidade estudantil aguçaram discussões na mídia,
especialmente com relação ao tema da redação do ENEM, salientando-se, inclusive,
que, hoje, na UFV, o foco internacional se volta a Portugal. Quanto a isto,
a. ( ) Trata-se de Convênios anteriores ao consórcio.
b. ( ) A expansão da mobilidade estudantil está diretamente relacionada ao Consórcio.
c. ( ) Esta expansão nada tem a ver com o consórcio.
d. ( ) Desconhece qualquer relação entre a mobilidade estudantil e o consórcio
e. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
8) Na sua opinião, o Consórcio:
a. ( ) Está vigente, sem problemas maiores
b. ( ) Está vigente, aguardando verbas para implementar ações.
c. ( ) Está quase extinto.
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d. ( ) Está inativo, mas aguardando verbas.
e. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
9) Para você, o Consórcio, sendo uma iniciativa que abrange várias universidades, foi
implementado visando beneficiar, principalmente:
a. ( ) as instituições com seu espaço físico
b. ( ) professores e funcionários
c. ( ) estudantes
d. ( ) políticos e reitores
e. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
10) Quais as suas perspectivas para metas e ações do Consórcio das Universidades
Federais do Sul-Sudeste de Minas Gerais?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11) Que mensagem você encaminharia, e a quem, evidenciando a sua visão sobre o
Consórcio das Universidades Federais do Sul-Sudeste de Minas Gerais?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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FACULDADES INTEGRADAS DE PEDRO LEOPOLDO (UNIPEL)

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO
Mestranda: Mila Teixeira
Professor Orientador: Prof. Dr. Edson Lara
Linha de Pesquisa do MPA: Inovação e Organizações
Título Provisório:
Alianças estratégicas: o consórcio das universidades federais do Sul-Sudeste de Minas
Gerais em análise
Instrumento de Coleta de Dados
QUESTIONÁRIO (2) – Professores das Instituições
Tema: CONSÓRCIO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO SUL-SUDESTE DE
MINAS GERAIS

Prezado(a) Senhor(a).
Este questionário se destina à coleta de informações para pesquisa acadêmica
do Mestrado em Administração da discente Mila Teixeira.
A orientação desta pesquisa está sob a responsabilidade do Professor Doutor
José Édson Lara.
O objetivo da pesquisa é conhecer os fundamentos e a prática do consórcio
Plano de Desenvolvimento Institucional – Consórcio das Universidades do Sul-Sudeste
de Minas Gerais - PDIC – 2011/2015, de integrar academicamente as áreas de ensino,
pesquisa e extensão, de sete eméritas universidades do País e do Estado de Minas
Gerais.
Para que a pesquisa se realize, é necessária a sua contribuição. Para tal,
solicitamos-lhe que responda este questionário que proporcionará a descrição de um
panorama sobre o PDIC.
Como já pontuamos, é um trabalho acadêmico e as informações serão
utilizadas para fins específicos da pesquisa e, assim, não haverá a identificação de
nenhum respondente.
Os dados serão trabalhados de forma qualitativa e tratados de forma
estritamente confidencial.
Antecipadamente, agradecemos.
Mila Teixeira – Contadora – UFV – Procuradoria Jurídica
José Édson Lara – Doutor em Administração
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Dados Pessoais:
Função Acadêmica: ______________________________________________________
Participação como membro da equipe mentora do Consórcio
( ) sim ( ) não
Participação como membro integrante da Implementação do Consórcio ( ) sim ( ) não
Participação em atividades relacionadas ao consórcio em 2012
( ) sim ( ) não
Participação em atividades relacionadas ao consórcio em 2013
( ) sim ( ) não
______________________________________________________________________
1) Enfatizamos que o “Plano de Desenvolvimento Institucional – Consórcio das
Universidades do Sul-Sudeste de Minas Gerais - PDIC – 2011/2015, surgiu com o
objetivo de integrar academicamente as áreas de ensino, pesquisa e extensão, de sete
eméritas universidades do País e do Estado de Minas Gerais. Para você, qual é a
importância predominante desta integração entre as universidades?
a. ( ) ampliar as áreas de ensino
b. ( ) ampliar as áreas de pesquisa
c. ( ) ampliar a extensão universitária em ensino e pesquisa
d. ( ) homogeneizar a educação superior no estado de Minas Gerais.
e. ( ) Outro. Qual? ______________________________________________________

2) Você tem observado, nas conversas de seus colegas professores, menções revelando
entusiasmo e, ou disposição para desenvolver atividades integradas com professores de
outras instituições?
a. ( ) sim, uma vez, ou pouquíssimas vezes
b. ( ) sim, várias vezes
c. ( ) sim, sempre
d. ( ) nunca
e. ( ) não me lembro
3) Você considera que a distância entre as instituições pode ser um fator interveniente
em ações efetivas? Assinale a razão mais importante.
a. ( ) Sim, porque a locomoção fica restrita aos meios de transporte.
b. ( ) Sim, porque é difícil agilizar parcerias à distância.
c. ( ) Não, porque vivemos em um mundo globalizado, onde redes sociais e Internet
ajudam a encurtar distâncias.
d. ( ) Não, porque a distância é um problema menor, diante de outras questões bem
mais sérias, como as verbas.
e. ( ) Não sei responder essa questão.
Outro. Qual? ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
4) Você acredita que este Programa de Integração poderá, no seu caso, contribuir para
que você atue com mais produtividade:
a. ( ) na aprendizagem acadêmica de modo geral
b. ( ) em projetos de especialização em parceria com outras instituições
c. ( ) em projetos de especialização em parceria com professores de outras instituições.
d. ( ) em publicações conjuntas
e. ( ) em atividades de extensão
Outro. Qual? ___________________________________________________________
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______________________________________________________________________
5) Em 23 de maio de 2011, vários sites divulgaram que o MEC anunciou investimento
no referido Consórcio: “MEC anuncia investimento de R$ 20 milhões de reais em
consórcio de universidades”. Quanto a esta matéria, você:
a. ( ) conhece e confirma que houve efetivação
b. ( ) conhece e confirma que não houve efetivação
c. ( ) conhece a matéria mas desconhece a efetivação
d. ( ) desconhece totalmente a matéria e a efetivação.
e. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
6) Quanto à veiculação da notícia de que “Caxambu foi definida como sede da
instituição e também é o local onde funcionará o Centro de Pesquisas do Consórcio”,
você:
a. ( ) conhece e confirma que houve efetivação
b. ( ) conhece e confirma que não houve efetivação
c. ( ) conhece a matéria mas desconhece a efetivação
d. ( ) desconhece totalmente a matéria e a efetivação
e. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
7) Uma das metas do Consórcio são os cursos em parceria. Também neste sentido, foi
doado um terreno em Lavras para montagem de um centro de pesquisa. Quanto a isso:
a. ( ) desconheço o assunto
b. ( ) soube do terreno, mas nada sobre parcerias
c. ( ) várias parcerias têm sido feitas
d. ( ) algumas parcerias tem sido feitas
e. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
8) Quanto à liberação da verba de mais de 20 milhões de reais, você:
a. ( ) conhece e confirma que houve efetivação
b. ( ) conhece e confirma que não houve efetivação
c. ( ) conhece a matéria mas desconhece a efetivação
d. ( ) desconhece totalmente a matéria e a efetivação
e. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
9) A implementação do Consórcio é originária de:
a. ( ) política pública nacional bem fundamentada
b. ( ) predominantemente estratégia universitária das IFES participantes
c. ( ) predominantemente parceria entre reitores das IFES participantes
d. ( ) prefere não opinar
e. ( ) desconhece a origem
______________________________________________________________________
10) Desde a implantação do Consórcio ao momento atual (abril /maio de 2013), nesta
Universidade (UFV), houve, principalmente:
a. ( ) várias aquisições resultantes das ações propostas
b. ( ) poucas aquisições e extensão resultantes das ações propostas
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c. ( ) apenas a mobilidade estudantil em Minas Gerais
d. ( ) ampla mobilidade estudantil em Minas no Brasil e no exterior
e. ( ) desconheço ação ou aquisições resultantes do consórcio.
f. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
11) Recentemente questões sobre a mobilidade estudantil aguçaram discussões na
mídia. Quanto a isto:
a. ( ) trata-se de Convênios anteriores ao consórcio
b. ( ) a expansão da mobilidade estudantil está diretamente relacionada ao Consórcio
c. ( ) esta expansão nada tem a ver com o consórcio
d. ( ) desconhece qualquer relação entre a mobilidade estudantil e o consórcio.
e. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
12) Na sua opinião, o Consórcio:
a. ( ) está vigente, sem problemas maiores
b. ( ) está vigente, aguardando verbas para implementar ações.
c. ( ) está quase extinto.
d. ( ) está inativo, mas aguardando verbas.
e. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
13) Para você, o Consórcio, sendo uma iniciativa que abrange várias universidades, foi
implementado visando beneficiar, principalmente:
a. ( ) as instituições com seu espaço físico
b. ( ) os professores e os funcionários
c. ( ) os estudantes
d. ( ) os políticos e os reitores.
e. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
14) Você tem algum projeto previsto ou iniciado, no contexto deste programa?
( ) Sim
( ) Não
QUAL? ____________________________________________________________
Nele há participação de outros professores e, ou alunos de outras instituições? ____
Quantos professores e quantos alunos? ______________________________
Como pretende desenvolvê-lo? _________________________________________
______________________________________________________________________
15) Em caso de resposta afirmativa, esse programa de integração poderá, no seu caso,
contribuir no desenvolvimento de atividades, predominantemente em que situação?
a. ( ) Ensino: graduação
b. ( ) Ensino: pós-graduação
c. ( ) Pesquisa
d. ( ) Extensão
e. ( ) Publicações conjuntas: _______________________________________________
Como? _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
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16) Quais as suas perspectivas gerais, quanto às metas e ações do Consórcio das
Universidades Federais do Sul-Sudeste de Minas Gerais?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
17) Que mensagem você encaminharia (a quem?), solicitando providências sobre a
retomada de metas e ações do Consórcio das Universidades Federais do Sul-Sudeste de
Minas Gerais?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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FACULDADES INTEGRADAS DE PEDRO LEOPOLDO (UNIPEL)

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO
Mestranda: Mila Teixeira
Professor Orientador: Prof. Dr. Edson Lara
Linha de Pesquisa do MPA: Inovação e Organizações
Título Provisório:
Alianças estratégicas: o consórcio das universidades federais do Sul-Sudeste de Minas
Gerais em análise
Instrumento de Coleta de Dados
QUESTIONÁRIO (3) – Estudantes das Instituições
Tema: CONSÓRCIO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO SUL-SUDESTE DE
MINAS GERAIS

Prezado(a) Senhor(a).

Este questionário se destina à coleta de informações para pesquisa acadêmica
do Mestrado em Administração da discente Mila Teixeira.
A orientação desta pesquisa está sob a responsabilidade do Professor Doutor
José Édson Lara.
O objetivo da pesquisa é conhecer os fundamentos e a prática do consórcio
Plano de Desenvolvimento Institucional – Consórcio das Universidades do Sul-Sudeste
de Minas Gerais - PDIC – 2011/2015, de integrar academicamente as áreas de ensino,
pesquisa e extensão, de sete eméritas universidades do País e do Estado de Minas
Gerais.
Para que a pesquisa se realize, é necessária a sua contribuição. Para tal,
solicitamos-lhe que responda este questionário que proporcionará a descrição de um
panorama sobre o PDIC.
Como já pontuamos, é um trabalho acadêmico e as informações serão
utilizadas para fins específicos da pesquisa e, assim, não haverá a identificação de
nenhum respondente.
Os dados serão trabalhados de forma qualitativa e tratados de forma
estritamente confidencial.
Antecipadamente, agradecemos.
Mila Teixeira – Contadora – UFV – Procuradoria Jurídica
José Édson Lara - Doutor em Administração.
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Dados Pessoais:
Curso: ___________________________________________ Período em Curso:______
Aluno Regular
( ) sim
( ) não
Outra situação
( ) sim
( ) não
Qual? _________________________________________________________________
1) Enfatizamos que o “Plano de Desenvolvimento Institucional – Consórcio das
Universidades do Sul-Sudeste de Minas Gerais - PDIC – 2011/2015, surgiu com o
objetivo de integrar academicamente as áreas de ensino, pesquisa e extensão, de sete
eméritas universidades do País e do Estado de Minas Gerais. Para você, qual é a
importância maior desta integração entre as universidades?
a. ( ) ampliar as áreas de ensino
b. ( ) ampliar as áreas de pesquisa
c. ( ) ampliar a extensão universitária em ensino e pesquisa
d. ( ) homogeneizar a educação no estado de Minas Gerais.
e. ( ) Outro. Qual? ______________________________________________________
2) Você tem observado, nas conversas ou nas aulas dos seus professores, menções
revelando entusiasmo e, ou disposição para desenvolver atividades integradas com
professores de outras instituições?
a. ( ) sim, uma vez, ou pouquíssimas vezes
b. ( ) sim, várias vezes
c. ( ) sim, sempre
d. ( ) nunca
e. ( ) não me lembro
3) Você considera que a distância entre as instituições pode ser um fator interveniente
em ações efetivas? Assinale a razão mais importante.
a. ( ) Sim, porque a locomoção fica restrita aos meios de transporte
b. ( ) Sim, porque é difícil agilizar parcerias à distância
c. ( ) Não, porque vivemos em um mundo globalizado, onde redes sociais e Internet
ajudam a encurtar distâncias.
d. ( ) Não, porque a distância é um problema menos, diante de outros bem mais sérios.
e. ( ) Não sei responder essa questão.
Outro. Qual? ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
4) Você acredita que este programa de integração poderá, no seu caso, contribuir para
que você atue com mais produtividade em:
a. ( ) na aprendizagem acadêmica de modo geral
b. ( ) em projetos de especialização em parceria com outras instituições
c. ( ) em projetos de especialização em parceria com professores de outras instituições.
d. ( ) em publicações conjuntas
e. ( ) em atividades de extensão
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5) Em 23 de maio de 2011, vários sites divulgaram que o MEC anunciou investimento
no referido Consórcio: “MEC anuncia investimento de R$ 20 milhões de reais em
consórcio de universidades”. Quanto a esta matéria, você:
a. ( ) Conhece, já estudava na UFV e teve muitas informações a respeito do tema..
b. ( ) Conhece mas não estudava na UFV.
c. ( ) Estudava na UFV, mas ouviu ou leu poucas informações
d. ( ) Desconhece totalmente a matéria.
e. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
6) Quanto à veiculação da notícia de que “Caxambu foi definida como sede da
instituição e também é o local onde funcionará o Centro de Pesquisas do Consórcio”,
você:
a. ( ) Conhece, já estudava na UFV e teve muitas informações sobre o tema.
b. ( ) Conhece mas não estudava na UFV.
c. ( ) Estudava na UFV, mas ouviu ou leu poucas informações
d. ( ) Desconhece totalmente a matéria.
e. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
7) Uma das metas do Consórcio são os cursos em parceria. Também neste sentido, foi
doado um terreno em Lavras para montagem de um centro de pesquisa. Quanto a isso:
a. ( ) Conhece, já estudava na UFV e teve muitas informações sobre o tema
b. ( ) Conhece mas não estudava na UFV.
c. ( ) Estudava na UFV, mas ouviu ou leu poucas informações
d. ( ) Desconhece totalmente a matéria.
e. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
8) Quanto à liberação da verba de mais de 20 milhões de reais, você:
a. ( ) Conhece, já estudava na UFV e teve muitas informações sobre o tema.
b. ( ) Conhece mas não estudava na UFV.
c. ( ) Estudava na UFV, mas ouviu ou leu poucas informações
d. ( ) Desconhece totalmente a matéria.
e. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
9) A implementação do Consórcio é originária de:
a. ( ) Política pública nacional bem fundamentada
b. ( ) Predominantemente estratégia universitária entre professores das IFES
participantes
c. ( ) Predominantemente parceria entre reitores das IFES participantes
d. ( ) Prefere não opinar
e. ( ) Desconhece a origem
______________________________________________________________________
10) Desde a implantação do Consórcio ao momento atual (abril /maio de 2013), nesta
Universidade (UFV), houve, principalmente:
a. ( ) várias aquisições resultantes das ações propostas
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b. ( ) poucas aquisições e extensão resultantes das ações propostas
c. ( ) apenas a mobilidade estudantil em Minas Gerais
d. ( ) ampla mobilidade estudantil: em Minas no Brasil e no exterior
e. ( ) Desconheço ação ou aquisições resultantes do consórcio
f. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
11) Recentemente questões sobre a mobilidade estudantil aguçaram discussões na
mídia. Quanto a isto:
a. ( ) Trata-se de Convênios anteriores ao consórcio.
b. ( ) A expansão da mobilidade estudantil está diretamente relacionada ao Consórcio.
c. ( ) Esta expansão nada tem a ver com o consórcio.
d. ( ) Desconhece qualquer relação entre a mobilidade estudantil e o consórcio
e. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
12) Na sua opinião, o Consórcio:
a. ( ) Está vigente, sem problemas maiores
b. ( ) Está vigente, aguardando verbas para implementar ações.
c. ( ) Está quase extinto ou aguardando verbas.
d. ( ) Desconhece, ou não possui opinião a respeito
e. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
13) Para você, o Consórcio, sendo uma iniciativa que abrange várias universidades, foi
implementado visando beneficiar, principalmente:
a. ( ) as instituições com seu espaço físico
b. ( ) os professores e os funcionários
c. ( ) os estudantes
d. ( ) os políticos e os reitores
e. ( ) Outro ponto de vista. QUAL? __________________________________________
______________________________________________________________________
14) Você possui perspectivas relacionadas às metas e ações do Consórcio das
Universidades Federais do Sul-Sudeste de Minas Gerais para a sua atuação profissional?
Quais?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
15) Que mensagem você encaminharia (a quem?), solicitando providências sobre
retomada de metas e ações do Consórcio das Universidades Federais do Sul-Sudeste de
Minas Gerais?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ANEXO A - Resolução e minuta do Consórcio PIDIC 2011-2015

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
SECRETARIA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS
Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-000 – Telefone: (31) 3899-2127 - Fax:
(31) 3899-1229 - E-mail: soc@ufv.br

RESOLUÇÃO Nº 8/2011
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal de Viçosa, órgão
superior de administração, no uso de suas atribuições legais, considerando as discussões
relacionadas ao Consórcio das Universidades Federais do Sul/Sudeste de Minas Gerais
e a Resolução 24/2010 deste mesmo Conselho, resolve: aprovar a adesão da
Universidade Federal de Viçosa – UFV, ao Plano de Desenvolvimento Institucional –
Consórcio das Universidades Federais do Sul-Sudeste de Minas Gerais – PDIC – 20112015, que passa a fazer parte integrante desta Resolução. Publique-se e cumpra-se.
Viçosa, 7 de julho de 2011.
NILDA DE FÁTIMA FERREIRA SOARES
Presidente do CONSU

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 8/2011 – CONSU
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CONSÓRCIO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO SUL-SUDESTE DE
MINAS GERAIS PDCI 2011-2015
1. APRESENTAÇÃO
A iniciativa de criação do Consórcio das Universidades Federais do SulSudeste de Minas Gerais surge da constatação de que as Universidades Federais de
Alfenas (UNIFAL- MG), Itajubá (UNIFEI), Juiz de Fora (UFJF), Lavras (UFLA), Ouro
Preto (UFOP), São João del-Rei (UFSJ) e Viçosa (UFV) apresentam características
comuns e complementares que facilitam sua associação. Além das parcerias já
estabelecidas em projetos de ensino, pesquisa e extensão entre algumas destas
Universidades, sua localização e proximidade geográfica também são fatores
considerados preponderantes na indução desta iniciativa, por facilitar a implementação e
a operacionalização de ações com vistas à maior integração de várias atividades
acadêmicas e administrativas.
A região sul-sudeste de Minas Gerais é a única região do Brasil com sete
Universidades Federais separadas por um raio pouco superior a 200 km. Além disso,
segundo dados do Ministério da Educação (MEC), as sete universidades oferecem
cursos de qualidade, apresentando na graduação Índice Geral de Cursos (IGC) com
valores entre quatro e cinco, e cursos de pós-graduação muito bem avaliados pela
CAPES, incluindo vários programas em nível internacional, com conceitos 6 e 7.
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O Consórcio representa o estabelecimento de maior complementariedade de
ações e o fortalecimento da cooperação entre as Universidades consorciadas,
preservando-se a autonomia e singularidade de cada Instituição.
A criação do Consórcio propiciará a integração acadêmica nas áreas de ensino,
pesquisa e extensão, maior eficiência na captação e aplicação de recursos, parcerias para
atuação nas áreas de inovação, de novas tecnologias e em outras áreas estratégicas,
visando ao desenvolvimento institucional e à capacidade de apresentar propostas para a
solução de problemas sociais do Estado de Minas Gerais e do País.
O Plano de Desenvolvimento Institucional do Consórcio (PDIC) representa um
instrumento de planejamento e gestão, norteador das decisões e ações institucionais,
elaborado coletivamente pelas Universidades consorciadas, contemplando objetivos e
metas para o quinquênio 2011- 2015. As dimensões que compõem o PDIC caracterizam
o Consórcio em sua filosofia de trabalho, missão, valores e perspectivas, objetivos e
metas das atividades de ensino, pesquisa, extensão, cultura e desporto, assistência
estudantil, gestão e planejamento, tecnologia da informação, comunicação e educação a
distância.
2. PERFIL INSTITUCIONAL
Cada Universidade consorciada permanecerá com sua autonomia universitária,
como previsto no artigo 207 da Constituição Federal, in verbis: "Art. 207. As
universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão
financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão."
O Consórcio não fere esta autonomia e não propicia ingerência de uma
instituição sobre outra. Pelo contrário, o Consórcio representa um instrumento jurídico
que possibilita a união de esforços na realização de objetivos comuns, sem permitir que
as instituições percam a identidade jurídica individual e autonomia, cabendo a elas
renunciar ao Consórcio a qualquer momento, respeitando-se os acordos estabelecidos. O
Consórcio reúne 239 cursos de graduação, oferece mais de 13 mil vagas anualmente e
atende a mais de 50 mil estudantes matriculados na graduação presencial. Já na pósgraduação, oferece 145 programas, sendo quatro com conceito 7, máximo definido pela
CAPES, quatro com conceito 6 e 20 com conceito 5, todos considerados de excelência.
São mais de 3 mil estudantes de mestrado e 1.700 de doutorado. Juntas, essas
Universidades apresentam mais de 50 mil citações na rede ISI Web of Knowledge.
Para manter a excelência em ensino, pesquisa e extensão, as Universidades
consorciadas reúnem 4.390 docentes e 5.968 servidores técnico-administrativos
altamente qualificados.
2.1. Missão
Propiciar a realização de parcerias e compartilhar conhecimentos e
experiências nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, visando ao fortalecimento das
Universidades consorciadas na sua capacidade de atendimento às demandas da
sociedade, compromissadas com a formação integral do ser humano.
2.2. Valores
 Autonomia Universitária
 Cooperação
 Democracia e justiça social
 Ética
 Excelência Acadêmica

122







Gestão democrática, transparente e descentralizada, pautada na cidadania
Indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão
Relevância Social
Respeito à diversidade intelectual, artística, institucional e política
Sustentabilidade socioambiental da região de inserção do Consórcio

2.3. Visão de futuro
Tornar-se referência nacional e internacional na educação superior, na
pesquisa, na extensão, na inovação e na transferência de conhecimento e tecnologias.
2.4. Breve histórico sobre as universidades consorciadas
2.4.1. Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG)
A Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), originalmente Escola de
Farmácia e Odontologia de Alfenas (EFOA), foi fundada em 3 de abril de 1914, por
João Leão de Faria, com a implantação do curso de Farmácia e, no ano seguinte, com a
do curso de Odontologia. Foi reconhecida pela Lei Estadual nº 657, de 11 de setembro
de 1915, do Governo do Estado de Minas Gerais. O reconhecimento nacional realizado
pelo então Ministério da Educação e Saúde Pública consta no Art. 26 do Decreto 19.851
de 23 de março de 1932, quando foi aprovado o novo regulamento que a enquadrou nas
disposições das leis federais. A Lei nº 3.854, de 18 de dezembro de 1960, determinou
sua federalização.
A transformação em Autarquia de Regime Especial efetivou-se por meio do
Decreto nº 70.686, de 07 de junho de 1972. Esta transformação favoreceu a implantação
do curso de Enfermagem e Obstetrícia, autorizado pelo Parecer nº 3.246, de 5 de
outubro de 1976 e Decreto nº 78.949, de 15 de dezembro de 1976 e reconhecido pelo
Parecer do CFE nº 1.484/79, Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 1979. Sua
criação atendia, nessa época, à política governamental de suprimento das necessidades
de trabalho especializado na área de Saúde.
A mudança para Centro Universitário Federal (EFOA/Ceufe) ocorreu em 1º de
outubro de 2001, pela da Portaria do MEC nº 2.101. Em 29 de julho de 2005, foi
transformada em Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), pela Lei 11.154. Em
2007, atendendo às tendências de expansão das Instituições Federais de Ensino
Superior, foi aprovada pelo Conselho Superior da UNIFAL-MG, a criação dos campi
nas cidades de Varginha e Poços de Caldas e, de outro, em Alfenas. Foram criados, para
o campus de Varginha, os cursos de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e
Economia, Ciências Atuariais, Administração Pública e Ciências Econômicas, e os
cursos de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Engenharia Urbana e
Ambiental, Engenharia de Minas, e Engenharia Química, para o de Poços de Caldas,
com início no primeiro semestre de 2009.
Hoje, com 97 anos de excelência no ensino superior, a UNIFAL-MG oferece
31 cursos de graduação presenciais distribuídos em seus três campi (22 em Alfenas, 4
em Poços de Caldas e 4 em Varginha) e dois cursos EAD - Licenciatura em Química e
em Biologia, totalizando 4117 alunos matriculados na graduação presencial e 66 na
graduação modalidade de EAD.
Assim, a Universidade Federal de Alfenas projeta-se para um futuro ainda mais
promissor, tendo como alicerce Cursos de Graduação e Pós-Graduação com qualidade
reconhecida nacionalmente e comprovada pelos processos de avaliação do Ministério da
Educação; atividades de Extensão com posição de destaque na prestação de serviços à
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comunidade local e regional e; produção científica e tecnológica que contribuem para o
desenvolvimento regional e nacional.
2.4.2. Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)
A Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), fundada em 23 de novembro de
1913, com o nome de Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá (IEMI), por
iniciativa pessoal do advogado Theodomiro Carneiro Santiago, foi a décima Escola de
Engenharia a se instalar no país. Desde cedo, destacou-se na formação de profissionais
especializados em sistemas energéticos, notadamente em geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica. O IEMI foi reconhecido oficialmente pelo Governo
Federal em 05 de janeiro de 1917. Teve o nome mudado para Instituto Eletrotécnico de
Itajubá (IEI) em 15 de março daquele mesmo ano. Em 30 de janeiro de 1956 foi
federalizado. Em 16 de abril de 1968, sua denominação foi alterada para Escola Federal
de Engenharia de Itajubá (EFEI). A competência e o renome adquiridos em mais áreas
de atuação conduziram ao desdobramento do seu curso original em cursos
independentes de Engenharia Elétrica e de Engenharia Mecânica. Iniciaram-se, em
1968, os cursos de mestrado em Engenharia Elétrica, Mecânica e Biomédica, este
último posteriormente descontinuado. Em resposta à evolução da tecnologia e à
expansão das novas áreas contempladas pela Engenharia, a UNIFEI ampliou incluiu, em
1980, a de Produção, no curso de Engenharia Mecânica, e a de Eletrônica, no de
Engenharia Elétrica. A partir de 1998 a meta de se transformar em Universidade
Especializada na área tecnológica começou a se concretizar com a expansão dos cursos
de graduação de dois para nove. Posteriormente, foram implantados mais dois novos
cursos de graduação - Física Bacharelado e Física Licenciatura. A concretização do
projeto de transformação em Universidade deu-se em 24 de abril de 2002, através da
sanção da Lei Nº 10.435, pelo então Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso. A UNIFEI é uma das principais instituições tecnológicas que dão sustentação
e apoio ao projeto do Pólo de Tecnologia da Informação e Telecomunicações da região
do Alto Sapucaí. Também possui participação destacada no projeto Rota Tecnológica
459, cujo objetivo é promover o desenvolvimento regional integrado de 88 municípios
sul- mineiros e 19 paulistas situados em torno do eixo da rodovia BR 459. Atualmente,
a UNIFEI desenvolve dois novos e vigorosos processos de expansão. O primeiro,
através da implementação de um novo campus avançado, no município de Itabira,
resultado de uma parceria pioneira entre o governo local (PMI), setor privado (Vale) e o
Ministério da Educação (MEC), que prevê a criação de 9 programas de formação em
Engenharia, no nível de graduação, até 2010: Engenharia Ambiental, Engenharia da
Mobilidade, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação,
Engenharia de Produção, Engenharia de Saúde e Segurança, Engenharia dos Materiais,
Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. O segundo processo de expansão
corresponde à implementação da proposta apresentada pela Instituição ao Programa de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), no âmbito do qual
serão criados novos programas até 2012. Esses processos propiciarão um salto de 11
para 34 cursos até 2012, nível de graduação, e de 8 para 18 de pós-graduação.
No contexto das principais Políticas Públicas, onde a Universidade é chamada
a dar a sua contribuição através do desenvolvimento de suas funções típicas, hoje
constitucionalmente definidas como Ensino, Pesquisa e Extensão, a UNIFEI, instituída
em 2002 como Universidade Especializada nas áreas da Engenharia, Ciências Exatas e
da Terra e outras correlatas e afins (Lei 10.435 de criação), vem trilhando o caminho de
se transformar gradativamente e de se consolidar como uma verdadeira Universidade
Tecnológica, modelo que respeita as suas origens (conhecimento tácito) e que adere às
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necessidades prementes da nação pela formação de cidadãos profissionais nas áreas de
engenharia e tecnologia. Em resumo, é possível afirmar que a atuação da UNIFEI se
caracteriza por plena aderência às principais políticas públicas definidas para o setor do
ensino superior, da ciência e tecnologia e do desenvolvimento social e empresarial do
país, privilegiando, além das suas atividades tradicionais de ensino e pesquisa, projetos
destinados a garantir a sua expansão (campus de Itabira e projeto UNIFEI para o
Programa REUNI) e a consolidar a sua função maior de agente de desenvolvimento
socioeconômico e cultural da comunidade onde se integra. Nesse aspecto, destacam-se a
construção e consolidação do Parque Científico e Tecnológico de Itajubá.
2.4.3. Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) foi criada por foi criada por
meio da Lei 3.858/60, por ato do Presidente Juscelino Kubitschek, oriunda da
federalização das faculdades de Direito, Escola de Engenharia, Odontologia e Farmácia,
e Ciências Econômicas, tornando-se um polo acadêmico e cultural na Zona da Mata
mineira. Sua denominação atual foi oficializada em 20 de agosto de 1965, por meio da
Lei 4.759/65. A construção do Campus Universitário, em 1969, em área de 1 milhão e
400 metros quadrados foi o marco decisivo para a estruturação da organização
administrativa e da implantação de infraestrutura física básica que permitiu a ampliação
das áreas de formação e o aumento do número de cursos de graduação. Em 2009, a
aquisição de terreno para implantação do Parque Científico e Tecnológico de Juiz de
Fora e Região fez com que a área total da UFJF fosse duplicada. A UFJF oferece 45
cursos de graduação presencial, nas diversas áreas do conhecimento, e no que tange à
Saúde sua qualidade é referência na região, seja no ensino ou no atendimento à
população por meio do Hospital Universitário (HU). Com a adesão da UFJF ao Plano de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) houve substancial
expansão das matrículas em cursos presencias de graduação da UFJF. A matrícula
projetada total nos cursos de graduação passou de 10.504 em 2006 para 12.867 em
2010, devendo atingir, aproximadamente, o número de 19.032 alunos matriculados, ao
final de sua implantação. Já foram implantados 15 cursos de graduação presencial, que
atingirão 31 novos cursos em 2012. A UFJF tem conseguido superar a cada ano as
metas originalmente estabelecidas.
A qualidade da graduação da UFJF é reconhecida nacionalmente e tem sido
atestada de forma indiscutível pelos processos de avaliação implementados pelo
Ministério da Educação nos últimos anos. O crescimento da graduação, incluindo novos
cursos noturnos, é um dos instrumentos de inclusão social da UFJF. Além dos cursos de
graduação, a UFJF oferta 30 cursos de mestrados, dos quais 25 são mestrados
acadêmicos e três profissionais, além de 14 cursos de doutorado, com 1.100 pósgraduandos matriculados. A UFJF tem 203 Grupos de Pesquisas cadastrados no
Diretório do Grupo de Pesquisa do CNPq e oferece cerca de 800 bolsas de iniciação
científica em diversos Programas. Algumas ações institucionais têm procurado afirmar a
UFJF como Universidade comprometida com o desenvolvimento regional. Como
exemplo, há o trabalho do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia
(CRITT) nas áreas de incubação de empresas de base tecnológica e de transferência de
tecnologia em informática, fármacos, eletrônicos, agronegócios. Atualmente, a
Universidade planeja a instalação de um campus em Governador Valadares, no leste do
Estado. Inicialmente, serão oferecidos cursos de Medicina, Enfermagem, Odontologia,
Direito e Economia. Além do novo campus, destaca-se a implantação do Jardim
Botânico da UFJF e do Parque Científico e Tecnológico de Juiz de Fora e Região,
ambos em fase de projetos/estudos de implantação.
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2.4.4. Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Fundada em 1908 como Escola Agrícola de Lavras, passou a denominar-se
Escola Superior de Agricultura de Lavras (ESAL) em 1938. Foi federalizada em 1963 e
transformada em Universidade Federal de Lavras (UFLA) em 15 de dezembro de 1994.
O campus universitário é localizado na cidade de Lavras, na região sul de Minas Gerais.
Há mais de um século a UFLA é referência de qualidade na educação superior em
Ciências Agrárias e desde a transformação em Universidade vem experimentando uma
nova fase em seu desenvolvimento institucional. Com a mesma dedicação e
competência que atua nas Ciências Agrárias, a UFLA passou a contemplar novos
campos do saber: Ciências Veterinárias, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas,
Ciências Exatas e da Computação, Educação, Ciências Biológicas e Engenharias.
Os egressos somam mais de 30 mil profissionais graduados, especializados e
pós-graduados atuantes em todo o Brasil e no exterior. Atualmente a UFLA prepara
cerca de seis mil estudantes em seus cursos de graduação: são 30 cursos, sendo 23
presenciais e sete na modalidade a distância, ofertados em polos da UAB. São mais de
1.500 estudantes de pós-graduação, distribuídos em 22 mestrados e 19 doutorados. Na
especialização a distância, são mais de seis mil estudantes, de todos os estados do Brasil
e do exterior. A UFLA projeta-se para, até 2012, atender cerca de 15 mil estudantes,
sendo mais de nove mil em cursos de graduação e programas de pós-graduação
presenciais. Uma das marcas da UFLA é a qualificação do seu quadro de pessoal: são
aproximadamente 500 professores que se destacam pelo alto nível de especialização, e
96% possuem título de mestre e doutor. No quadro permanente são 420 técnicos
administrativos com excelente qualificação profissional. A pesquisa científica e
tecnológica é um dos destaques da Instituição, que atualmente desenvolve mais de
1.000 projetos. A extensão universitária é realizada por meio da interação da UFLA não
só com a comunidade local e regional, mas também com outras importantes regiões do
país. A Universidade Federal de Lavras está preparada para continuar a sua missão e
enfrentar os novos desafios, com a excelente infraestrutura física disponível e com
recursos humanos altamente qualificados e comprometidos com a ideia de que é com o
bem-estar social e com a formação do cidadão que se constrói o desenvolvimento
sustentável.
2.4.5. Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Levar à população de uma das províncias mais importantes do país, no século
XIX, a qualificação de profissionais de saúde: é nesse contexto que surgiu, em 4 de abril
de 1839, a Escola de Farmácia, a primeira do gênero na América Latina. Em 1876,
acontece a fundação da Escola de Minas pelo francês Henri Gorceix, a pedido do
imperador D. Pedro II. Uma das primeiras instituições de ensino de engenharia do país,
a Escola é a responsável pela formação de profissionais nas áreas de geologia,
mineração e metalurgia, pioneiros na implantação do parque minerometalúrgico
brasileiro. A partir da união dessas escolas, em 21 de agosto de 1969, foi criada a
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Em 1979, o Instituto de Ciências
Humanas e Sociais (ICHS), localizado em Mariana, foi incorporado à Universidade.
Atualmente, o Instituto oferece os cursos de Letras, História e Pedagogia. Com o
objetivo de preencher lacuna no cenário artístico e cultural, foi criado o Instituto de
Filosofia, Artes e Cultura (IFAC) em 1981. O IFAC oferece os cursos de Artes Cênicas,
Filosofia e Música. Ainda na década de 1980, é inaugurado o Instituto de Ciências
Exatas e Biológicas (ICEB) no campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto. É no ICEB
que é oferecido o ciclo básico dos cursos de Farmácia, Medicina, Nutrição e das
Engenharias. Em 1994 fundou-se a Escola de Nutrição, com base no curso de Nutrição
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iniciado em 1978. Em consonância com as novas metodologias de ensino e com o
objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior, a UFOP implanta, em 2000,
cursos na modalidade a distância, nos níveis de graduação e pós-graduação (lato sensu).
Hoje, o Centro de Educação Aberta e a Distância (Cead) é encontrado em mais de 90
cidades em Minas Gerais, oito na Bahia e quatro em São Paulo. Em 2002, a
Universidade cria o campus avançado de João Monlevade, elevado a Instituto de
Ciências Exatas e Aplicadas (ICEA) em 2009, a partir de sua consolidação. Hoje, o
ICEA oferece os cursos de Sistemas de Informação e as Engenharias de Produção,
Elétrica e de Computação. Com a adesão ao Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais em 2007, foram implantados 14
cursos. Em 2008, foi fundado o Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas (ICSA), em
Mariana, onde estão instalados os cursos de Administração, Ciências Econômicas,
Comunicação Social com ênfase em Jornalismo e Serviço Social. Assim, a UFOP passa
a oferecer 38 cursos de graduação na modalidade presencial e três na modalidade a
distância.
2.4.6. Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
A Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei (FUNREI) foi criada pela
Lei nº 7.555, de 18 de dezembro de 1986, originou-se de três instituições de ensino
superior de São João del- Rei: Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras;
Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis; e Faculdade de
Engenharia Industrial. Em 19 de abril de 2002, a instituição foi transformada em
Universidade Federal, pela Lei 10.425 e passou a ser chamada de Universidade Federal
de São João del-Rei, UFSJ. A UFSJ dispõe de seis campi: três localizados em São João
del-Rei: Campus Santo Antônio, Dom Bosco e Tancredo Neves, além do Centro
Cultural "Solar da Baronesa. Fora da sede estão o Campus Alto Paraopeba, localizado
na região dos municípios de Ouro Branco, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, São Brás
do Suaçuí, Jeceaba e Entre Rios de Minas; o Campus Centro-Oeste Dona Lindu, no
município de Divinópolis; e o Campus Sete Lagoas, localizado em Sete Lagoas. A
UFSJ oferece 42 cursos de graduação, porém, se considerados os cursos em regime
integral e/ou noturno e as entradas no primeiro e no segundo semestre, a UFSJ oferece
aos ingressantes 57 alternativas de entrada. Na pós-graduação stricto sensu, oferece
programas, sendo onze em nível de mestrado e dois doutorados. Além de suas
atividades de ensino presencial na sede e nos campi fora de sede, a UFSJ utiliza da
estratégia da Educação a Distância e o desenvolvimento de novos suportes e tecnologias
educacionais, oferecendo um curso de graduação e quatro cursos de pós-graduação lato
sensu. A UFSJ possui 119 grupos de pesquisas inseridos no diretório do Grupo de
Pesquisa do CNPq nas áreas das Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências
Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e
Linguística, Letras e Artes. A Extensão Universitária é concebida de forma articulada à
pesquisa e ao ensino, como aquela que promove a relação entre Universidade e
Sociedade, por meio de troca de saberes e da democratização do conhecimento
acadêmico. Atua em diferentes áreas como saúde, cultura, educação, meio ambiente e
trabalho, com projetos e programas integrados às demandas apresentadas pela
sociedade.
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2.4.7. Universidade Federal de Viçosa (UFV)
A Universidade Federal de Viçosa (UFV) originou-se da Escola Superior de
Agricultura e Veterinária (ESAV), criada pelo Decreto 6.053, de 30 de março de 1922,
do Presidente do Estado de Minas Gerais, Arthur da Silva Bernardes. Em 1948, foi
transformada em Universidade Rural do Estado de Minas Gerais (UREMG). Em 15 de
julho de 1969, foi federalizada com o nome de Universidade Federal de Viçosa.
Pioneira nas Ciências Agrárias, expandiu-se em outras áreas do conhecimento como
Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Exatas e Tecnológicas e Ciências Humanas,
Letras e Artes. Além do campus-sede em Viçosa, com o advento dos programas Fase de
Expansão I e Reuni, a UFV criou os campi de Rio Paranaíba (MG) e de Florestal (MG).
Com essa expansão, passou a oferecer mais 28 novos cursos, totalizando 66 cursos de
graduação e aumentou o número de vagas oferecidas de 1.835 para 3.280. Atualmente
são 13.955 matriculados na graduação, em seus três campi. Já na pós-graduação stricto
sensu oferece 35 programas nas diversas áreas de conhecimento, sendo 21 programas
com mestrado e doutorado e 14 programas com mestrado, registrando 2.863
matriculados. Mantém ainda o Colégio de Aplicação - COLUNI (Ensino Médio),
avaliado como a melhor escola pública do país por dois anos consecutivos no Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem). O campus UFV - Florestal está localizado a 60 km
de Belo Horizonte. Foi criado como Escola Média de Agricultura de Florestal-MG em
1939, que foi incorporada à UFV em 1955, sendo transformada, em 1982, em Central
de Desenvolvimento Agrário de Florestal - CEDAF. Em 2006, com a adesão da UFV ao
REUNI, a área da CEDAF passa a ser denominada UFV Campus de Florestal. O
campus UFV - Rio Paranaíba foi criado em 2006 por meio do Programa de Expansão
Fase I do MEC; está situado na região do Alto Paranaíba e distante 330 km da capital.
Esta região apresenta como principais atividades econômicas a pecuária e as culturas de
café, alho, soja e milho. A indústria de laticínios e fertilizantes também merece
destaque. Atualmente a UFV reúne em seu corpo de servidores 1.129 docentes, sendo
1.043 em regime de dedicação exclusiva e 2.284 servidores técnico-administrativos.
2.5. Áreas de atuação acadêmica
O Consórcio abrange todas as grandes áreas do conhecimento: Ciências Exatas
e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias,
Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Linguística, Letras e Artes. Por meio
da proposta inovadora de atuar como entidade fomentadora de pesquisa e inovação
científica e tecnológica, o Consórcio possibilitará a investigação, o intercâmbio e a
divulgação da ciência e da tecnologia produzida de forma cooperada entre as
Instituições, gerando resultados favoráveis a todo o país, como o aumento do número de
patentes e de produção intelectual, a capacitação de pessoal e a redução da dependência
internacional por tecnologia.
2.6. Inserção regional, nacional e internacional
Além da qualidade e da complementaridade das ações desenvolvidas pelas
Universidades consorciadas, a localização e a proximidade geográfica, mostradas na
Figura 1, são importantes indicadores do potencial de criação do Consórcio. As
Universidades consorciadas têm seus campi-sede localizados em quatro mesorregiões
do estado de Minas Gerais: Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte, Sul
e Sudoeste de Minas, e Zona da Mata, e 17 campi fora de sede. Atuam ainda em
diversos polos de educação a distância, inclusive em outros estados. A UFSJ e a UFLA
têm suas sedes localizadas na mesorregião do Campo das Vertentes, no sudeste mineiro.
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Esta região é formada por 36 municípios, agrupados em três microrregiões: Barbacena,
Lavras, São João del-Rei. Sua população é de 546.007 habitantes (IBGE 2006) e seu
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio é de 0,775 (PNUD/2000). O
Campus-sede da UFOP está localizado na mesorregião Metropolitana de Belo
Horizonte, formada por 105 municípios, subdividida em oito microrregiões: Belo
Horizonte, Conceição do Mato Dentro, Conselheiro Lafaiete, Itabira, Itaguara, Ouro
Preto, Pará de Minas e Sete Lagoas.
As sedes da UNIFAL e UNIFEI estão localizadas na mesorregião sul e
sudoeste de Minas, formada por 146 municípios, agrupados em dez microrregiões:
Alfenas, Andrelândia, Itajubá, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Santa Rita do
Sapucaí, São Lourenço, São Sebastião do Paraíso e Varginha. Sua população foi
estimada, em 2006, pelo IBGE, em 2.463.628 habitantes, com uma área de
aproximadamente 49.523 km2.

Figura 1A - Mapa da região sudeste do Brasil, com destaque para os campi-sede das
Universidades consorciadas e para as três maiores capitais de estados
brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

A UFJF e a UFV têm suas sedes localizadas na mesorregião da Zona da Mata,
formada por 143 municípios agrupados em sete microrregiões: Cataguases, Juiz de
Fora, Manhuaçu, Muriaé, Ponte Nova, Ubá e Viçosa. As Universidades consorciadas
exercem importante influência nessas mesorregiões e em todo o país, destacando-se
como importante elemento na promoção do desenvolvimento regional, formação de
recursos humanos qualificados, transferência de tecnologia, estímulo e apoio à geração
de empreendimentos que comercializam produtos e processos inovadores. As
Universidades consorciadas, individualmente, já participam ativamente de importantes
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redes e projetos de parcerias com instituições e organismos internacionais. O
estabelecimento do Consórcio intensificará a cooperação acadêmica e científica
multilateral de parcerias de qualidade, geradoras de conhecimento e grupos temáticos,
que envolvam diferentes países e continentes, gerando força política na defesa da
educação como bem público, e na redução das desigualdades.
3. OBJETIVOS E METAS
3.1. Objetivos
I – Implementar políticas de inovação, integração e complementariedade de
ações acadêmicas e administrativas.
II – Promover práticas inovadoras e sinérgicas voltadas para o
desenvolvimento do conhecimento e tecnologias que promovam a sustentabilidade
social e ambiental.
III – Implementar políticas integradas de gestão de pessoas.
IV – Promover ações inovadoras no ensino médio, na graduação, na pósgraduação e na educação continuada.
V – Induzir e fomentar a pesquisa e a inovação científica e tecnológica em
áreas de estudo que permitam a atuação em parceria das Universidades consorciadas e
possibilitem o desenvolvimento econômico e social da região, do Estado de Minas
Gerais e do Brasil.
VI – Promover ações integradas e inovadoras de extensão, cultura e desporto,
com inclusão social.
VII – Promover políticas de assistência estudantil voltadas para o acesso e
permanência discente.
VIII – Promover a participação do Consórcio em iniciativas internacionais.
IX – Desenvolver instrumentos inovadores de Educação a Distância, visando à
integração e complementaridade das ações de ensino, pesquisa, extensão e mobilidade
acadêmica das Universidades consorciadas.
3.2. Metas
3.2.1. Associadas aos objetivos I e II
 Estabelecer procedimentos integrados de planejamento e gestão.
 Criar mecanismos de desenvolvimento e compartilhamento de práticas bem
sucedidas de gestão da comunicação institucional.
 Estabelecer estratégicas para Produzir Mídias de modo unificado e compartilhado,
reduzindo sobreposição de trabalho e desperdício de recursos.
 Estabelecer políticas integradas de Tecnologia de Informação (TI).
 Desenvolver modelo de integração de bases de dados das Universidades
consorciadas, aplicáveis a objetos de interesse comum.
 Desenvolver modelo de integração das bibliotecas das Universidades consorciadas.
 Participar da criação e do fortalecimento de Sistemas Locais e Territorial de Ciência,
Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo.
 Criar mecanismos de suporte às ações consorciadas direcionadas para o
fortalecimento dos Polos de Excelência e dos Arranjos Produtivos Locais e
Regionais do Território.
 Unificar as ações e fortalecer os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) no sentido
de intensificar a proteção da propriedade intelectual gerada endógena e
exogenamente às IFES que compõem o consórcio.
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3.2.2. Associadas ao objetivo III
 Criar procedimentos compartilhados de recrutamento, seleção e capacitação de
pessoal e de mobilidade de servidores no âmbito das Universidades consorciadas.
 Criar procedimentos compartilhados de avaliação de desempenho, capacitação,
qualificação e dimensionamento de pessoal.
 Implantar programas compartilhados de assistência à saúde e qualidade de vida dos
servidores.
3.2.3. Associadas ao objetivo IV
 Implantar programas para promoção e melhoria da qualidade nas escolas de Ensino
Médio das Universidades consorciadas ou por elas apoiadas.
 Estabelecer mecanismos de compartilhamento de práticas bem sucedidas de
planejamento, execução e gestão do Ensino Médio.
 Implantar Programa de Mobilidade Consorciada de discentes, docentes e técnicos
administrativos, com a implementação de bolsas.
 Criar banco de vagas ociosas para a transferência preferencial dos estudantes das
Universidades consorciadas.
 Desenvolver sistema gerenciador de matrícula dos estudantes em mobilidade
consorciada.
 Criar Núcleo de Estudos Pedagógicos, para discussão de metodologias de ensino,
avaliação da aprendizagem, desenhos curriculares, retenção e evasão, sistema de
avaliação da graduação, normas e controle acadêmico.
 Uniformizar os processos de seleção para a graduação nas Universidades
consorciadas.
 Criar cursos consorciados de graduação, de pós-graduação e de formação continuada
em áreas estratégicas para o País.
 Criar Centro de Estudos Avançados visando à integração, ao fortalecimento e à
expansão da pesquisa e da pós-graduação.
 Estabelecer política de inserção internacional.
 Implementar mecanismos de cooperação entre os programas de pós-graduação das
Universidades consorciadas, visando ao fortalecimento, à consolidação e à
excelência.
 Estabelecer políticas e práticas acadêmicas que contribuam para a formação
complementar do corpo discente.
 Prospectar ações de educação continuada em áreas estratégicas para o País.
3.2.4. Associadas ao objetivo V
 Desenvolver projetos e formação de núcleos de estudos prioritariamente nas áreas de
nanotecnologia, bioenergia, biodiversidade, meio ambiente, sustentabilidade, saúde,
educação, biotecnologia e fármacos.
 Criar centros de pesquisa em áreas estratégicas, com possibilidade de localização
diferente daquela onde se localizam as Universidades consorciadas.
 Consolidar redes de pesquisa temáticas e infraestrutura de laboratórios.
 Promover a indução de programas de pesquisa, inovação tecnológica e
empreendedorismo a partir da avaliação de demandas das consorciadas.
 Viabilizar a movimentação de pesquisadores e estudantes envolvidos nos programas
de pesquisa e de Iniciação Científica nas consorciadas.
 Realizar eventos de pesquisa e inovação com a participação das consorciadas.
 Realizar Simpósios de Integração Acadêmica entre as consorciadas.
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 Promover a inserção internacional do Consórcio por meio de acordos de cooperação.
 Institucionalizar a concessão de bolsas, viabilizando a mobilidade de servidores
docentes e técnico-administrativos e a contratação de pesquisadores para atuação em
projetos de interesse do Consórcio.
3.2.5. Associadas ao objetivo VI
 Estabelecer mecanismos de desenvolvimento e compartilhamento de práticas bem
sucedidas de planejamento e gestão de atividades de extensão, cultura e desporto,
com inclusão social.
 Instituir o Programa Corredor Cultural.
 Instituir o Programa de Sustentabilidade e Meio Ambiente para o desenvolvimento
de atividades de educação ambiental, utilização de energias alternativas, reciclagem e
gestão de resíduos, qualificação de pessoas, dentre outros, em parcerias com outras
organizações.
 Criar Programas de Extensão em consonância com Políticas Públicas.
 Estabelecer parcerias com órgãos públicos e privados para viabilizar recursos para
programas e projetos de extensão e cultura.
 Desenvolver programas voltados para a inclusão social e acessibilidade.
 Viabilizar a movimentação de servidores docentes e técnico-administrativos e de
discentes envolvidos nos programas de extensão das Universidades consorciadas.
 Implantar programa de bolsa para discentes envolvidos em atividades culturais e
desporto das Universidades consorciadas.
 Realizar, anualmente, evento do desporto universitário entre as Universidades
consorciadas.
 Desenvolver programas e ações consorciadas de interação Universidade-Setor
Empresarial.
 Promover o fortalecimento de estágios em empresas.
3.2.6. Associadas ao objetivo VII
 Estabelecer estruturas organizacionais equivalentes, entre as consorciadas, para a
gestão da Assistência Estudantil.
 Disponibilizar meios de mobilidade para atendimento das demandas dos estudantes
de graduação dos cursos presenciais das Universidades consorciadas.
 Assegurar aos estudantes atendidos pelo PNAES a manutenção dos benefícios
quando estiverem em mobilidade, além daqueles oferecidos pela consorciada de
destino.
 Padronizar as metodologias institucionais de avaliação socioeconômica (ASE).
 Instituir programa de acompanhamento de ingressos e egressos.
 Estabelecer mecanismos de desenvolvimento e compartilhamento de práticas bem
sucedidas relacionadas à política de assistência estudantil.
3.2.7. Associadas ao objetivo VIII
 Promover a divulgação e a visibilidade internacional do Consórcio.
 Criar mecanismos de gestão da internacionalização do Consórcio.
 Estabelecer estruturas organizacionais equivalentes, entre as consorciadas, para a
gestão das Relações Internacionais.
 Instituir procedimentos compartilhados de planejamento e gestão da cooperação
internacional como mobilidade acadêmica, ofertas de cursos de pós-graduação em
língua estrangeira, minicursos, eventos científicos e culturais e publicações.
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 Criar programas para promoção e apoio ao intercâmbio internacional de discentes,
docentes e técnicos administrativos.
3.2.8. Associadas ao objetivo IX
 Estabelecer política de oferta compartilhada de cursos de graduação, pós graduação e
educação continuada na modalidade a distância.
 Estabelecer mecanismos de desenvolvimento e compartilhamento de novas
tecnologias e de práticas bem sucedidas de EAD.
 Criar um Programa Consorciado de fortalecimento dos Pólos da UAB no Território,
visando, prioritariamente, a capacitação e a formação de professores do Ensino
Básico.
4. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
A estrutura administrativa do Consórcio será composta por:
 Conselho Diretor, composto pelos Reitores das Universidades consorciadas, cuja
presidência será rotativa, sendo exercida pelo Reitor de uma das Universidades
consorciadas pelo período de um ano.
 Secretaria Executiva, responsável por assistir o Conselho Diretor na implementação,
supervisão e coordenação das atividades do Consórcio. O Secretário Executivo será
nomeado pelo presidente do Conselho Diretor.
 Escritórios de representação e prospecção.
 O Conselho Diretor será assessorado por Comissões temáticas e por Grupos de
Trabalho, com a participação de Pró-Reitores, Diretores e assessores, além de
representantes dos segmentos docente, técnico-administrativo e discente de
graduação e de pós-graduação, além de convidados externos às comunidades
universitárias.
5. INFRAESTRUTURA
A infraestrutura das Universidades consorciadas será compartilhada nos
projetos do Consórcio, sem prejuízo para as suas atividades. O Consórcio poderá contar
com infraestrutura própria, adquirida com dotação específica, por incorporação pela
Secretaria de Patrimônio da União ou por meio de doação.
6. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO
CONSÓRCIO
O desenvolvimento do Consórcio será acompanhado e avaliado, anualmente,
por Comissão Temática de Avaliação, apoiada em indicadores de acompanhamento e
avaliação específicos do Consórcio.
7. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS
As atividades do Consórcio deverão ser financiadas por recursos
especificamente a elas destinados, sem comprometer ou concorrer com o orçamento de
cada Universidade consorciada.
8. REVISÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO
CONSÓRCIO
O PDIC será revisado anualmente pelas Comissões Temáticas e por Grupos de
Trabalho de assessoramento do Conselho Diretor, prevendo-se a realização de oitivas a
partir dos Conselhos Universitários das Universidades consorciadas.
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ANEXO B - Convocação
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ANEXO C - Universidades integrantes do Consórcio
O consórcio das Universidades Federais da Região Sul-Sudeste de Minas Gerais
Nas páginas que se seguem, o leitor terá a oportunidade de conhecer cada uma
das sete universidades do sistema federal de ensino superior que compõem o Consórcio
das Universidades Sul-Sudeste do Estado de Minas Gerais. Buscamos, através de um
quadro sucinto e claro, compor um perfil atraente dessa rede, composta pelas mais
expressivas instituições de ensino superior do Brasil. A difusão de informações básicas
sobre o Brasil, a Região Sudeste e o Estado de Minas Gerais, onde o Consórcio se situa,
visa orientar a futura escolha de estudantes, professores e instituições internacionais
interessados em realizar estudos ou em construir ações de colaboração com essa rede de
universidades públicas brasileiras.
O Consórcio das Universidades Federais do Sul-Sudeste de Minas Gerais é
uma entidade constituída pelas seguintes instituições: Universidade Federal de Alfenas
(UNIFAL-MG), Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal de Lavras (UFLA), Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) e Universidade
Federal de Viçosa (UFV).
O Consórcio reúne mais de 250 cursos de graduação, oferece mais de 13 mil
vagas anualmente e atende a mais de 88 mil alunos matriculados na graduação. Já na
pós-graduação, oferece 121 programas e 175 cursos, sendo quatro com conceito
máximo 7, seis com conceito 6 e vinte e um com conceito 5, todos estes considerados
de excelência, contando com mais de 5 mil alunos matriculados. Juntas, as
Universidades do Sul/Sudeste de Minas Gerais apresentam mais de 50 citações na rede
ISI Web of Knowledge.
O consórcio reúne ainda 4.899 docentes e 5.620 funcionários técnicoadministrativos altamente qualificados. De acordo com a CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), o número de docentes permanentes
atuando na pós-graduação chega a 1.553.
Brasil, um grande país, uma grande oportunidade
O Brasil o maior país da Américo do Sul e o quinto maior do mundo em
extensão territorial. Sua população ultrapassa hoje os 192 milhões de habitantes. A
língua falada no País é o português. Contudo, é uma das nações mais multiculturais e
etnicamente diversas do planeta, resultado da forte imigração que marcou a sua história.
Delimitado pelo oceano Atlântico a leste, o Brasil tem um litoral de 7.491 km.
Vários arquipélagos formam parte do território brasileiro, como Fernando de Noronha,
Atol das Rocas, Penedos de São Pedro e São Paulo e Trindade e Martim Vaz. O país faz
fronteira com todos os países sul-americanos, exceto com o Equador e o Chile.
O Brasil foi descoberto pelos europeus em 1.500, por uma expedição
portuguesa liderada pó Pedro Álvares Cabral. O território brasileiro, até então habitado
por povos ameríndios, tornou-se a partir daí uma colônia do império ultramarino
português. Em 1.815, se torna um reino unido com Portugal. A colônia rompe o vínculo
com Portugal em 1.808, quando a capital do reino português foi transferida de Lisboa
para o Rio de Janeiro, depois de as tropas francesas comandadas por Napoleão
Bonaparte invadirem Portugal. A independência do Brasil se deu em 1.822, e sua
República foi proclamada em 1.889. A sua constituição atual, formulada em 1.988,
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define o Brasil como uma república federativa presidencialista. A federação é formada
pela união do Distrito Federal, os 26 estados e os 5.564 municípios.
A economia brasileira é a maior da América Latina e a segunda nas Américas,
é também a oitava maior do mundo. Recentes reformas econômicas deram ao país novo
reconhecimento internacional. O país é membro fundador da Organização das Nações
Unidas, G20, CPLP, União Latina, Organização dos Estados Americanos, Organização
dos Estados Ibero-americanos, Mercosul e da União de Nações Sul-Americanas.
A pesquisa tecnológica no Brasil é em grande parte realizada em universidades
públicas e institutos de pesquisa. O Brasil tem o mais avançado programa espacial da
América Latina, com recursos significativos para veículos de lançamento e fabricação
de satélites. O país vem expandindo a sua presença nos mercados financeiros
internacionais e mercados de commodities e faz parte de um grupo de quatro economias
emergentes, que junto com a Rússia, a Índia e a China, compõe os chamados países
BRIC. O país tem grandes e desenvolvidos setores agrícola, minerador, manufatureiro e
de serviços, bem como um grande mercado de trabalho. As exportações brasileiras
crescem acentuadamente. Os principais produtos de exportação incluem aeronaves,
equipamentos elétricos, automóveis, álcool, têxteis, calçados, minério de ferro, aço,
computadores, café, suco de laranja, soja e carne enlatada.
Diversidade e cultura
O Brasil também é o lar de uma diversidade de animais selvagens, ambientes
naturais e de vastos recursos naturais em uma grande variedade de habitats protegidos.
A grande extensão territorial do Brasil abrange diferentes ecossistemas, como a Floresta
Amazônica, reconhecida como tendo a maior diversidade biológica do mundo, bem
como a Mata Atlântica e o Cerrado, sendo o Brasil reconhecido como um país
megadiverso.
O turismo é outra atividade econômica importante em várias regiões do país.
Com cinco milhões de visitantes estrangeiros em 2.008, o Brasil é o principal destino do
mercado turístico internacional na América do Sul, e ocupa o segundo lugar na América
Latina em termos de fluxo de turistas internacionais.
A Região Sudeste e o Estado de Minas Gerais
A Região Sudeste do Brasil é composta pelos estados de Minas Gerais, São
Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Região mais populosa e rica do Brasil, o Sudeste
ocupa 10,85% do território brasileiro. Com uma população de aproximadamente
80.353.724 habitantes, o Sudeste abriga 44 em cada cem brasileiros e reúne os três
estados mais populosos do país. Altamente urbanizada, a região abriga também as três
maiores e mais importantes cidades do país: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte. A região Sudeste também apresenta índices sociais elevados: possui o maior
IDH do Brasil e o maior PIB per capita do país.
Situada na Região Sudeste, Minas Gerais é o quarto maior estado em extensão
territorial no País: 586.528 km², superior à da França. É o segundo mais populoso do
Brasil, com quase 20 milhões de habitantes. Sua capital é Belo Horizonte, que reúne em
sua região metropolitana cerca de cinco milhões de habitantes, sendo, assim, a terceira
maior aglomeração populacional do país.
O estado possui o terceiro maior Produto Interno Bruto do Brasil, superado
apenas por São Paulo e Rio de Janeiro, embora em um importante indicador de
capacidade econômica, a arrecadação de ICMS, Minas Gerais ocupa hoje o segundo
lugar no ranque nacional.
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O estado de Minas Gerais é o terceiro estado mais rico da Federação, com um
PIB de 282.522 bilhões de reais. A estrutura econômica do Estado apresenta um
equilíbrio entre os setores industrial e de serviços, responsáveis respectivamente por
45,4% e 46,3% do PIB de Minas Gerais. Na agricultura, o Estado se destaca na
produção de cana-de-açúcar, café, soja, milho, abacaxi, cebola, feijão e banana. Na
pecuária, os maiores desempenhos são da bovinocultura de corte, suinocultura,
avicultura e a produção de leite.
Situa-se em Minas Gerais o segundo maior parque industrial do país, com
indústrias que atuam na área extrativa (mineração), metalúrgica, automobilística,
alimentícia, têxtil, da construção civil, produtos químicos, e minerais não-metálicos.
Além da capacidade de geração de energia instalada, Minas Gerais se destaca no campo
energético nacional pelo fato de os rios de maior potencial hidroelétrico do país
nascerem no estado, inclusive os rios que abastecem a Usina Hidrelétrica de Itaipu. A
Usina Hidrelétrica de Furnas, localizada no sul do estado, é uma das mais relevantes no
setor energético nacional.
Minas Gerais se destaca ainda como um dos principais polos nacionais da
indústria da tecnologia em eletrônica e telecomunicações, exemplo disso é a cidade de
Santa Rita do Sapucaí no sul de Minas que ficou conhecida como “Vale do Silício”
brasileiro, por criar produtos de alta tecnologia e avanço na TV digital (Padrão
Brasileiro). O estado é também o segundo maior exportador do país.
Minas Gerais possui uma riquíssima tradição histórica, com cidades erguidas
durante o ciclo do ouro no século XVIII que consolidaram a colonização do interior do
país. Um dos mais importantes acervos artísticos e arquitetônicos do Brasil colonial está
abrigado nas cidades mineiras, destacando-se Ouro Preto, Mariana, Diamantina,
Congonhas, Tiradentes, Sabará e São João del-Rei. Alguns eventos marcantes da
história brasileira, como a Inconfidência Mineira, a Revolução de 1930, o Golpe Militar
de 1964 e a campanha pela abertura política em meados de 1988, mais conhecida como
Diretas Já, foram arquitetados em Minas Gerais. É também o berço de grandes
personalidades da vida política.
UNIFAL – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Apresentação
Fundada em 1914, como Escola de farmácia e Odontologia, a Universidade
Federal de Alfenas – UNIFAL está localizada em uma das regiões mais desenvolvidas
do Estado de Minas Gerais. A UNIFAL é responsável pela formação de várias gerações
de competentes profissionais, através de seus cursos de Graduação e Pós-Graduação e
pelas suas atividades de Extensão. Abrange todas as áreas do conhecimento em sete
Unidades Acadêmicas: Escola de Enfermagem, Faculdade de Ciências Farmacêuticas,
Nutrição e Odontologia, os Instituto de Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências
Biomédicas, Ciências Humanas e Letras, Ciência e Tecnologia e Ciências Sociais
Aplicadas.
Cursos de Graduação
A Unifal oferece cursos em nível de graduação em todas as áreas do
conhecimento distribuídos em três Campi.
Campus Alfenas: Biomedicina, Biotecnologia, Ciência da Computação,
Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Enfermagem, Farmácia, Física, Fisioterapia,
Geografia, História, Letras-Português/Espanhol, Matemática, Nutrição, Odontologia,
Pedagogia, Química.
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Campus Poços de Caldas: Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e
Tecnologia, Engenharia Ambiental e Urbana; de Minas e Química.
Campus Varginha: Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia,
Administração Pública, Ciências Atuariais e Econômicas.
Pós-Graduação
A Unifal oferece sete cursos de Pós-Graduação, distribuídos em dois Campi e
um em nível de Doutorado.
Campus Alfenas: Biociência Aplicada à Saúde, Ciências Farmacêuticas,
Ciências Fisiológicas, Ecologia e Tecnologia Ambiental, Enfermagem, Química.
Campus Poços de Caldas: Ciência e Engenharia de Materiais.
Inserção Internacional
A Unifal conta com um escritório de relações internacionais, ligado à Reitoria,
e está envidando os esforços para sua inserção internacional através da formalização de
parcerias internacionais, possibilitando a mobilidade de docentes, alunos e técnicos
administrativos e promovendo a colaboração em áreas de pesquisa.
Serviços aos Estudantes
Biblioteca universitária; Restaurante universitário, Salas de Informática de
livre acesso; Serviço de Medicina Preventiva, Assistência Estudantil, Atividades
esportivas, associativas e culturais.
Localização
A Unifal localiza-se em Alfenas, ao sul do estado de Minas Gerais, a 355 km
de distância da capital Belo Horizonte. O slogan da cidade é “Alfenas, o portão para o
mar de Minas Gerais”, em referência ao Lago de Furnas, que se localiza nas
proximidades.
As principais atrações da cidade incluem o Lago da Represa de Furnas e festas
típicas regionais.
UNIFEI – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
Apresentação
Fundada em 1913, a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) foi, por muitos
anos, exclusivamente especializada em Engenharia e, por isso, é uma referência na área,
principalmente nas abordagens elétrica e mecânica, em que possui seus cursos mais
antigos. Através da parceria pioneira entre governo local, setor privado, Ministério da
Educação e Universidade Federal de Itajubá, encontra-se em fase de implantação o
Campus Itabira.
Cursos de Graduação
A UNIFEI oferece cursos de Administração de Empresas, Ciência da
Computação, Engenharia Ambiental, Engenharia da Computação, Engenharia de
Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia
Hídrica, Engenharia Mecânica, Física, Matemática, Sistemas de Informação, Ciências
Atmosféricas, Engenharia de Materiais e Engenharia Eletrônica no campus de Itajubá.
No campus de Itabira, são oferecidos os cursos de Engenharia Ambiental e Energética,
Engenharia da Mobilidade, Engenharia de Saúde e Segurança, Engenharia da
Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção,
Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia de Materiais.
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Pesquisa e Pós-Graduação
A UNIFEI dispõe de cursos de Mestrado nas áreas de Ciência e Tecnologia da
Computação, Engenharia da Energia, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica, Física e Matemática aplicada, Materiais para Engenharia e Meio
Ambiente e Recursos Hídricos. Os cursos de Doutorado são nas áreas de Engenharia
Elétrica e Engenharia Mecânica.
Inserção Internacional
Vinculada à Reitoria da Universidade, a Assessoria de Relações Internacionais
é um órgão que tem como missão potencializar o processo de internacionalização da
UNIFEI através da elaboração, assinatura e manutenção de acordos de cooperação que
preveem a mobilidade acadêmica de professores, pesquisadores e alunos. A
Universidade mantém acordos com os seguintes países: Alemanha, Chile, Colômbia,
Cuba, Equador, Espanha, Estados Unidos, Eslovênia, França, Holanda, Índia, Portugal e
Ucrânia.
Localização
A UNIFEI se encontra na região sudeste do Brasil, ao sul do Estado de Minas
Gerais, na cidade de Itajubá. Incrustada na Serra da Mantiqueira, a cidade de Itajubá
possui uma população de 90.658 habitantes e se situa a 261 km de São Paulo, a 318 km
do Rio de Janeiro, a 445 km de Belo Horizonte. Principais atrações da cidade:
Ecoturismo, prática de esportes radicais, camping e escalada. Próximos à cidade estão o
Pico das Agulhas Negras, com 2791 metros de altura e o Pico dos Marins, com 2421
metros. Outros pontos de lazer são: a Pedra Aguda e a Pedra Vermelha, visitas às
cachoeiras e Reserva Biológica da Serra dos Toledos.
UFJF – UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Apresentação
Fundada em 1960, a Universidade Federal de Juiz de Fora é atualmente uma
das mais importantes da região. Conta hoje com 20.000 estudantes, 1000 professores e
1144 servidores técnico-administrativos educacionais. Oferece 37 cursos superiores de
graduação, 30 cursos de mestrado e 14 de doutorado. Abrange também o nível médio e
técnico, com cerca de 10 cursos.
Cursos de Graduação
A Universidade Federal de Juiz de Fora oferece atualmente 37 cursos
superiores de graduação, agrupados em 16 unidades acadêmicas que abrangem ciências
humanas, exatas e também a área de saúde: Administração, Bacharelado Interdisciplinar
em Ciências Humanas, Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design, Arquitetura e
Urbanismo, Música, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação,
Ciências Econômicas, Ciências Exatas, Ciências Sociais, Comunicação Social, Direito,
Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Computacional,
Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia
Sanitária e Ambiental, Estatística, Farmácia, Filosofia, Física, Fisioterapia, Geografia,
História, Letras, Matemática, Medicina, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia,
Química, Serviço Social, Sistemas de Informação e Turismo.
Pós-Graduação
Os cursos de Mestrado e Doutorado oferecidos são nas seguintes áreas:
Arquitetura e Urbanismo (Ambiente Construído); Ciências Agrárias (Ciência e
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Tecnologia do Leite e Derivados); Ciências Biológicas (Ecologia, comportamento e
Biologia Animal, Imunologia/Genética/Biotecnologia); Ciências da Saúde (Clínica
Odontológica, Ciências Farmacêuticas, Educação Física, Enfermagem, Saúde, Saúde
Coletiva); Ciências Exatas e da Terra (Física, Química, Matemática, Ciência da
Computação); Ciências Humanas (Ciência da Religião, Ciências Sociais, Educação,
Gestão e Avaliação da Escola Pública, História, Psicologia, Geografia); Ciências
Sociais Aplicadas (Comunicação, Economia Aplicada, Serviço Social); Engenharias
(Engenharia Elétrica); Linguística, Letras e Artes (Estudos Literários, Linguística);
Programa Multidisciplinar em Educação Matemática e Modelagem Computacional.
Inserção Internacional
Com cerca de uma centena de universidades parceiras no mundo todo, por
meio de seu processo de internacionalização, a UFJF facilita e estimula o intercâmbio
de docentes-pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação bem como a
inserção das atividades da universidade no contexto mundial. O Escritório de Relações
Internacionais da UFJF é parte da administração central e oferece serviços e assistência
a estudantes e professores internacionais.
Serviços aos Estudantes
Bibliotecas universitárias; tecnologias da informação e da comunicação
disponíveis em salas de informática de livre acesso; Central de Atendimento; Escritório
de Relações Internacionais; Orientação e Auxílio à Inserção Profissional; atividades
esportivas, associativas e culturais.
Localização
A UFJF está localizada no sul do estado de Minas Gerais, Brasil. A cidade tem
uma população de aproximadamente 520.000 habitantes, sua altitude é de 678 metros e
o clima é subtropical úmido. Algumas características da UFJF e da cidade são:
 Condições atraentes de estudo e centros de pesquisa em diversas áreas do
conhecimento;
 Curso Intensivo ou Regular (2 semestres) de Inglês para Estrangeiros;
 Campus com áreas verdes, localizado na parte centro sul do Brasil, entre as três
cidades mais importantes do país: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte;
 Diversos parques nacionais e reservas naturais nas proximidades;
 Cidade de porte médio, acolhedora e agradável, com clima ameno, uma comunidade
artística e musical ativa e uma agenda variada de atividades culturais.
 Principais atrações da cidade: Cine Theatro Central, Museu de Arte Moderna Murilo
Mendes (MAM), Museu Mariano Procópio, Jardim Botânico da UFJF.
UFLA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Apresentação
Fundada em 1908 como Escola Agrícola de Lavras, em 1938 passou a ser
denominada Escola Superior de Agricultura de Lavras, sendo federalizada em 1963. Em
1994, foi transformada em Universidade Federal de Lavras. A UFLA possui 17
departamentos didático-científicos, que atuam em diferentes áreas do conhecimento,
preparando mais de 5.600 estudantes em 30 cursos de graduação. Na pós-graduação, são
mais de 1.500 matriculados em 20 cursos de mestrado e 18 de doutorado. Com relação à
especialização à distância, são mais de 5.000 estudantes de todos os estados brasileiros e
do exterior. Até o final de 2012, a UFLA pretende atender cerca de 15.000 estudantes.
A UFLA possui um campus universitário que ocupa 600 hectares, sendo 250 mil m² de
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área construída. Dispõe de 120 salas de aula, 26 anfiteatros e 165 laboratórios temáticos
modernamente equipados para o ensino, pesquisa e prestação de serviços. Há várias
áreas de cultivos, casas de vegetação e horto de plantas medicinais; diversas instalações
florestais e agropecuárias, inclusive duas fazendas experimentais.
Cursos de Graduação
Administração, Administração Pública, Agronomia, Ciências Biológicas,
Ciências da Computação, Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental, Engenharia de
Alimentos, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Florestal, Filosofia,
Letras (Português/Inglês), Medicina Veterinária, Nutrição, Química, Matemática,
Sistemas de Informação, Educação Física, Física, Zootecnia.
Pesquisa e Pós-Graduação
Mestrado e Doutorado: Administração, Agroquímica, Biotecnologia Vegetal,
Ciência do Solo, Ciência dos Alimentos, Ciência e Tecnologia da Madeira, Ciências
Veterinárias, Ecologia Aplicada, Engenharia Agrícola, Engenharia de Sistemas,
Engenharia Florestal, Entomologia, Estatística e Experimentação Agropecuária,
Filosofia Vegetal, Fitopatologia, Fitotecnia, Genética e Melhoramento de Plantas,
Microbiologia Agrícola, Recursos Hídricos em Sistemas Agrícolas, Zootecnia.
Mestrado Profissional: Administração Pública, Educação, Matemática.
Inserção Internacional
A UFLA mantém uma Diretoria de Relações Internacionais e desenvolve ações
de colaboração com diversas instituições na Argentina, Bolívia, Espanha, Estados
Unidos, Holanda, México, Reino Unido, Portugal, Canadá, França, entre outras.
Serviços aos Estudantes
Incubadora de Empresas, Alojamentos Estudantis, ginásio poliesportivo,
quadras e estádio de futebol, restaurante universitário, lanchonetes, Centro de
Integração Universitária (com área de lazer, piscina semiolímpica, campo de futebol,
quadras de peteca e de tênis), Salão de Convenções, agências dos correios, bancos,
Cooperativa de Consumo, Cooperativa de Trabalho, Hotel, Centro de Treinamento,
Laboratório de Idiomas Automatizado, Rádio FM 105,7 e TV-Universitária (ligada ao
sistema educativo), editora, gráfica e livraria.
Localização
A UFLA está localizada na cidade de Lavras, na região sul do estado de Minas
Gerais, a 230 km da capital Belo Horizonte, 370 km de São Paulo e 420 km do Rio de
Janeiro. Seu clima é tropical de altitude e possui uma população de aproximadamente
93.000 habitantes.
Principais atrações da cidade: Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito, Museu
Bi Moreira, Museu de História Natural, Lago do Funil, Parque de Exposições, Serra da
Bocaina.
UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Apresentação
A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) foi instituída como fundação de
Direito Público em 21 de agosto de 1969, pela incorporação das duas instituições de
ensino superior centenárias: a Escola de Farmácia (1839) e a Escola de Minas (1876).
Hoje, a UFOP abrange todas as áreas do conhecimento, distribuídas em 44 cursos de
graduação, 9 unidades acadêmicas e 22 departamentos: Escola de Minas, Escola de
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Farmácia, Escola de Nutrição, 4 Institutos: Ciências Exatas e Biológicas – ICEB,
Ciências Humanas e Sociais – ICHS (Mariana-MG), Ciências Sociais Aplicadas – ICSA
(Mariana-MG) e Ciências Exatas Aplicadas – ICEA (João Monlevade-MG) e o Centro
de Educação Aberta e a Distancia, e o Departamento de Direito. Seus ex-alunos ocupam
cargos em alto escalão em empresas de destaque nacional.
Cursos de Graduação
A UFOP oferece 44 cursos em nível de graduação em todas as áreas do
conhecimento distribuídos em quatro Campi:
Campus Ouro Preto: Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Ciências
Biológicas, Ciência da Computação, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Engenharia
Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia
Geológica, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Minas e
Produção, Direito, Educação Física e Estatística, Farmácia, Filosofia, Física,
Matemática, Medicina, Museologia, Música, Nutrição, Química, Industrial e Turismo.
Campus Mariana I: Letras (Português/Inglês), História e Pedagogia.
Campus Mariana II: Administração, Ciências Econômicas, Comunicação
Social (Jornalismo) e Serviço Social.
Campus João Monlevade: Sistemas de Informação, Engenharia Elétrica,
Engenharia de Produção, Engenharia de Computação.
Pós-Graduação
21 cursos de Mestrado (837 alunos), sendo 4 Mestrados profissionais e 6
cursos de Doutorado totalizando 22 programas: Engenharia Civil, Engenharia de
Materiais, Engenharia Ambiental, Engenharia Mineral, Engenharia Geotécnica e
Construção Metálica, Ciências Biológicas, Nanotecnologia Farmacêutica, Ciências
Farmacêuticas, Ecologia de Biomas Tropicais, Biotecnologia, Saúde e Nutrição,
Evolução Crustal e Recursos Naturais, Ciência da Computação, Educação Matemática,
Física dos Materiais, Estética e Filosofia da Arte, História, Estudos da Linguagem,
Educação, Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental.
Inserção Internacional
A UFOP vem promovendo a sua inserção internacional e estabeleceu
convênios com vários países: Alemanha, Angola, Argentina, Colômbia, Cuba, Espanha,
Estados Unidos, França, Índia, Inglaterra, Itália, Noruega, Peru, Portugal, Reino Unido,
Rússia e Suíça.
Serviços aos Estudantes
Biblioteca universitária; Restaurante universitário, Salas de Informática de
livre acesso; Serviço de Medicina Preventiva, Assistência Estudantil, Atividades
esportivas, associativas e culturais e Moradia Estudantil.
Localização
Localizada próxima à capital Belo Horizonte, na Histórica Ouro Preto- MG,
cidade patrimônio histórico mundial, a UFOP concilia tradição e modernidade.
Principais atrações da cidade: Igrejas do Séc. XVIII, museu da Inconfidência, a
praça Tiradentes, lojas, bares e restaurantes da Rua Direita e no Centro Histórico, o trem
Maria-fumaça, Fóruns das Artes e das Letras e o Pico do Itacolomy.
UFSJ – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
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Apresentação
A Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, originou-se de três
instituições de ensino superior seculares existentes em São João del-Rei na década de
1980 e foi transformada em Universidade Federal em 2002. Graças a um vigoroso
processo de expansão, a instituição conta hoje com seis campi, três dos quais estão
localizados em São João Del-Rei e os demais situados respectivamente na região de
Ouro Branco e Sete Lagoas, grandes polo industriais e entre os mais importantes
complexos mundiais de mineração e metalurgia do ferro; e Divinópolis, polo da
indústria confeccionista, metalúrgica/siderúrgica, além do centro de referência em
saúde. Sua sede localiza-se em uma região que se destaca pela produção de base
artesanal tanto na área agrícola como na de produtos têxteis, estanho, madeira e couro.
Cursos de Graduação
Campi de São João del-Rei: Administração; Administração Pública (à
distância), Arquitetura e Urbanismo, Artes Aplicadas – Cerâmica, Ciência da
Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas,
Comunicação Social (Jornalismo), Educação Física, Engenharia de Produção,
Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Filosofia, Física, Geografia, História,
Letras, Matemática, Música, Pedagogia, Psicologia, Química, Teatro, Zootecnia.
Campus Alto Paraopeba (Ouro Branco): Engenharia Civil, Engenharia de
Bioprocessos, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Mecatrônica, Engenharia
Química,
Campus Centro-Oeste Dona Lindu (Divinópolis): Bioquímica, Enfermagem,
Farmácia, Medicina.
Campus Sete Lagoas: Engenharia Agronômica, Engenharia de Alimentos.
Pós-Graduação
Bioengenharia (Mestrado e Doutorado), Biotecnologia, Ciências da Saúde,
Engenharia da Energia, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Física e Química
dos Materiais (Mestrado e Doutorado); História: Cultura e Poder, Processos
Socioeducativos e Práticas Escolares, Psicologia, Tecnologias para o Desenvolvimento
Sustentável, Teoria Literária e Crítica da Cultura; e Mestrado Profissional em
Matemática.
Inserção Internacional
A UFSJ assume a internacionalização em três eixos básicos, a saber: conteúdos
curriculares internacionais; mobilidade estudantil, docente e de técnicos administrativos,
voltada para estudos, estágios, ensino, pesquisa e outras atividades; engajamento em
programas de assistência técnica e educacional com instituições estrangeiras. A
instituição possui programa de fomento à mobilidade internacional de estudantes e tem
acordos assinados com a Alemanha, Argentina, Áustria, Canadá, Chile, China,
Colômbia, Cuba, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Inglaterra,
Itália, México, Moçambique, Portugal e Venezuela.
Serviços aos Estudantes
Bibliotecas universitárias; Salas de Informática de livre acesso; Internet
Wireless, Atendimento Psicossocial; Atendimento à Saúde Física; Atendimento à Saúde
Bucal; Orientações Acadêmicas, Atividades Esportivas; Agenda Cultural, Residência
Estudantil e Restaurante Universitário.
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Localização
A UFSJ localiza-se na cidade de São João del-Rei, situada a sudeste do Estado
de Minas Gerais, a 180 km de distância da capital Belo Horizonte, a 473 de São Paulo e
a 320 km do Rio de Janeiro. Sua população é de 85.000 habitantes e o clima é
temperado, com verões quentes e úmidos e temperatura média anual de 19°C. A cidade
é famosa por seu patrimônio histórico que inclui um conjunto arquitetônico barroco
único, além de tradições religiosas e musicais, incluindo orquestras seculares, festas
religiosas típicas e uma ativa agenda cultural. Grandiosa, moderna e agitada na área
contemporânea. Pacata e cultural na sua parte histórica, São João del-Rei oferece um
ambiente seguro e acolhedor aos seus visitantes.
Principais atrações da cidade: Inverno Cultural; Teatro municipal; Semana
Santa; Passeio de Maria Fumaça; Estação e Museu Ferroviário; Igrejas; Capelas; Passos
da Paixão de Cristo; Monumento ao Cristo Redentor; Mosteiro de São José; Museu
Casa de Bárbara Eliodora; Memorial Tancredo Neves; Museu de Arte Sacra; Museu
Regional de São João del-Rei; Museu da Força Expedicionária Brasileira; Solar da
Baronesa de Itaverava; Solar dos Neves, Solar dos Lustosa; Pelourinho; Mina de Ouro
Presidente Tancredo Neves.
UFV- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
Apresentação
Criada nos moldes dos Colleges Grant Land norteamericanos, com ênfase em
ensino, pesquisa e extensão, a Universidade Federal de Viçosa (UFV) foi fundada em
1926. Hoje com três campi nas cidades de Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba, a UFV
oferece 65 cursos de graduação nas seguintes áreas principais: Engenharia, Ciências
Agrárias, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciência Humanas e Ciências Naturais. Em
2011, a UFV comemora 50 anos da inauguração de um dos primeiros programas
formais de pós-graduação no Brasil. Oferece 40 programas de mestrado e 23 programas
de doutorado. Muitos desses programas são classificados pelo Ministério da Educação
como de excelência em nível internacional. De acordo com o ranking publicado pelo
Instituto Brasileiro de pós-graduação da CAPES, a UFV está entre as cinco principais
universidades brasileiras.
Cursos de Graduação
Campus Viçosa: Agronegócios, Administração, Contabilidade, Engenharia
Agrícola e Ambiental, Agronomia, Ciência Animal, Arquitetura e Desenho Urbano,
Bioquímica, Ciências Biológicas, Administração de Empresas, Química, Engenharia
Química, Engenharia Civil, Ciência da Computação, Cooperativa de Gestão, Ciência e
Tecnologia do Leite, Dança, Economia, Engenharia Elétrica, Ensino Fundamental (sic),
Engenharia Ambiental, Secretariado Executivo, Engenharia de Alimentos, Silvicultura,
Geografia, História, Economia, Engenharia de Agrimensura, Direito, Língua e
Literatura, Matemática, Engenharia Mecânica, Medicina, Enfermagem, Nutrição,
Educação Física, Física, Engenharia de Produção, Comunicação Social (Jornalismo),
Ciências Sociais, Professor de Educação, Curso Técnico em Gestão Ambiental,
Matemática, Física, e Medicina Veterinária.
Campus Florestal: Agronomia, Administração de Empresas, Engenharia de
Alimentos, curso Técnico em Análise de Sistemas e Desenvolvimento, Curso Técnico
em Gestão Ambiental, Química, Física, Ciências Biológicas, Matemática e Educação
Física.
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Campus Rio Paranaíba: Contabilidade, Agronomia, Ciências Biológicas,
Administração de Empresas, Química, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos,
Sistemas de Informação, Nutrição e Engenharia de Produção.

Pós-Graduação
Bioquímica da Agricultura, Engenharia Agrícola, Meteorologia Agrícola,
Microbiologia Agrícola, Agroquímica, Agroecologia, Biologia Animal, Ciência
Animal, Economia Aplicada, Física Aplicada, Estatística Aplicada e Biometria,
Arquitetura e Desenho Urbano, Botânica, Administração de Empresas, Biologia Celular
e Estrutural, Celulose e Papel Tecnologia, Engenharia Civil, Ciência da Computação,
Ecologia, Economia, Educação, Entomologia, Ciência e Tecnologia Alimentar, Ciências
Florestais, Genética e Melhoramento, Economia Doméstica, Linguística e Literatura,
Matemática, Ciência da Nutrição, Educação Física, Saúde de Proteção Fitossanitária,
Patologia de Plantas, Fisiologia Vegetal, Produção Vegetal, Ciência das Plantas,
Extensão Rural, Solos e Nutrição de Plantas, Medicina Veterinária.
Inserção Internacional
Desde a sua formação, a UFV tem desenvolvido a cooperação internacional
com instituições de cerca de 30 países, através de mais de 90 acordos internacionais. A
UFV é frequentemente visitada por delegações de vários países. Seu corpo docente tem
vindo a trabalhar em projetos que contribuem para o desenvolvimento dos países da
América do Sul, Caribe e África.
Serviços aos Estudantes
Os estudantes de graduação da UFV têm acesso a moradia estudantil
universitária (1.400 leitos disponíveis) e dois restaurantes de baixo custo no campus
principal. Serviços médicos, odontológicos e psicológicos são oferecidos para toda a
comunidade universitária. A universidade também oferece assistência financeira para
20% de seus alunos.
Localização
Viçosa está localizada no estado de Minas Gerais e sua população é de 72.244
habitantes, além de uma população flutuante de cerca de 20.000 pessoas, composta
principalmente de estudantes universitários da Universidade Federal de Viçosa e outras
instituições. A cidade atrai muitas pessoas do Brasil e de outros países, devido aos
diversos eventos científico-acadêmicos que ocorrem em torno da universidade,
totalizando aproximadamente 500 eventos por ano. Sua população é composta
principalmente por jovens, que conferem à cidade uma atmosfera dinâmica. Entre suas
atrações estão os festivais semanais, realizados ao longo do ano.
Expediente
O Guia do Consórcio das Universidades Federais da Região Sul-Sudeste do
Estado de Minas Gerais – 1ª edição – 2011
Tiragem: 7.000 exemplares
Projeto Gráfico: Due Design
Editor: Adelaine La Guardia
Tradução de textos: Adelaine La Guardia – UFSJ e Daniel Clark Orey
Fichas das Universidades: Assessoria de Assuntos Internacionais das
Universidades Integrantes do Consórcio
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Imagens: Banco de Imagens do Ministério do Turismo, Secretaria de Turismo
de Estado de Minas Gerais, Assessoria de Imprensa das Universidades Integrantes do
Consórcio e André Berlinck (capa)
www.unifal-mg.edu.br www.unifei.edu.br www.ufjf.br www.ufla.br www.ufop.br
www.ufsj.edu.br www.ufv.br
Transcrito do Guia do Consórcio das universidades Federais da Região Sul-Sudeste de
Minas Gerais
Fonte: O Guia do Consórcio das Universidades Federais da Região Sul-Sudeste de
Minas Gerais. Editor: Adelaine La Guarda, 2011.
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ANEXO D - Busca feita no Google para os vocábulos consórcio universidades
mineiras

Figura 1D - Resposta encontrada para a busca: consórcio universidades mineiras.
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MEC anuncia investimento de R$ 20 milhões em consórcio de universidades
(publicada em: 23 de maio de 2011 - visualizada pela 1.005º vez)

Fórum reúne participantes de sete universidades até sexta-feira 29 (Foto: Alexandre Dornelas/ UFJF Arquivo)

O Ministério da Educação (MEC) irá investir cerca de R$ 20 milhões
para viabilizar as atividades do consórcio de sete universidades mineiras, entre
elas a UFJF.
O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 23, pelo secretário de
Educação Superior do ministério, Luiz Cláudio Costa, na abertura do 1º Fórum
de Integração Universitária, na Universidade Federal de Lavras (Ufla).
Durante a aula magna, o secretário informou que os recursos serão
aplicados na formação de um corredor cultural que integre as sete
comunidades acadêmicas, ações de mobilidade estudantil e laboratórios de
pesquisas. De acordo com Costa, o município mineiro de Caxambu, no Sul do
estado, pode receber um centro de excelência internacional em pesquisa e ser
a sede administrativa do consórcio.
Os investimentos poderão ser aplicados ainda neste ano à medida do
andamento de licitações que serão lançadas para as atividades. O restante
ficará para 2012, conforme adiantou o secretário.
Costa ressaltou ainda a importância da iniciativa de integração das
instituições de ensino mineiras. “No lugar da competição, as universidades
estão dando um passo rumo à cooperação, o que também significa um
caminho da eficiência acadêmica e de gestão de recursos”, destacou.
“Sinto que o consórcio está avançando, considerando a alocação de
recursos do MEC, a inclusão de Caxambu como cidade-sede do consórcio e a
disposição da Casa Civil da Presidência da República em analisar o projeto de
lei que permitirá a integração entre universidades”, disse o reitor da UFJF,
Henrique Duque, que está acompanhado pelo vice-reitor José Luiz Rezende
Pereira no evento, entre outros representantes da instituição.
Ideias serão avaliadas
O reitor frisa que as propostas apresentadas ainda precisam ser
avaliadas pelo Conselho Superior da UFJF, órgão máximo deliberativo da
instituição, que reúne professores, técnico-administrativos em educação e
alunos. ”As propostas estão abertas à decisão do conselho”, completa. Na
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última reunião entre as consorciadas, em abril, o dia 17 de junho foi estipulado
como data limite para adesão à iniciativa.
Entre as medidas que poderão ser implantadas, estão a
disponibilização de bolsas que permitirão a alunos, professores e técnicos
atuarem em uma das universidades, a criação de um Centro de Estudos
Avançados e um Núcleo de Estudos Pedagógicos.
O Fórum reúne até a próxima sexta-feira, 29, estudantes, professores,
reitores e pró-reitores de sete universidades do sul e sudeste de Minas Gerais:
Alfenas (Unifal), Itajubá (Unifei), Juiz de Fora (UFJF), Lavras (Ufla), São João
del-Rei (UFSJ), Ouro Preto (Ufop) e Viçosa (UFV). Haverá uma série de
atividades acadêmicas, culturais e esportivas.
Acesse aqui a programação do evento.
Consórcio
As sete universidades têm campi em 17 municípios do sudeste de
Minas Gerais e atendem polos de educação a distância em 55 cidades. Elas
reúnem 3,5 mil professores, quatro mil técnicos administrativos, 41 mil alunos
de graduação e 5,3 mil de pós-graduação.
Em 260 cursos presenciais, as instituições oferecem 15,6 mil vagas de
ingresso anual, além de 111 cursos de mestrado e 59 de doutorado. As
universidades são ainda reconhecidas pela qualidade. Na graduação, todas
contam com índice geral de cursos (IGC) entre 4 e 5. Na pós-graduação, 15
programas têm nível 5; cinco, nível 6; e dois, nível 7, o mais alto.
A proposta de criação do consórcio foi apresentada pelos reitores ao
Ministério da Educação no ano passado. A localização geográfica e a
qualidade das instituições permitem a integração acadêmica nos campos de
ensino, pesquisa e extensão e tornam mais eficientes e eficazes a utilização
racional de recursos, as parcerias para desenvolvimento e troca de tecnologias,
a atuação em áreas estratégicas e a discussão de soluções para os problemas
sociais.
Pela proposta de integração, as instituições mantêm a autonomia, mas
atuam a partir de um plano de desenvolvimento institucional. O reitor da Unifal,
Paulo Marcio de Faria e Silva, apresentou proposta de plano de
desenvolvimento integrado para balizar as atividades do consórcio. De acordo
com a proposta, será formado um conselho gestor, constituído pelos reitores
das sete universidades, além de grupos temáticos de diversas áreas, como
extensão, ensino e pós-graduação.
Saiba mais:
Reitores discutem ações do consórcio Sul-Sudeste de universidades
mineiras para 2011
Debate favorece diálogo sobre consórcio entre universidades
Ministro recebe e apoia projeto de consórcio entre federais
Site do Fórum de Integração Universitária: www.dce.ufla.br/fiu/
Com informações da Assessoria de Imprensa da Sesu
Fonte: http://www.ufjf.br/secom/2011/05/23/mec-anuncia-investimentode-r-20-milhoes-em-consorcio-de-universidades/
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Educação superior: Universidades mineiras dão início a atividades integradas
(publicada em 23 de maio de 2011)
Estudantes, professores, reitores e pró-reitores de sete universidades
do sul e sudeste de Minas Gerais participaram nesta segunda-feira, 23, da
abertura do 1º Fórum de Integração Universitária, na Universidade Federal de
Lavras (Ufla). O encontro marca o início das atividades do consórcio das
universidades mineiras.
Durante aula magna, o secretário de educação superior do Ministério
da Educação, Luiz Cláudio Costa, ressaltou a importância da iniciativa de
integração das instituições de ensino mineiras e anunciou que o MEC
destinará, em 2012, aproximadamente R$ 20 milhões para viabilizar as
atividades do consórcio. Os recursos serão aplicados na formação de um
corredor cultural que integre as sete comunidades acadêmicas, ações de
mobilidade estudantil e laboratórios de pesquisas.
De acordo com o secretário, o município mineiro de Caxambu pode
receber um centro de excelência internacional em pesquisa e ser a sede
administrativa do consórcio. “No lugar da competição, as universidades estão
dando um passo rumo à cooperação, o que também significa um caminho da
eficiência acadêmica e de gestão de recursos”, destacou.
Durante toda a semana, até 29 de maio, a Ufla sediará uma série de
atividades acadêmicas, culturais e esportivas.
Consórcio — O consórcio de universidades mineiras é formados pelas
universidades federais de Alfenas (Unifal), Itajubá (Unifei), Juiz de Fora (UFJF),
Lavras, São João del-Rei (UFSJ), Ouro Preto (Ufop) e Viçosa (UFV). No
conjunto, essas instituições têm campi em 17 municípios do sudeste de Minas
Gerais e atendem polos de educação a distância em 55 cidades. Elas reúnem
3,5 mil professores, quatro mil técnicos administrativos, 41 mil alunos de
graduação e 5,3 mil de pós-graduação.
Em 260 cursos presenciais, as instituições oferecem 15,6 mil vagas de
ingresso anual, além de 111 cursos de mestrado e 59 de doutorado. As
universidades são ainda reconhecidas pela qualidade. Na graduação, todas
contam com índice geral de cursos (IGC) entre 4 e 5. Na pós-graduação, 15
programas têm nível 5; cinco, nível 6 e dois, nível 7, o mais alto.
A proposta de criação do consórcio foi apresentada pelos reitores ao
Ministério da Educação no ano passado. A localização geográfica e a
qualidade das instituições permitem a integração acadêmica nos campos de
ensino, pesquisa e extensão e tornam mais eficientes e eficazes a utilização
racional de recursos, as parcerias para desenvolvimento e troca de tecnologias,
a atuação em áreas estratégicas e a discussão de soluções para os problemas
sociais.
Pela proposta de integração, as instituições mantêm a autonomia, mas
atuam a partir de um plano de desenvolvimento institucional. O reitor da Unifal,
Paulo Marcio de Faria e Silva, apresentou proposta de plano de
desenvolvimento integrado para balizar as atividades do consórcio. De acordo
com a proposta, será formado um conselho gestor, constituído pelos reitores
das sete universidades, além de grupos temáticos de diversas áreas, como
extensão, ensino e pós-graduação.
Fonte: Portal do MEC
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Arquivado em alunos, Avisos, Cursos, Divulgação, Graduação, MEC.
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Haddad propõe a reitores que universidades ouçam conselhos sobre consórcio
(segunda-feira, 25 de outubro de 2010 - 16:30)
Belo Horizonte – O ministro da Educação, Fernando Haddad, realiza reunião
em Belo Horizonte com os reitores das sete universidades de Minas Gerais que
assinaram o protocolo de intenções que formaliza a proposta de criação do consórcio de
universidades mineiras do sul e sudeste do estado. Ele propõe manifestação prévia dos
conselhos das universidades de concordância com a figura, a ideia e o conceito do
consórcio. “Depois, quando a lei for aprovada, implementamos as medidas nas
instituições que confirmarem a adesão”, disse.
As universidades federais de Alfenas, Itajubá, Juiz de Fora, Lavras, São João
del-Rei, Ouro Preto e Viçosa assinaram o protocolo de intenções que formaliza a
proposta de criação do consórcio. Na proposta em debate, as instituições manteriam a
autonomia, mas formulariam um único plano de desenvolvimento institucional (PDI)
em consonância com o PDI de cada instituição. O consórcio deverá promover a
integração dessas instituições, nos campos de ensino, pesquisa e extensão, o que será
facilitado pela localização geográfica.
Para Haddad, se já existisse a figura dos consórcios universitários, as
universidades brasileiras estariam entre as de maior produção acadêmica do mundo.
“Com este conjunto de professores, técnicos e estudantes, poderíamos imaginar uma
instituição com capacidade de grande produção”.
O ministro fez essa afirmação em reunião com os sete reitores, que ocorre em
Belo Horizonte na tarde desta segunda-feira, 25, com o objetivo de unificar a proposta
de consorcio acadêmico entre essas instituições.
Assessoria de Comunicação Social
Palavras-chave: Educação superior, Consórcio de universidades
Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15979.
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Reitores visitam caxambu e cidade é oficializada sede do consórcio universitário
federal de Minas Gerais

O encontro acontece durante toda esta terça feira no Palace Hotel de Caxambu.
Uma data histórica que marca em definitivo o início das trabalhos do Consórcio das
Universidades Federais de Minas Gerais.
Caxambu foi definida como sede da instituição e também é o local onde
funcionará o Centro de Pesquisas do Consórcio.
Uma equipe multidisciplinar acompanha os Reitores nesta primeira visita para
um série de levantamentos técnicos visando a implantação dos serviços.
A verba de mais de 20 milhões de reais para reforma do prédio da antiga
Escola Wenceslau Braz onde funcionará o Consórcio já foi liberada e as obras devem
começar em março de 2012.
"Hoje, dia 08 de Novembro, é sem dúvidas, mais um dia de comemoração da
população caxambuense e também, de toda região", afirmou o prefeito Dr. Luiz Carlos".

Os reitores das Universidades Federais de Lavras, Alfenas, Ouro Preto, Viçosa,
Itajubá, Juiz de Fora e São João Del Rey , acompanhados dos seus Diretores de
Pesquisas, estiveram conhecendo a nossa Estância Hidromineral Turística, Educacional
e Cultural, Balneário do Parque das Águas, Centro de Convenções e a EWB, e seu
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patrimônio físico. Participaram da recepção o Prefeito Dr. Luiz Carlos Pinto, a
Secretária de Educação Maria do Carmo, Chefe de Gabinete José Walter, assessores e
funcionários, professores e educadores, amigos e convidados.
Os Reitores e Diretores do Consórcio estarão realizando, durante dois dias (8 e
9), no Salão de Reuniões do Palace Hotel, reunião de trabalho e formulação dos detalhes
e metas a serem cumpridas, junto ao Governo Federal e Ministério da Educação,
viabilizando o projeto da Universidade de Pesquisas e também cursos de Pós Graduação, entre outros projetos educacionais e científicos em Caxambu.
Será usado como base a Escola Wenceslau Brás, seu patrimônio físico e toda
área de 350 mil m2, que será repassada, ainda em 2011, ao Consórcio de Universidades,
visando assim, ultimar os dados, fatos e realizações, da IMPLANTAÇÃO
DEFINITIVA, da Universidade em Caxambu.
No final da reunião dia 9 de Novembro, o Reitor chefe da Coordenação do
Consórcio - Professor Paulo Márcio da UNIFAL, dará uma entrevista, informando sobre
todos os itens discutidos e aprovados na reunião, que serão levados ao Governo Federal
e ao Ministério da Educação em Brasília. “A participação especial do assessor
Parlamentar do Deputado Federal Reginaldo Lopes, prof. Gilson Luna, é também muito
importante pelo apoio na realização e concretização deste grande sonho, para benefício
de toda região”, disse o Prefeito finalizando. É Caxambu Acontecendo!!!
Fonte: http://www.opopular.net/2011/11/reitore-visitam-caxambu-e-cidade-e.html
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ANEXO E - Encontro para discussão do consórcio
Reitores discutem ações do consórcio Sul-Sudeste de universidades mineiras para
2011 (publicada em: 27 de abril de 2011 - visualizada pela 3.083 vez)

Vice-reitor da UFJF, José Luiz Resende Pereira (primeiro à esquerda), participou do encontro

As ações a serem desenvolvidas em 2011, com base no orçamento de
R$ 20 milhões, sinalizado pelo Ministério da Educação (MEC), foram discutidas
na semana passada pelo grupo que estuda a formação do Consórcio de
Universidades Federais Mineiras Sul/Sudeste. O primeiro evento do ano,
realizado no dia 18, reuniu na Universidade Federal de Viçosa (UFV)
representantes das sete instituições consorciadas, entre eles, o vice-reitor da
UFJF, José Luiz Resende Pereira.
Os representantes de cada eixo temático do consórcio (assistência
estudantil, extensão e cultura, graduação, pesquisa e pós-graduação,
planejamento e gestão, pós-graduação e coordenação), reuniram-se para a
discussão das propostas e encaminhamento das sugestões que foram
apresentadas em plenário, à tarde.
Todos os representantes das Instituições Federais de Ensino Superior
(IFES) presentes foram enfáticos ao demonstrar a necessidade de já serem
apontadas ações efetivas de integração das universidades envolvidas no
Consórcio. A partir das discussões foram definidas as principais ações.
Graduação
Para a mobilidade acadêmica serão oferecidas 350 bolsas, ao todo,
divididas igualmente entre as sete instituições. Após avaliar os selecionados,
cada IFES apresentará ao MEC, se necessário, o pedido de ajuda
complementar para garantir a permanência dos estudantes em vulnerabilidade
socioeconômica. Outras 175 bolsas serão destinadas para Assistência
Estudantil.
Aos estudantes que já possuem alguma bolsa de extensão, pesquisa
ou outra ligada a projetos acadêmicos, cabe a universidade decidir se
acrescenta a bolsa mobilidade ou não, que terá o valor unitário de R$500. Para
a coordenação desse programa, será necessária a contratação de um técnico
em assuntos educacionais para cada instituição, além solicitar recursos para
desenvolver um sistema de controle de matrícula em cada uma delas.
Foi proposta, também, a criação do Núcleo de Estudos Pedagógicos,
que irá discutir temas como a forma de ingresso na universidade, a evasão e
retenção dos docentes, o sistema de avaliação da graduação, as normas e o
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controle acadêmico e os projetos pedagógicos dos cursos. Para tal, pretendese pedir recursos que custeiem os deslocamentos e as diárias dos
participantes. O Núcleo de Estudos Pedagógicos prevê um encontro a ser
realizado em cada instituição, totalizando sete reuniões no semestre.

Primeira reunião do ano aconteceu na UFV
Professores e servidores técnico-administrativos
No caso dos professores que desejarem realizar a mobilidade e
ministrar disciplinas em outras universidades serão destinadas bolsas com o
mesmo valor das de pós-doutorado, R$ 3.400. Serão oferecidas cinco bolsas
por instituição, no total de 35 para o consórcio. Além dessas, serão destinadas
70 bolsas para professores visitantes.
Para os servidores técnico-administrativos serão destinadas 35 bolsas
de mobilidade e bolsas para qualificação em cursos de pós-graduação. O
objetivo é estimular a capacitação dos funcionários das IFES.
Pós-graduação
Em relação à pós-graduação, a proposta é que seja criado um grupo
ou comissão de pró-reitores para a formatação da parte acadêmica que vai
constituir o Centro de Estudos Avançados, medida já definida em reuniões
anteriores. Foi defendida também a importância da implantação de uma política
de inserção internacional para os cursos de pós-graduação. A finalidade será
tornar os cursos de pós-graduação reconhecidos e respeitados
internacionalmente. Aos estudantes de pós-graduação serão reservadas 140
bolsas para mobilidade acadêmica.
Extensão e cultura
Será criado o “Corredor Cultural”. O projeto visa unir as universidades
por meio de eventos realizados anualmente, institucionalizando uma rede de
extensão cultural. O primeiro dos eventos a fazer parte do Corredor Cultural
será o encontro de Corais. Cada uma das universidades sediará o evento em
data previamente estabelecida, sempre nos finais de semana do segundo
semestre. A criação de um festival de bandas das universidades foi outra ideia
aprovada na reunião.
Na área de extensão, a ideia é criar ações de cunho social e educativo
em cidades com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que
englobam o raio de localização das universidades. Entre as ações, feiras de
ciências, apresentações de filmes e palestras. Em princípio, foram divididos
dois eixos para as ações deste projeto de extensão. As universidades de
Itajubá, São João Del Rei, Alfenas e Lavras ficariam encarregadas de indicar
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uma cidade e Viçosa, Juiz de Fora e Ouro Preto decidiriam outra. Vale ressaltar
que, apesar da criação de dois grupos, todas as instituições participariam
dessa ação social e educativa.
Pesquisa
Foi discutida a elaboração de um projeto para construção de um Centro
Regional de Pesquisa e Inovação. A proposta é que o órgão seja
multifuncional, unindo pesquisa científica e tecnológica, inovação e formação.
As diretrizes do grupo temático de pesquisa são: criar centros de pesquisa em
áreas estratégicas com possibilidade de localização diferentes daquelas das
universidades consorciadas; consolidar redes de pesquisas de máquinas e
infraestrutura no laboratório; promover a criação e evolução de programas de
pesquisa, inovação e empreendedorismo, a partir da avaliação da demanda
das consorciadas; viabilizar no período de um ano a movimentação de
pesquisadores e estudantes envolvidos nos programas de pesquisa e iniciação
científica das universidades envolvidas; e realizar anualmente eventos de
pesquisa e inovação com a participação das consorciadas e entidades
parceiras. A área proposta para atuação desse centro é a de energias
renováveis e bioenergia.
Sobre o Consórcio
O Consórcio das Universidades Federais do Sul-Sudeste de Minas
Gerais será constituído pelas Universidades Federais de Alfenas (Unifal),
Itajubá (Unifei), Juiz de Fora (UFJF), Lavras (UFLA), Ouro Preto (UFOP), São
João Del Rei (UFSJ) e Viçosa (UFV).
O Consórcio reunirá 239 cursos de graduação, oferecer mais de 13 mil
vagas e atender a mais de 48 mil alunos matriculados na graduação presencial.
Na pós-graduação, oferecerá 45 programas, sendo quatro com conceito 7
(máximo definido pela Capes), três com conceito 6 e 20 com conceito 5, todos
considerados de excelência. São mais de 3 mil alunos de mestrado e 1.700 de
doutorado. Para manter a excelência em ensino, pesquisa e extensão, as
universidades consorciadas reunirão 4.390 docentes e 5.968 funcionários
técnico-administrativos altamente qualificados.
Com a posse do ex-reitor da UFV, Luiz Cláudio Costa, na Secretaria de
Ensino Superior do MEC, o consórcio está sob coordenação do reitor da
Universidade Federal de Alfenas (Unifal), Paulo Márcio de Faria e Silva. O
coordenador dos trabalhos declarou que a reunião foi positiva e que a ações do
PDI do futuro consórcio, agora serão apresentadas para apreciação dos
Conselhos Superiores e encaminhadas para o MEC até a próxima semana.
A discussão desse Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e a
adesão ao consórcio estão em andamento no âmbito de cada universidade. A
minuta do PDI foi entregue ao ministro da Educação, Fernando Haddad, em
outubro do ano passado, incluindo objetivos e diretrizes das IFES para a
efetivação do consórcio.
A reitora em exercício da UFV, Nilda de Fátima Ferreira Soares,
lembrou que a instituição participou ativamente da elaboração do consórcio e
que continuará somando esforços para a efetivação de suas ações.
Participaram da reunião, os reitores das Universidades Federais de Itajubá,
Renato Nunes; de Alfenas (Unifal,) Paulo Márcio de Faria e Silva; de Lavras
(UFLA), Antônio Nazareno Guimarães Mendes; e de Viçosa (UFV), Nilda de
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Fátima Ferreira Soares; bem como o vice-reitor de Juiz de Fora (UFJF), José
Luiz Rezende Pereira.
Confira o cronograma das próximas atividades do grupo que estuda a
formação do Consórcio:
02.05.11 Envio de sugestões de propostas para o PDI
10.05.11 Leitura do documento formatado. Elaboração da proposta
final do PDI
23.05.11 Reunião coletiva em Lavras. Distribuição da proposta final do
PDI. Discussão sobre a estrutura organizacional do consórcio e sobre a
resposta do MEC
17.06.11 Data limite para as universidades aderirem ao consórcio
(Com informações da Coordenação de Comunicação Social da Universidade Federal de
Viçosa)

158

