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HBESUNQ 

O presente trabalho surgiu da urgência, vivenciada 

como dirigente de IES fundacional (FURB) e membro da Comis-
~ sao de Ensino Superior,cdm criatividade elaborar um referen- 

cial espacial consentâneo com a realidade do sistema de ensi 

no de 39 grau em Santa Catarina e propor modelos de -articu- 

lação e aglutinação das IES isoladas. 

Apoiado na literatura especializada concernente ao 

planejamento do ensino superior brasileiro, seja a nível ins 

titucional como de sistema, ê analisado o modelo catarinense 

de expansão e interiorização da educação universitária deteg 

tando suas características marcantes: seu modelo jurídico e 

acadêmico, seu desempenho financeiro e administrativo, suas 

potencialidades e limitações. 

Tendo o referido processo ocorrido sob pressãoeâde 

forma não planejada, apesar das inúmeras tentativas de esta- 

belecimento de critérios para a sua regionalização, seja a 
` ~ 

nível governamental (os Planos Estaduais de Educaçao), «seja 

a nível institucional na forma de movimentos comunitários ou 

das prõprias IES solidárias entre si, são arrolados os momen 

tos de interferência do planejamento no sistema. 

Adotando o Distrito Geoeducacional como referencial 

espacial maior, no intuito de operacionalizá-lo, propõe a sua 
zu divisao, a partir de critérios flexíveis que contemplam-funda



mentalmente a magnitude educacional e a proximidade e afini- 

dade das IES entre si, em Subdistritos Geoeducacionais. Este 

ê concebido como referencial espacial básico de planejamento 
institucional e do sistema, sem inibir a ârea de influência 

de cada IES em particular, no qual poderão ser operados mode 

los de articulação e aglutinaçao das IES isoladas, no senti- 

do de fortificâ-las, viabilizando-as "de fato" e "de jure",e 

promovêelas como futuras Federaçoes de Escolas, Centros Uni- 

versitãrios Integrados ou Universidades Regionais. 
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The present study resulted from careful observations 

of the author who was a member of the State Board of Higher Edu 

cation and President of a Private University (FURB). It also re 

sulted from an urgent need to develop some creative referential 

frames in relation to a system of higher education in the state 

of Santa Catarina (Brazil), and it proposes models of integrati 

on (merging) and cooperation of the isolated institutions - of 

higher education in the State. 

The author makes a review of the pertinent literatu- 

re on higher education in Brazil in terms of its internal orga- 

nization and in terms of a system, and he makes an analysis of 

the State model in terms of its expansion as a state system of 

higher education, detecting itã main characteristics: the orga- 

nizational model, its financial and administrative performance, 

its potentialities and limitations. 

In addition the author analyses the expansion 'pro- 

cess above mentioned which many times occurred under a dive; 

sity of pressures and poor planning, in spite of the efforts of 

the State Board of Education to establish criteria to distribu- 

te the institutions rationally in terms of geographical regions; 

the interference of the community and the solidarity of the ins 

titutions among themselves in the planning of this zeducational 

system is also analysed.



i 

Finally the author proposes the Geoeducational Dis 
trict as the major educational referential unit and in order 
to make it operationally possible he proposes sub-divisions, 
sub-districts, based on flexible criteria mainly on number 
of students, courses, proximity and afinity-of the institu - 

tions. This district isconsidered the basic spatial referen- 
tial unit for the particular institutions and for the system 
as a whole, without inhibitting the area of influence' of 
each of the institutions. This same District will be the cen 
ter of aglutination and articulation of the different Colle 
ges to strengthen them and string them together as future Fe 
derations of Schools, Integrated University Centers or Regig 
nal Universities.

Y
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1 - INTRQDUÇÃU



1. INTRODUÇÃO

~ 
O Conselheiro Armando Mendes, do CFE, numa visao 

macro, divide a expansão do ensino superior brasileiro das 

últimas décadas em quatro momentos. O primeiro denominadore 

tardamento, estaria caracterizado por uma expansão lenta e 

insuficiente, ficando as taxas de crescimento anual em tor- 

no da prõpria taxa de crescimento da população total‹ü9paí& 

"mas partindo de uma base histõrica que acumulava déficits 

de escolarização conhecidos e consideráveis. Desse modo, as 

comparações internacionais nos eram normalmente desfavorá- 

veis, salvo quando feitas com países de grau de subdesenvol 

vimento bem mais precário do que o nosso" (MENDES, l98l;l42L 

Esse período se estende até os primeiros anos da década de 

60. 
* O ensino superior se constituia assim em privilé 

gio e representava para esses poucos ótimas chances de su- 

cesso na vida. As elites sõcio-econômicas mantinham o "sta- 

tus quo" e somente muito poucos oriundos de camadas sociais 

mais humildes conseguiam uma ascensao social. Em termos com 

parativos, o Brasil mantinha grau enorme de desvantagem em 
cv relaçao aos demais paises. 

A segunda fase, denominada de” ' "'v' 
, se a- crescimento 

centua com a "crise dos excedentes" e a reforma universitá- 

ria. Por várias e conhecidas razões, o aumento da escolari- 

zação do 39 grau foi induzida e facilitou-se o acesso ã es- 

cola. A diferença existente entre os indicadores educacio-



nais de outros países e os brasileiros são violentamente al- 

terados por essa expansão acelerada e não planificada, e fei 

ta de forma quantitativa. "Compreensivelmente, estando esse 

esforço embutido no esforço maior de aceleração do crescimen 

to econômico do país, deveria ela privilegiar as áreas consi 

deradas estrategicamente mais importantes em função dos obje
~ 

tivos gerais: a de saúde, a tecnolõgica,e da educaçao" (MEN- 

DES, 19815 146). O otimimmagerado pelas taxas de crescimen- 

to do PIB criaram uma euforia que tornaria inõcuas preocupa- 

ções mais consistentes por um planejamento. 

Ainda segundo Armando Mendes, dois fatores contri- 

buiram para esse expansionismo indiscriminado: "por um lado, 

a inexistência de uma maior consciência da urgência.eprofun- 

didade~do controle que precisava ser desenvolvido; por ou-
~ tro lado, a mecânica de apreciaçao dos pedidos de novas auto 

rizações, herdada da fase anterior, que não permitia uma vi- 
4» sao de conjunto e estimulava a entrada de novos pleitos a 

qualquer instante durante o ano" (MENDES, 1981: l47). 

Em algumas áreas, notadamente na medicina, já em 

1972, fez-se ouvir um alerta, denunciando a multiplicação'in 

discriminada desses cursos e a queda dos seus níveis qualita 

tivos. O CFE e o MEC gradativamente atenderam aos . clamores 

que cresciam em abrangência e intensidade, e iniciaram o es- 

tabelecimento de critérios mais rígidos que levassem amnncon 

trole do crescimento ainda acelerado de IES e de cursos de 

39 grau. É a fase do comedimento. Os AvisosMinisteriais de 

n9 69/77 e 137/77 deflagraram, no mesmo ano, em definitivo e



de forma abrangente, os estudos que resultaram na sistemáti- 
ca vigente, a saber: Pareceres n? 3.491/77 e 3.492/77, e as 

Resoluções n9 16/77, l7/77, 18/77, 19/77 e 20/77,do CF& Cons 
tituem-se eles nos mecanismos ora utilizados no disciplina- 
mento da expansão do ensino superior no país, na tentativade 
efetivar sua planificaçao. 

Maisrecentemente, a perplexidade, gerada por inüme 
ros fenômenos e fatores, começa a tomar conta das autorida- 

des, da comunidade universitária e da prõpria sociedade. A 
incerteza perante e dentro da crise (leia-se: crises) permi 
te um questionamento da prõpria escola como centro da educa- 

ção. Em que nivel a Universidade deve se pautar pelo mercado 

de trabalho ou existem outros valores, com maior perspectiva 
nas prõximas décadas, do que o valor econômico do diploma u- 

niversitãrio. Daí que Armando Mendes denomina a atual fase 

do ensino superior brasileiro de aturdimento. Torna-se' cada 

vez mais freqüente o fenômeno do "desemprego diplomado" ou 

"desemprego de qualidade". 

Como antecipação de indagações, em decorrência lda 

análise feita, poderão ser propostas questões fundamentais, 

como as seguintes: Universidade. para que? Universidade para 

quem? Universidade onde? Universidade em que medida? Univer- 

sidade como? 

O decreto presidencial n9 86.000/81, sustando a 

criação de novos cursos, de estabelecimentos isolados e de 

funcionamento de universidades, até 3l de dezembro de 1982, 

concede uma trégua ao CFE e aos CEEs. Não deverá ser apenas



um hiato ou uma fase de preparaçao para a prõxima "tempora- 

da", mas sim de reflexão sobre, entre outros temas, natureza 

e função da universidade brasileira nos nossos dias, o efeti 

vo planejamento espacial e setorial do ensino superior, bem 

como as normas de articulação das IES isoladas entre si, vi- 

sando uma maior racionalização e adequação institucional, e 

uma melhoria qualitativa da educação oferecida. 

Parafraseando o Conselheiro Valnir Chagas, pode-se 

afirmar que o Estado de Santa Catarina, notadamente‹3seu in- 

terior, lutou por muitas dëcadas.para.ter as primeiras facul
~ 

dades; num segundo momento ocuparam-se, de forma nao planifi 

cada e por vezes exacerbada, os espaços educacionais de 39 

grau, acompanhando ã distância a expansao experimentada pelo 

ensino superior brasileiro; chegou a hora de, com base em no 

vas proposituras, delinear os caminhos futuros de equaciona- 
.-_, mento e compatibilizaçao espaciais e setoriais, promovendo, 

"^ ‹ 1 . . . como consequencia, uma maior racionalidade e qualidade da e- 

ducação universitária em Santa Catarina.



1.1. OBJETIVOS DA PESQUISA 

Na histõria da educação catarinense o ensino supe- 

rior, pela primeira vez, foi inserido com destaque num Pla- 

no Estadual de Educação, em l980 (PLANO ESTADUAL de EDUCA- 

ÇÃO - QUADRIÊNIO l980/1983), sendo contemplado com um con-
~ 

junto de propostas e metas que objetivam uma expansao arti- 

culada com a melhoria do nível de ensino e com a necessida- 

de dos demais niveis de escolaridade a cargo do Sistema Es- 

tadual de Ensino. 

Esse plano, altamente inovador, fixou as seguintes 

prioridades para o ensino superior: 

- a melhoria qualitativa do ensino; 

- a regionalização e consolidação do ensino supe- 
~ ~ 

rior fundacional e disciplinaçao de sua expansao; 

- a criação de um õrgão de coordenação‹k>ensino su 
perior na estrutura da Secretaria da Educaçao; 

- a viabilização econômico-financeira do sistema 

fundacional. 

No intuito de conscientizar as Fundações Educacio- 

nais quanto â necessidade de um diagnóstico do sistema e, a 

partir daí, elaborar um plano conjunto de expansão induzi- 

da e articulada, com os correspondentes programas de melho- 

ria qualitativa do ensino, foram realizadas inúmeras assem- 

blêias da ACAFE e do DGE, as quais, com base em documentos



elaborados por grupos de trabalho, vieram indicar algumas di- 

retrizes para uma ação conjunta de PLANEJAMENTO no ENSINO SU- 
'PERIOR E SUA APLICAÇÃO AO¿SISTEMA DAS IES FUNDACIONAIS DE SAN 
TA CATARINA. É o que o autor se propoe desenvolverno presente 
trabalho. 

Assim sendo, a partir da premissa de garantir ã po- 

pulaçao catarinense igualdade de oportunidades educacionais, 
ao nível de educação superior qualitativamente maximizada 
(PEE 80/83), pretende a presente pesquisa: 

l. Diagnosticar caracteristicas marcantes do processo de inte 
~ ~ riorizaçao e expansao do ensino superior catarinense; 

2. Identificar ações institucionais e governamentais objeti- 
vando a regionalização das Fundações Educacionais de SC;

~ 3. Com base na divisao do DGE-34 (o Estado de Santa Catarina) 
em Oito (8) SUBDISTRITOS GEOEDUCACIONAIS, levantar modelos

~ teóricos de articulaçao das IES aplicáveis ao seu planeja- 

mento, a nível institucional e de sistema.



1.2. METODOLOGIA 

O problema em foco tem sido objeto de debates em as 

semblëias da ACAFE e do DGE, alêm de ter tido uma abordagem 

preliminar na dissertação de BORDIGNON, a qual contudo se con 

centra nas relaçoes existentes entre objetivos institucionais, 

estrutura organizacional e a interação com o meio ambiente.Em 

sendo a dissertaçao citada uma abordagem parcial da realidade 

universitária catarinense, nomeadamente do sistema fundacio- 

nal, sugere o autor, nas conclusões, um aprofundamento da anã
~ lise das FundaçoesEducaciQnaisde SantaCatarinamormentanoque

~ tange ãs articulaçoes das IES entre si, levantando novos mode 

los organizacionais para esses Estabelecimentos Isolados. 

A presente pesquisa se propoe, inicialmente, funda- 

mentar-se na literatura referente ao planejamento do ensino 

superior brasileiro, seja a nível institucionalcxmmrdesistema, 

proporcionando um referencial teõrico bastante para a análise, 

a seguir, do processo de interiorização e expansão do ensino 

de 39 grau em Santa Catarina, onde as atençoes se voltaram pa 
ra o modelo jurídico e organizacional concebido epraticado,com 

suas características marcantes. 

» De posse do mosaico referido, que se cristaliza nas 

peculiaridades do sistema fundacional no contexto do ensino 

superior brasileiro, foram identificadas as açoes institucio- 

nais e governamentais que objetivam ou tenham objetivado uma



av regionalização das Fundaçoes Educacionais Municipais de San 
ta Catarina. De forma cronológica foram analisadas, em seu 

II 

teor e consequencias, as tentativas frustadas e as que pre- 

tendem atingir os objetivos colimados. 

Por fim, concebido o DGE-34 como espaço referenci 
al para o planejamento do ensino superior catarinense, e 

admitida a sua divisão em oito subdistritos geoeducacionais, 

devidamente caracterizados, o trabalho levantou alguns mode 
los teõricos que possam ser aplicados e que favoreçam, por 

via de conseqüência, o planejamento a nível institucional e 

de sistema, no qual transpareçam a identidade e o vocaciona 

mento potenciais das IES que compoem o sistema fundacional 

de Santa Catarina. - 

Assim sendo, a pesquisa pode ser classificada como 

sendo um estudo descritivoeexploratõrio.
H 

O presente trabalho teve como população as Funda- 

ções Educacionais de Santa Catarina, concentrando-se ele,
~ por razoes de homogeneidade histórica e de modelo, naquelas 

criadas pelo Poder Público Municipal, em número de l7 (de- 

zessete), sediadas nas cidades-polo do interior do Estado. 

O instrumento referencial básico utilizado foranxos 

PLANOS QUADRIENAIS de DESENVOLVIMENTO 81/84 das Fundações E 
ducacionais, os quais estão divididos em três partes: a pri

~ 
meira contêm um panorama contextual extra e intra-fundaçao, 

refletido na descrição do potencial e da realidade da regi- 

ão de influência da Fundação em causa. A segunda parte pre-



tende estabelecer as metas e as ações componentes do seu de- 

senvolvimento no período quadrienal. A terceira parte envol- 
ve um conjunto de formulários e quadros que mostram as duas 
partes anteriores em sua retrospectiva e prospectiva.

~ Como referenciais teóricos paraa.açao do planeja- 
mento foram considerados os PNDs, os PSECs,os Planos de Go- 

verno (do Estado) e os Planos Estaduais de Educaçao, alêm da 

legislação em vigor, como por exemplo, as leis 4.024 e5.540, 
Resoluçoes e Pareceres do CFE e do CEE/SC. 

Complementaram o rol dos instrumentos arrolados,d9 
cumentos, atas e relatórios da ACAFE, do DGE-34 e da Comis- 

são de Ensino Superior, e outros anteriores ã institucionali 
zação dos mesmos, bem como material adicional coletado junto 
` ~ 4 ~ as Fundaçoes Educacionais e aos orgaos governamentais. 

Com o objetivo de ampliar, aclarar e .complementar 

as informações colhidas através dos documentos acima, foram 

entrevistados dirigentes das IES, e autoridades políticas e 

educacionais que tenham vínculo com o sistema fundacional ca 
tarinense. 

Os dmkm expressos em termos quantitativos, como ta 
belas, quadros e gráficos, extraídos prevalentemente dos Pla 
nos Quadrienais de Desenvolvimento, foram tabulados pela Co- 

missão de Ensino Superior. Neste caso, a estatística descri- 

tiva constituiu o tratamento básico na análise a ser procedi 

da. 

Prevaleceu a análise dissertativa dos documentosco



letados para o desenvolvimento da pesquisa, incluindo as en 
trevistas complementares e visitas ãs Fundações, as quais 

permitiram verificar "in loco" a viabilidade extra e intra- 

fundacional de um planejamento institucional e do sistema 
estadual de ensino superior.



1.3.,TIPOLOGIA 

Ensino Superior Catarinense - ë constituído pela UFSC - Uni- 

versidade Federal de Santa Catarina, pelaACE-
~ Associaçao Catarinense de Ensino e por Funda- 

ções Educacionais, sendo uma Estadual (FESC / 

UDESC) e l7 Municipais, localizadas essas úl- 

timas nas principais cidades-polo do interior 

do Estado. Os modelos jurídicos e organizacio 

nais são basicamente os previstos na Lei5.54Q/ 

68. A pesquisa pretende se concentrar nas 17 

Fundações municipais pelo grau de homogeneida 

de em sua histõria e no modelo jurídico adota 

do. 

Interiorização e Expansão - ê o processo de implantação des- 
~ ' 

sas Fundaçoes Educacionais municipais nasprin 
cipais cidades-polo do interior do Estado de 

Santa Catarina. 

Características Marcantes - sao as peculiaridades do modelo 

proposto e/ou adotado e/ou realizado, através 

dos 17 anos de existência do sistema fundacig 

nal. 

Ações Institucionais e Governamentais - são aqui entendidos 

eventuais Planos, Programas, Projetos e Encon 

tros, ou mesmo improvisações, que tenham ob- 
~ ~ 

jetivado a promoçao da interiorização e expan



sao de forma regionalizada do sistema funda- 

cional. 

Regionalização - ë entendida como ocupação espacial planeja- 

da do Estado pelo sistema fundacional. 

Distrito Geoeducacional - ê uma ârea geográfica que engloba 

unidades municipais, sempre pertencentes aum 
mesmo Estado, sendo que sua delimitaçao obe- 

dece critérios sociais e econômicos e cujafi_ 
nalidade ê servir como instrumento de análi- 

se e planejamento da Educação em nível supe- 

rior. 

A proposta dos Distritos Geoeducacionais pa- 

ra o Brasil foi aprovada pelo CFE pelo Pare- 

cer n9 701/74 e homologada pela Portaria n9 

514/74. 

O Brasil foi dividido em 41 DGEs, sendo o 

DGE-34 formado pelo Estado de Santa Catarina 

Subdistrito Geoeducacional - ë a divisão do DGE-34, no caso 

concreto, em 8 (oito) regiões geoeducacio- 

nais para fins de planejamento espacialeainâ 

titucional do sistema de ensino superior em 

Santa Catarina, substituindo as micro -regi- 

ões econômicas como referência geográfica. 

Modelos Teoricos - consideram-se aqui os previstos na legis- 

lação vigente e outros a serem levantados pe 
lo autor.

0



2] PLANEJAMENTO Do ENSINO suPER1oR



PLA.NEJA«“':EP-ITO DO ENSINO SUPERIOR 

2.1. O PLANEJAMENTO, SUA NATUREZA E ADOÇÃO UNIVERSAL, E 

SUA APLICAÇÃO NO BRASIL 

E É consenso universal de que o Planejamento assume 

cada vez maior importância como instrumento de mudança so- 

cial e de racionalizaçâo da atividade humana, na busca de
~ soluçoes para múltiplos e complexos problemas. Dessa impor- 

tância a ele atribuída, como prática de trabalho, resultou 

um aprofundamento do estudo do planejamento, sua natureza, 

sua metodologia, suas técnicas e seus instrumentos. 

Dentro desse enfoque, o termo 'planejamento "se 

refere ao processo permanente e metõdico de abordagem racig 

nal e científica de problemas. Enquanto processo permanente, 
~ ~ supoe açao continuada sobre um conjunto dinâmico de variâ- 

veis, em um determinado momento histõrico. Enquanto proces- 

so metõdico de abordagem racional e científico, supõe uma 

seqüência de atos decisõrios, ordenados em fases definidase 

baseadas em conhecimentos científicos e têcnicos"(BARHSTA , 

1979:13L ` 

Enquanto processo racional distinguem-se as opera 
~ ~ ~ _. vv çoes de reflexao, decisao, açao e revisao, que se inter-re- 

lacionam em um processo dinâmico e contínuo. Em sua dimen-
~ sao política o planejamento se realiza nas atividades de 

equacionar, decidir, operacionalizar e agir. Viabilizando a 

centralização do poder e o aumento da sua eficácia controla 

dora, o planejamento envolve opções valorativas, de conteú-



do êtico, o que exige do planejador una análise crítica do 

significado e das decorrências das novas propostas, quando 

deverão estar presentes as idéias e o sistena de valores 

subjacentes ãs decisões norteadoras. Sob o ponto de vista 

adnúnistrativo o planejamento pressupõe a adoção de estru- 
~ ~ 

tura organizacional com delegaçao de funçoes, autoridadese 

responsabilidades, de nornas de conduta adequadas, de sis- 

tena de avaliação e controle (BAPTISTA, l979: 13-18). 

Contudo, o planejanento tem ainda una histõria 

muito recente, apesar de se estar desenvolvendo conâgrande 

intensidade. Por ser natëria conplexa, e em.fase de .notó- 

ria evolução, não há ainda una definição estrita e aceita
~ 

universalnente. No entretanto, segundo P. MUNOZ AMATO:"Pla 

nejar ë, logicanente, o requisito prineiro e nais elemen- 

tar da adnúnistração. Consiste na ordenação sistenática da 

conduta para a consecução de deternúnados propõsitos. Se 

não intervier um mínino razoável de deliberação que as o- 

riente, as ações não nerecem o qualitativo de adnúnistrati 

vas. O processo de programar ë parte necessária da funçao 

adnúnistrativa" (ANDRADE, 1979: 104). Isto inplica em que 

una adnunistração esteja aconpanhada.deun1planejanento em 

que as decisões sejam resultantes de um.profundo conheci- 

nento da situação, eéapartir dele viabilizar adefinição de 

objetivos da açao a ser executada sob controle e avaliada oonš 

tantenente como exigência essencial ao próprio processo de 

planejanfinto.



Por sua natureza, "o planejanento, em si ë una a- 

bordagem metodológica, una técnica em que se conpleta um 
ciclo que garante a sistenatizaçao, a adequaçao ao contexr 
to, a avaliação e a prospecção da ação que continua em ci-

~ clos consecutivos na perseguiçao progressiva dos objetivos 
definidos e, certanente, redefinidos na adaptação ã nova 
realidade do contexto, ao início de cada ciclo, ou face a 

algum novo evento" (ANDRADE, 1979: 104). 

Corroborando o acima expresso, VUSCOVIC afirma que 
"o planejamento não ê um esforço periódico, que se traduz 
num plano para um deterninado nüflero de anos, senão um pro 

~f. ~, r~‹ " cesso contínuo, que requer adaptaçao e correçoes frequen - 

tes para ter em conta as modificações de toda ordenxcom re 
laçao ãs condições iniciais, como tanbëm para ir incorpo- 
rando as experiências que o próprio processo de planejanen 
to vai oferecendo" (SILVA, 1978: 26). 

ATCON (1974: 12), por sua vez, adverte que "pla 
~ 4 - ~ ~ nejamento nao e so diagnosticar a instituiçao em questao e 

~ ~ prognosticar sua futura açao por extrapolaçao dos fatos e- 

xistentes. Este conceito necânico-estatístico proveniente 
da sociedade norte-anericana e desprovido, cono estã, de 

imaginação teórica ou coerência filosófica, não ë adequado 
por não ser criativo". 

Para o mundo ocidental, a Segunda Guerra Mundial



se traduz em "divisor de águas" no campo político-ideológi- 

co, caracterizado como um novo mundo dividido em dois "he- 

misférios". Ela é também um marco histórico para a tomada 

ou retomada de mecanismos que viessem a estabelecer condi- 

ções novas ou deterioradas pelo conflito. A necessidade de 

reconstrução se impôs transformando conhecimentos e técni- 

cas, com responsabilidades para as instituições sociais di- 

ante de um mundo novo em expressoes filosóficas, politicas, 

culturais, económicas, demográficas e sociais.
~ Dentro do campo da administraçao destaca-see: ado 

ção da técnica do planejamento, seja para recuperalros pai 
ses desenvolvidos mas destruídos pela guerra, aplicando ra 

cionalmente os recursos financeiros oriundos doEüa¶›MráwdL 
seja para promover o desenvolvimento acelerado dos sub- 

desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, neste caso 

propondo-se a superação do "gapfi que os separa dos jáindus 

trializados através de saltos desenvolvimentistas;
~ Até entao o planejamento fora utilizado, de forma 

politicamente institucionalizada, nos países socialistas,rÊ 
~ ~ 

cebendo, destarte uma conotaçao ideológica.Merece mençao o 

primeiro plano quinqüenal soviético, de 1924, o qual siste- 

maticamente acompanha a história da União Soviética até 

o presentevApõs¿1SequndaGuernaMundial, os demais países so- 

cialistas adotaram o planejamento como método político de 

desenvolvimento. Contudo, "como técnica-meio, maneira de a- 

gir, o planejamento em si não é bom ou mau . Depende do uso



,

1 

que o complexo humano vontade/inteligência dele fizer" 

(N¶RADE,1979:104L O planejamento, portanto, ê ideolõgica,p9 

litica e eticamente neutro. 

Daí decorre que o uso da técnica do planejamento 

pela politica estatal no Brasil se constitui em inovação ad 
ministrativa recente.Mencionem-se os seguintes planos glo- 

bais anteriores ao regime decorrente da Revolução de março 

de 1964: O "Plano Salte", de 1948, para o Governo Federal
I 

Dutra; o "Plano de Desenvolvimento", elaborado entre 1951 e 

1953 por uma Comissão Mista Brasil/Estados Unidos, para o 

Governo de Getúlio Vargas; o "Programa de Metas", baseaíano 

plano anterior, elaborado em 1956 para o Governo Kubitschek 

e, finalmente, o "Plano Trienal" de Furtado, de 1962, para 

o Governo Goulart" (FREITAG,1980: 99L 

A prática do planejamento se consolidou a partir 

de 1964 com o "Programa de Ação Econômica do Governo" -PAEG 

(1964-1967), marcado este pelo "esforço de reorganização e-
~ conõmica e financeira e de modernizaçao institucional que 

permitiu ao Pais o desenvolvimento acelerado alcançado no 

periodo subseqüente (IPEA,1978:12L 

Seguem-se o "Programa Estratégico de Desenvolvi- 

mento" - PED (1968-l970)e o documento "Metas e Bases para a 

Ação de Governo" (1970-1972). Este último ë visto como de
~ transiçao para o "I Plano Nacional de Desenvolvimento " 

(1972-1974), o qual, na verdade, "dâ partida, no País, ã 

concepção atual de planejamento, constituindo-se documento



sintético de política e estratégia de desenvolvimento, submeti 
do ã apreciação do Congresso Nacional, aprovado por programas 
setoriais e regionais, orçamentos plurianuais e mecanismos de 

acompanhamento, de caráter permanente" (IPEA, 1978: 13). 

l\. T3



2.2. PLANEJAMENTO EDUCACIONAL, SUA COMPLEXIDADE E DISCREPÃE 
CIAS A NÍVEL CIENTÍFICO E DE DECISÃO POLÍTICA 

"Poucos temas serão tão importantes para a huma- 

nidade como o da educação, já que dos meios que a ela se de 
dicam e do sentido que se lhe dê, depende, em grande parte, 

o futuro do homem e do mundo. Da educação dependem, em gran 
de parte, a possibilidade de uma sociedade mais avançada, 

justa, democrática e humana, um mundo mais útil e racional, 

relações de produção baseadas no desenvolvimento do homem 

e a conservação do meio ambiente. Dela dependem, por fim, 

o desenvolvimento da riqueza, tanto espiritual como econõmi 

ca. Ela constitui, se bem compreendida, a pedra angular do 

mundo futuro" ..(PALLACH,1979: 9L 

Indubitavelmente a convicção vigente nos países em 

desenvolvimento de que "seria possível provocar ou acelerar 

o desenvolvimento, desde que se submetessem a controle de- 

terminadas variáveis tidas como causadoras do processo" 

(SOUZA,1972:9) , e que ao planejar o desenvolvimento econõmi 

co se deveria incorporar nele a politica de recursos huma- 

nos, fez com que a educação e seu planejamento viessem a 

ocupar uma posição de destaque nos planos de governo, a sa- 

ber, como prioridade nacional e regional(ex: JKB -l979/32)- 

Todavia "seja o que for o planejamentoeducacionaL
~ nao ê certamente um remédio milagroso para curar sistemas Ê 

ducacionais precários, tampouco ê uma poção diabólica que



alimente apenas o nal. Ê, em seu sentido genérico nais am- 

plo, a aplicação.de análise sistemática e racional ao pro- 

cesso de desenvolvimento educacional com objetivo de tor-
~ nar a educaçao nais efetiva e eficiente no atendimento às 

necessidades e netas dos estudantes e da sociedade"(O11BS, 

1970: 60). 

Se, de um lado, o planejanento, e aqui o planeja 

nento educacional, é ideologicanente neutro, é da mesmafor 

na um equívoco concebê-lo voltado mais para os aspectos 

quantitativos do que para os aspectos qualitativos da edu- 

caçao. Contudo, conp técnica, visa analisandocapassadopers 

crutar caminhos para o futuro, ã nedida em que forem busca 

dos suportes racionais para futuras decisões e nedidas ad- 

núnistrativas¬(COOMBS,l970:60). 

Devido ã sua conplexidade, os sistemas educacio- 

nais e a sociedade em seu redor, até recentemente, fize- 

ram pouco uso do planejamento educacional, sendo que até 

a Segunda Guerra Mundial pode ele ser descrito com essas 

quatro características inportantes: "l) era de.curto prazo 

em perspectiva, estendia-se apenas até o orçamento do ano 

seguinte (exceto quandose tinha deconstruir facilidades ou 

acrescentar novo eimportante programa, em cujo casoo hori- 

zonte de planejamento sealargava um pouco); 2) era fragmefl 

tãrio na cobertura do sistema educacional; as partes dosis 

tema eram planejadas independentemente umas das outras; 3) 

era não-integrado, no sentido de as instituições serem pla 

nejadas com autonomia sem laços explícitos com asnecessida



des e tendências em evolução na sociedade e na economia em 
z ~ 4. 

geral; e 4) era uma especie de planejamento nao-dinamico‹we
, assumia um modelo educacional essencialmente estatico, que 

retinha intatas, em anos sucessivos, suas principais carac- 

teristicas' (CGMBS,l970:63). Sintetizando, pode se afir- 
~ ~ mar que "nao existiam os aspectos atuais de sistematizaçao, 

globalidade, dinamismo, continuidade e principalmente ins- 

trumentalizaçáo" (ANDRADE,l979:l03L 

Destarte, a falta de relevância dos temas e da 

quantificação dos resultados, bem como a carência de rigor
A científico, acrescidos da ausencia de uma abordagem .multi- 

disciplinar, fizeram com que se estabelecesse, assim, "ver 

dadeiro ciclo vicioso: sem pesquisa não há subsídios para 
~ z 

o planejamento e sem planejamento nao ha estimulo para a 

pesquisa Cientifica" UUBEIRO,l976: 6) Isto significa que, 

por muito tempo a inexistência de planejamento educacional 

lemvaã falta de pesquisa capaz de motivar e fornecer subsí- 

dios para o planejamento. Se, por um lado, a atitude favorä 

vel para o planejamento, induzindo o interesse para a pes-
~ 

quisa, pode ser facilmente desenvolvida, nao correspondeu , 

por sua vez, o surgimento da competência para fazê-lo, na 

falta de recursos humanos suficientemente numerosos, articu 

lados e qualificados para a sua realização. Pois, "somente 

se poderá planejar bem um sistema educacional e executar-lhe 

eficientemente os planos se homens responsáveis por suas 

várias partes forem, eles mesmos, bons planejadores, e se 

cada um aceitar que a parte do plano, de sua responsabili-



dade, se ajuste a todas as demais, e com elas se entrelace, 

para formar um todo consistente e unificado, servindo assim 

aos melhores interesses do sistema total" (COOMBS,l970: 85) 

Como premissa complementar, não menos importante 

que a anterior, e que se pode verificar em inümeros países, 

nos quais se tem dispendido esforços com relação ao planeja
~ 

mento educacional, ao estabelecer-se1mm.comparaçao verifi.- 

car-se-â que "o planejamento dá melhores resultados quando: 

a) os altos dirigentes politicos e educacionais crêem verda 

deiramente na necessidade de ser ele executado, dão-lhe foi 

te apoio e dele se servem seriamente em suas tomadasde deci 

sao, e b) todos os outros elementos intimamente ligados ao 

sistema educacionah-administradores de nivel inferior, pro-
A 

fessores, estudantes, pais e empregadores-temreahnente uma 

possibilidade de se fazer ouvir no processo de formulação de 

planos para o futuro" (CmNBS,l970:85). 

Notoriamente países em desenvolvimento tem se de- 

parado com sérios obstáculos ao planejamento educacionaL ba 

sicamente resumidos e assim caracterizados: dificuldades es 

truturais, conceituais, ideológicas; dificuldades decorren-
~ 

tes de uma conceituaçao tópica ou parcializante da realida 
-» 

de do processo social; dificuldades inerentes às tensoes do 

processo de desenvolvimento; dificuldades resultantes‹ü1in§ 

tabilidade política; dificuldades de parte dos "staffs“ ad-
~ ministrativos tradicionais e da opiniao pública; dificulda- 

des por distorções quanto ao conceito de planejamento; e di



ficuldades de ordem financeira e têcnica (ABREU, 1976: 55 - 

61). 

COOMS (1970: 67-72), ao traçar um paralelo entre 
nações industrializadas e nações em desenvolvinento, no que 

` _. ~ concerne a adoçao e implantaçao do planejamento educacional, 
destaca‹¶u2vârios nonentos no desenvolvimento da educação 
detectados nas prineiras, também se fazem presente nas se- 

gundas, acrescidos, no entretanto, por outros tantos que ca
~ racterizam o grau de apreensao que nerece seus sistenas edu 

cacionais. Dessa forma, nao ë raro encontrarem-se nos paí- 

ses em vias de desenvolvinento desequilíbrios entre os cone 
ponentes corpo docente, instalações físicas, equipanentos e 

naterial bibliográfico, não coordenadanente projetados, pla 
nejados e progranados. Outras vezes, a demanda ultrapassan- 
do a capacidade educacional, ou ainda as despesas :subindo 

mais rapidamente do que a receita, exigindo uma revisão dos 
~ ~ objetivos ou reduçao e diluiçao dos custos unitários às cus 

tas da qualidade e da eficiência. Não raras vezes dificulda
~ des nao financeiras, cono linútada capacidade adnúnistrati- 

va ou o tempo longo necessário para a preparação dos profes 
sores especialistas entravaranxo processo. Em outra extremi 
dade, a constatação tardia de insuficiência de empregos pa- 

pra os elenentos preparados ou esses não adaptados às neces- 
- - 

sidades do sistema devido a um tipo errado de educaçao ofe- 

recida. 

Em decorrência.dessasituação, COOMS(l9Kh72-73 sin 
tetizando recomendaquerl)o planejamento educacional deveabmm



ger um futuro mais distante na realidade; 2) o planejamento 

deve ser global; 3) o planejamento educacional deve ficarifl
A 

tegrado nos planos de um desenvolvimento economico e social 

mais amplo; 4) o planejamento educacional deve ser parte ip 

tegral da administração do ensino; e 5) o planejamento edu- 

cacional deve atentar para os aspectos qualitativos do de- 

senvolvimento educacional, nao simplesmente para a expansao 

quantitativa. 

Todavia, se as dificuldades se assomam diante da 

ingente empreitada, não se pode perder de vista dois níveis 

de interação, a saber, entre planejamento e implementação , 

de um lado, e entre planejamento e centros de decisão, do 

outro, (SOUZA,l972:lll,permitindo apontar para o relaciona- 

mento efetivo entre política, planejamento e administração 

sintetizado no diagrama a seguir: 

POLÍTICA ESTRATÉGIAS global 

. objetivos organizados . tradução da integra¿a 
por ordem prioritãria política 

para um prazo razoa- 
. num conjunto articu~' Velmeflte 10H80 

lado 

. metodologia determinada 
da p1an1f1_ dinãmica 
caçao 

(s1LvA, 197sz 25)



BRAGA(l979:12L referindo-se ao ensino superior, lem 
bra que "os principais problemas relativos ao aumento de pro 
dutividade do ensino superior não encontram respostas satis- 
fatõrias justanente porque se situam na área das decisões pg 
líticas, onde a falta de deternunação e o tenor com as possí 
veis inplicações levam somente a medidas paliativas". para- 
fraseando-o, pode-se afirnar que a inplantação e implementa- 
ção do planejamento educacional no Brasil estão intinanente 
ligados ã náninúzação progressiva das dificuldades arroladas

~ acima, aconpanhada da firme e decidida determinaçao das auto 
ridades educacionais em efetivä-lo.



2z3{PLANEJAMENTO DO ENSINO DE 39 GRAU NO BRASIL: A NÍVELINÊ 
TITUCIONAL E DO SISTEMA. 

~ ~ A incorporaçao da funçao de planejamento no ciclo 
do processo administrativo, e sua adoção sistemática e de for

~ ma científica na adnúnistraçao universitária, seja a nivel de 
sistena conn a nível institucional, ê bastante recente. Pro- 

prianente se sistenatizou a partir de sua adoção pelo Governo 
~ , ~ da Uniao, atraves dos PNDS. A concepçao "centrífuga", cono he 

rança cultural e politica de nossa história latina, também a- 

tinge o planejanento. 

A nivel de educaçao superior somente a _ legislaçao 
das reformas, e essas se fazem tradicionalmente no Brasil a 

partir de crises e pressões, pode ser nencionada cono preocu- 

pação tangencial com planejamento. Destarte pode considerar-- 
se ação planejada do governo federal a decretação do Estatuto 

~ ~ da Universidade Brasileira pelo entao Ministro da Educaçao e 

Saúde Pública, Francisco Canpos. Ao definir a estrutura da U-
I 

niversidade Brasileira o fez com consequências até a atualida 
de, contrariando.nesno a reforna universitária de 1968. 

Explicanrno as origens do nwdelo adotado e inplantado en1l80& 

cuja ação devastadora ultrapassa a realidade da legislação vi 
gente na forma da expansão desenfreada e incontrolada.das IES 

isoladas nos ültinos quinze anos. 

Assinale-se ainda nessa refornn acriação‹k3Conselho 

Nacional.deEducação,quezpelaLei &024 setransformaria no atual



Conselho Federal de Educação, ao qual coube, como tambênlaos 

Conselhos Estaduais de Educação, a tarefa de liberar as for
~ ças de pressao representadas pela juventude ãvida de assegu 

rar acesso ao diploma universitário, instrumento deveras as 
segurador da manutenção ou obtenção de "status" e de ascen-
~ sao social. 

Atribui-se igualmente a Francisco Campos o estabe 

lecimento dos fins do ensino superior, tão vagos, abrangen- 
-v tes e pretensiosos como osconstantes na legislaçao posterior 

e transplantados para os estatutos das Universidades e Esta 
belecimentos Isolados, principalmente quando os últimos, pe

4 
la própria limitação da capacidade(equiça "oofiHfiv0sreais") 

perseguem, mesmo que de forma precária, o preparo para o 

exercício profissional, relegando-se para o nivel do utõpi 

co ou da realidade aparente o atingimento dos demais obje- 

tivos. 
A preocupação pela minimização do comportamento 

improvisador, expressa uma decisão política de implantar e 

implementar em todos os níveis da administração brasileira, 

inclusive a do ensino superior, um planejamento científico 

e sistemático, remonta de pouco mais de uma década e se ex- 

pressa nos seguintes níveis de planos: PND - Plano Nacional
z 

de Desenvolvimento, PBDCT - Plano Basico de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnolõgico, Politica Nacional Integrada de 

Educação, de Cultura, de Educação Fisica e Desportos, Plano 

Setorial da Educação, Cultura e Desporto, Plano Nacional de



Põs-Graduação, como destaques para a área de pertinência. 
A nível estadual existem os Planos de Governo e os correspon ' í

~ dentes Planos Estaduais de Educaçao e Planos Setoriais de Edu 
- ~ f ~ caçao. Como documentos especificos merecem mençao o Decreto - 

Lei nÇ 200/67, definindo a reforma administrativa no serviço 
público, e a Portaria Ministerial n9 103, de ll de março de 
l974, institucionalizando o planejamento do MEC e instituindo 
o subsistema de planejamento universitário, integrado pelos 

~ ~ õrgaos centrais de planejamento das instituiçoes de ensino su 
perior da rede oficial. 

O quadro n9 l a seguir sintetiza o Sistema de Pla 
nejamento no que concerne ã educação superior no Brasil.



Quadro n9 I - PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

T FEDERAL 

PLANO NACIONAL DE __ PLANO BASICO DE DESENVOLVIMENTO 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLOGICO 

POLITICO NACIONAL POLITICA NACIONAL "POEITICA NACIONAL 
INTEGRADA DA DA DEEDUCAÇÃO FISICA 

EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS 

“PLANO SETORIAL DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA 

lPLANO NACIONAL DE POS-GRADUAÇÃO' 

2 ESTADUAL 

I 

PLANO DE GOVERNO' 

}5DucAçÃo 
PLANO ESTADUAL DEK 

3 INSTITUCIONAL 

PLANO INSTITUCIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO



Ao final do primeiro ano do Governo Figueiredo, o 

Ministro Eduardo Portella publicou um documento intitulado 

"Diretrizes para o Ensino Superior", operacionalizando em 

parte o documento inicial denominado "Esboço de uma Políti- 

ca de Educação Superior". Contudo esses e outros tantos do- 

cumentos ou peças legais sofrem a atuação de forças exter- 

nas ã educação, cuja tradição está enraizada naformaçáo da
~ naçao brasileira e que se manifestam constantemente como va 

riáveis políticas e descontinuidade administrativa. Daí que 

perdura um espaço, quase intransponível, entre a teoria e a
~ prática, entre o documento legal e sua aplicaçao. Em decor- 

rência, presume-se o nível de incongruëncia provável entre 

o planejado e o realizado, a menos que as forças conjuntu- 

rais, que se manifestam na forma de mercado de trabalho, pe 
la quantidade e/ou qualidade dos recursos humanos, reforcem

~ 
a velha prática da administraçao sob estado de crise oupres 
~ - 

sao, e se institucionalize na prática e efetivamente o pla- 

jemanto do ensino superior, a nível institucional e de sis- 

tema. 

SILVA (l978: l2),ao justificar a necessidade de
~ se instituir um õrgao de planejamento na universidade brasi 

leira e ao propor um modelo para o mesmo, constata que a re 

forma universitária, embasada em princípios que possibilita
~ riam a criaçao de estruturas mais orgânicas e flexíveis, vi 

sava, segundo Sucupira, "realizar a universidade-sistema ba 
seada nos princípios de diferenciação de atividades de fun- 

ções e de integração estrutural e funcional". No entretanto,



O,;zç,;z. Lt 9 o - 9 
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”°'í°õ:é"é”ff-ff«~‹~
~ 

o seu crescimento acarretou problemas organizacionais, como: 

falta de integração dos vários õrgãos, descontinuidade admi- 

nistrativa, prejuízo do processo de comunicação e articula- 
~ ~ ~ 

çao, certo formalismo, alto grau de centralizaçao, pressao a 

que a universidade está sujeita, falta de recursos humanos 
preparados para a administração das universidades, e expan- 

são quantitativa, dentre outros (SILVA, 1978: 13-14). 

Essa situação tem gerado dificuldades para a im- 

plantação efetiva do planejamento universitário como "a ati- 

vidade ordenadora da vida da instituição, que implica a pes- 

quisa institucional, a elaboração de planos, programas e pro 

jetos, e a avaliação e o controle dessas mesmas atividades" 

(DAU, 1976: 2). Um enfoque sistêmico da instituição universi 
dade, se constituiria, segundo SILVA (1978: 53), em premissa 

para a efetiva implantação do planejamento universitário, da
~ da sua formaçao histõrica como conglomerado de faculdades au

~ tõnomas, ã procura de soluçoes autônomas sem atendimento ao 

contexto, enfim a universidade precisaria "funcionar como um 

sistema aberto, relacionando-se constantemente com o seu me- 

io ambiente, numa flexibilidade tal que possa acompanhar o 

ritmo do progresso científico e social". 

Assim sendo, a Figura n9 l reproduz a universidade 

no enfoque sistêmico, onde o supersistema se apresenta‹uxnen
~ trada e saída, os insumos e as restriçoes, bem como as ativi 

dades-fim e as atividades-meio. Nessa õtica, o planejamento 

universitário ë concebido como subsistema, guardando uma es- 

treita correlação com o sistema total da administração uni-
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versitária e servindo de apoio para as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Contudo, o sistema universiade transcen 

de suas prõprias fronteiras, pois faz parte do sistema maior, 

que ê o sistema global da educaçao superior e esta, por sua 

vez, fazendo parte do sistema sócio-econômico-cultural do 

país, como está visualizado na Figura n9 2, o qual represen- 

ta o macro-sistema. 

A partir dessa õtica SOUZA (1976: l-2) reforça seu 

posicionamento advertindo que "o planejamento da universida-
~ de nao pode ser conduzido, eficientemente, isolando-a do con 

texto social em que está inserida, sob o risco de levarmos a
~ instituiçao a um alto grau de mera eficácia interna. Pormais 

que essa eficácia seja desejável e necessária, ao assegurara 

utilização õtima dos recursos colocados ã disposição da uni- 

versidade, ela está desprovida de sentido se náo estiver a

1



FIGURA N9 2 

HIERARQUIZAÇÃO SUPERIOR DO SUPERSISTEMA 

CONTEXTO NACIONAL 
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FQNTE - seminário sobre "|=>|‹me¡‹zmem‹› un¡ve‹â¡1ór¡‹›" _ ACAFE/f=ucAT-1976



serviço de objetivos mais altos, os quais tem que ver com a 

perspectiva global do sistema social do país, com todas as 
suas instalaçoes. Prosseguindo, destaca que "sendo assim , 

de inediato o planejamento universitário está sujeito a una 
sërie de condicionamentos externos, tais cono os diferentes 
quadros demográficos regionais, processos de urbanização e 

de industrialização, -situaçao e perspectiva do mercado de 
trabalho, tendências da estrutura social, do sistema de va- 
lores sociais e nesno das expectivas da sociedade em rela- 
~ ` ~ çao a educaçao, particularmente ao ensino de nível superior" 

(SOUZA, 1976: 2). 

Para que o planejamento universitário se efetive 
ê indispensável o processo habitual da pesquisa institucio- 
nal, pois esta se constitui em "interface entre a~ adnúnis- 
tração de um lado, isto ë, atividades-neio, pesquisa, exten 
~ A 4 ç ~ sao e docencia do outro... e o estudo critico da extensao 

de resultados, de problemas, de confrontos, de dificuldades 
tentando buscar os neios de superá-los" (VAZ, 1976: 10). 

SILVA (1978, 76-77), ao efetuar a análise crítica 
do planejanento universitário em mais de 20 ~universidades 

brasileiras, chegou ás seguintes conclusões: 

l. sõ excepcionalmente a universidade fornece informações ã 

comunidade; 
" ' "

l 2. quando existe a integraçao do orgao de planejamento, e e 

se transforma exclusivamente, num arquivo de dados;



ø 
3. e muito dificil executar qualquer programa, pois sobretu 

do, professores e alunos fazem forte resistência ao inter- 

câmbio de informaçoes entre universidade-comunidade; 
~ .- ~ 

4. a administraçao universitaria nao contrata profissionais 

especializados, deixando o exercicio de funções administra-
A 

tivas a cargo de mestres com bom "curriculum" academico,per 

dendo-se um bom mestre, e, geralmente, adquirindo-se um pes 

simo administrador; 

5. a universidade estã afastada do contexto sõcio-econômico 

da comunidade; 
~ - 

6. a instituiçao universitaria encontra-se desatualizada e 

desincorporada dos modernos conceitos administrativos; 
~ ,- 

7. a elaboraçao do planejamento e fisica, esquecendo o pia- 

nejamento das demais ãreas da instituiçao; 
~ ~ 

8. os recursos financeiros sao aproveitados com minimizaçao 

da rentabilidade; 
~ f - 

9. investimentos sao aplicados em areas, julgadas priorita- 
~ f 

rias, muitas vezes para atender a pressoes de carater poli- 

tico, sociai e atë mesmo pessoal; 

10. as pesquisas são isoladas, sem o menor interesse para a 

instituiçao, em termos sistemicos. 
~ ~ ' 

Tal constataçao veio justificar a proposiçao de 

um modelo de Órgão de planejamento para a Universidade Bra- 

sileira, a partir de uma visao sistemica, dinamica e consen 

tânea com as necessidades da sociedade contemporânea. Contu



'do a ar das inúmeras remissas de ordem tëcnica, conn en- / P 
tre os outros um serviço de estatística adequadanente desen 
volvido e estruturado, SILVA (1978: 79),lembra ser “funda- 
mental tanbënnque os dirigentes da universidade.reconheçame 
determinem claramente os narcos (filosóficos, éticos, psicg 
lõgicos e sociolõgicos) que regerão a instituição, antes mes 
no de qualquer outro processo que vã determinar a sua orga- 
nização estrutural e adfidnistrativa". E, concluindo com 
ATCON(l977: 12), convêm ter em mente que "a universidade re 
fletirã o sistena social do meio-ambiente no seu conteúdo a 

~ ~ cadêmico-filosófico, querendo ou nao, a sabendas ounao. Por 
isso, seria construtivo analisar o conjunto com objetivida- 
de, fazendo ressalvar as características sociais da conmni- 
dade envolvida e ajustando a estas, no processo de planeja- 
nento, a estrutura institucional e o conteúdo acadêmico-ci- 
entífico da universidade em formação ou reforna".



3. EXPANSAO E INTERIORIZAÇAO DO ENSINO SUPERIOR 
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3. EXPANSÃO E INTERIORIZAÇAO DO ENSINO SUPERIOR EN SANTA CA- 

TARINA 

3,1. O MODELO CATARINENSE DE INTERIORIZAÇÃO DO ENSINO SUPE- 

RIOR 

3.101. FATORES DA EXPANSÃO 

No intuito de se encontrar explicações e forças np 

trizes convincentescymatenham alinentado o processo de expan 
são do ensino superior no Brasil - e que, em princípio norte 
ou igualnente o de Santa Catarina - análises as nais varia- 

das tem sido feitas, destacando-se conunente as distorções 

dela decorrentes. Se unas se debruçanxnais sobre o internodo 

sistena, outras incursionam pelos fatores mais abrangentes, 

tentando perscrutar as "nudanças nais substantivas que esse 

nivel de ensino vem sofrendo" (SANTOS, l978: 44). 

De um lado são apontados cono fatores deternúnantes a expan- 

são demgrãfica, a generalização e interiorização da rede de 

ensino secundário, a insuficiência de vagas existentes, e as 
_ 

"V 
expectativas de pronoção social através da frequência e con- 

clusão desse nível de ensino, o qual haveria de conferir um 

diplona, "útil sob vãrios aspectos, desde a nelhoria de chan 

ces no mercado de trabalho até a aquisição de naior status 

social e prestígio pessoal" (VAHL, l980: 84).



Outros, não ignorando ou deixando de lado as di- 

mensões sõcio-políticas que caracterizam a expansão da edu- 
~ -. ~ 

caçao superior no Brasil, se propoem "considerar a educaçao 

como parte necessária no processo de desenvolvinento e no- 

dernização nas sociedades contemporâneas. A necessidade de 

planejamnto no Estado Moderno, a interdependência científi 

ca, cultural e tecnológica, o inter-relacionanento econõnú- 

co, o nodo de produção tecnolõgico, a modernização‹&osn@ios 

de conunicação, a sistematização dos controles produtivos e 

adndnistrativos, etc., exigem sempre alguma qualificaçãoprg
~ 

fissional, alto nível de infornaçao, capacidade ampla de a- 

cesso ou aproxinaçao intelectual coninovas fornas de traba- 

lho, conhecimentos de tecnologias avançadas, etc" (SANTOS, 

1978: 44). 

Assim sendo, são apresentadas duas constatações globais,co§
~ 

sideradas premissas de una expansao consentida e planejada: 

"l ~-A Educação pode ser considerada como fator necessa- 
.` 

rio para o processo de desenvolvimento economico e 

social; 

.- ZÉ -Nos ultimos anos, principalmente a partir de l965,em 

atendimento a tal postura, ocorreu no Brasil, incen- 

tivado pelo poder püblico, um processo de acelerada 
ø -f ~ 

expansão do numero de matriculas e de Instituiçoes 

de nivel superior" (SANTOS, l978: 45). 

Prosseguindo nessa tese de "expansão consentida e 

planejada", cabe aqui ressaltar, segundo o nodelo preconiza



~ do, alguns aspectos da contribuiçao do setor educacional pa- 

ra o processo de desenvolvimento econõnfico e social, com des 
taque para o ensino superior. 

Como papel econõnúco, o ensino superior proporcio- 

naria a reprodução da força de trabalho atraves da transnús 

são de conhecinentos a serem utilizados no sistema de produ- 

ção. Trata-se, pois, de formação de mão-de-obra qualificada 

para o funcionamento da econonúa (MIRANDA, 1977: 18). 

Por sua vez, seria atribuída ao ensino superior a 

função de contribuir para as inovações tecnológicas, gerando 

a tecnologia, a ciência, os conhecimentos eias técnicas ne- 

cessãrias â expansao do sistema capitalista de produçao" 

(MIRANDA, 1977: ll). 

Sob o ponto de vista nais individual, o ensino su- 

perior seria visto "cono um investimento no indivíduo, visan 
do ã fornação de um capital hunano cuja acunulação resultaem 
aunento de produtividade individual, no desempenho de tare- 

fas nais couplexas, o que redunda em maiores salários" (MI- 

RANDA, 1977: ll). Cono consequência, "o ensino superior te- 

ria também um papel econômico, na medida em que estaria con- 

tribuindo para o processo de crescimento da econonáa, ,atra- 

vës do aunmnto da produtividade individual e da produtivida 

de agregada" (MIRANDA, 1977: ll). Finalmente, ainda do pnnto 

de vista econõnúco, o ensino superior seria visto "como um 

mecanisno de distribuição da renda nacional per capita" (Ml 

RANDA, 1977: ll).



Por outro lado, da ótica social, propugna-se nesta 

linha de.pe1samento, que o ensino superior se constitui em 

necanisno de ascensão social, contribuindo pois para a nobi- 

lidade social e para a reduçao das desigualdades sociais. As 

sim ë que, atraves da democratização de oportunidades soci- 

ais ou permitindo-se o acesso da totalidade dos membros de 

una sociedade em instituiçoes de nível superior, setornariam 
nais reduzidas as desigualdades sociais. 

O ensino superior teria também um papel de 'ordem 

politica, pois estaria contribuindo na fornaçao de elites di 

rigentes do país, "capazes de pronover o desenvolvimento eco 

nõmico e social de uma nação e de promover o efetivo funcio- 

namento de una denocracia liberal" (MIRANDA, 1977: 12). 

Por fim, caberia apontar para o lado ideolõgico,s§ 

gundo o qual, de um lado se atribuiria ao ensino superior,"a 

cesso ao capital cultural, ã funçao de transnutir os hábitos, 

costunes e valores da sociedade", e, de outro lado, se atri- 

buiria ã educação superior "a capacidade de contribuir para
~ a superaçao das estruturas tradicionais, baseadas em hierar 

quias discrinúnatõrias firmadas em fatores adstritos e para 

a implantação de modernas estruturas fundamentadas em desem- 

penho, competividade e conduta racional, onde instituições 

complexas e especializadas substituem modos particularistas 

de solucionar problemas" (MIRANDA, 1977: 12).
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3.1.2. O PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO 

"Mutatis mutandis", a expansao do ensino superior em 

Santa Catarina se explica implicitamente pelos motivos arrola- 

dos acima. Contudo o "novum" se constitui .as razões explícitas 

de sua interiorização. Inicialmente por ser um-processo recen- 

te, já que se processou a partir dos primeiros anos da década 

de 60, quando iniciaram os movimentos comunitários prõ implan- 

taçao do alsino de 39 grau nas principais cidades do int*-erior 

do Estado. 

Como movimento comunitário do interior nao contou ele 

com o apoio político, muito menos técnico, da capital, quando 

esta acabara de consolidar uma posição de privilégio: a cria- 
~ ~ 

çao da Universidade Federal de Santa Catarina, com sede e açao 
II › ___ 

emFlorianopolis. Recorreu-se, em consequencia, a orientaçao 

tecnica de universidades situadas fora do Estado, nomeadammte 
a Universidade de Sao Paulo e a Universidade Federal de Santa 

Maria., tornando-se esta inspiradora inclusive de eventualrrg 

delo organizacional. Tolerou-se, _, 
pois, politicamente a interioriza- 

ção do ensino superior com a justificativa (e o argumauto foi 

altammte indutivol) .de que as IES interioranas poderiam ser
~ úteis na preparaçao dos recursos humanos para o magistërio das 

.` _* _-«z ' "'¬ - ' ‹- -------___...
~ escolas de 19 e 29 grauS.fiZ-rsoluçao dominante fora, no mtanto, 

\> V _ ~___ f

~ 
a concessao de bolsas de estudo aos jovens do interior, pelas 

respectivas prefeituras locais, possibilitando-lhes os estudos 

superiores na recém instalada universidade federal. 

«~_.í_.



Considerando ser equilibrada a distribuiçao da po- 
pulação catarinense em pequeias e medias cidades por todo o 
espaço geográfico do Estado, considerando ainda quevãrias c_i 
dades do interior ostentavam um poderio econômico superior a

~ Florianópolis, e considerando, sobretudo, que a capital nao 
I z . . 1' conseguia polarizar o interior que era atraido ou para Porto 

Alegre ou para Curitiba, houve condiçoes propícias para que 
essas cidades mëdias do interior do Estado também reiivindi 
cassem um ensino superior próprio e autônomo, a exemplo ' dos 
Estados vizinhos. Na falta de outras soluções e de outros HQ 
delos organizacionais,a'11rLião.em torno do poder público municipal, 
personificação e símbolo da autonomia local, sugeriu a cria- 
ção das IES pela municipalidade, jã que o pleito se consti- 
tuia em vontade da coletividade. 

Os argumentos arrolados eram inúmeros 'e contunden- 
tes. O 29 grau que se expandira, interiorizando-se mais e 
rrais, aumentara consideravelmente o contingente de candida- 
tos ao ensino superior, batendo esses às portas de universidades alta 
mente concorridas e oferecendo um número reduzido de cursos

~ e vagas. A busca de novas oportunidades de ascensao social,¿1 
travës da escolaridade de 39 grau, fazia-se seitir tambem 
nas comunidades interioranas. A pressão dos níveis inferio- 
res de escolaridade proj etava-se gradativa e segurameite so- 
br e a universidade. 

Por outro lado, as comunidades interioranas consta 
tavam igualmexte que a grande maioria dos jovens que procura 
vam as universidades distantes do lar, em Florianópolis, Por-
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to Alegre e Curitiba, quando retornavam, o faziam em grau me 
nor, significando uma evasão das bases familiares e comunitš

~ rias, redundando o fenômeno num processo de descapitalizaçao 
econômica e humana do interior em favor dos celtros maiores. 
Não era menor o problema socialzdecorrente da deserção dos 
jovens, provocando um desequilíbrio eltre moças e rapazes, ng 
tadamente quando aquelas ainda nao deixavam a família para 
frequentar a universidade. 

Portanto, condições políticas, econômicas e soci- 
ais se somavam, favorecendo a instalação de faculdades prõ>`<_i 

mas fisicamente do domicílio e do emprego da "massa" de can- 
didatos, principalmmte na fase äurea da demanda reprimida. O 
deslocamento diário de expressivo número de estudantes ori- 
undos das cidades 'menores para a cidade-sede do ensino supe- 
rior, polarizando .essa novamente aquelas, completa a moldura 
de IES regionais, que, de forma gradativa mas progressiva e 

irreversível, se foram instalando nas principais cidades ca- 
tarinalsa, notadammte as que eram sede de micro-regiões e- 

conõmicas.Ã certa altura "difundiu-se mesmo a ideia, especi- 
almemte mtre as lideranças da esfera política, de que para 
as cidades-polo de cada micro-região dever-se-ia providenci- 
ar pelo meios uma Faculdade, conferindo-lhes status político- 
cultural" (CSE, 1979: 20). 

Decorridas quase duas décadas, o sistema de eisino 
superior catarineise se apresenta composto por 20 IES, sendo 
uma Universidade Fedëral (UFSC), uma Entidade Particular 
(ACE) e 18 Fundações Educacionais, uma delas criada e manti-



da pelo Governo Estadual, a FESC/UDESC, e l7 criadas pelas di 
versas municipalidades do interior do Estado, ocupando, de 
forma razoavelmente equilibrada, o espaço geográfico catari- 
nelse.

~ 
_ Considerando ter sido o processo de interiorizaçao 

um movimeito reivindicatõrio, apeias tolerado pelas autorida 
des educacionais, ao ponto de não ter sido assumido e apoia- 
do pelo Estado e pela União durante os primeiros 10 anos, e 

~ , - nem ter recebido uma orientaçao tecnica perman e'1te e ampla, 
~ ~ deselvolveu-se ele sob pressao, portanto, de forma nao plan_i 

ficada; Cada IES apresenta sua histõria própria e por isso 
típica, o que no eitanto não impede que se caracterizem al- 

guns aspectos comuns que marcam sua trajetõria. Os resulta- 
dos positivos e be1êficos da interiorização são, por suavez, 
destacados por muitos e contestados por tantos outros, noto- 
riameite os críticos do modelo, que veriam com melhores olhos 
as prefeituras municipais mais dedicadas ao eisino de 19 grau. 
.constata-se uma tendência coincidente 'em al artar para as cri- 
ses intermiteites que assolam as Fundaçoes Educacionais. Eis 
alguns aspectos controvertidos do irodelo: 

- A iniciativa das Prefeituras Municipais fez surgir, inici- 
almeite, autarquias de ensino superior, mais tarde trans- 
formadas em fundaçoes de direito publico. A dependeicia ad 
ministrativa estabeleceu um relacionamento entre o poder 

II 

instituidor e a IES, frequent.-emente abalado por fatores in 
clusive alheios ao eisino superior, provando ser débil e 

vuln erãvel a autonomia da última. A instabilidade institu-



cional tem sido frequente, ao ponto de se questionar, oste1 

sivamente ou nao, o modelo jurídico (real.') adotado e im- 

plantado nas Fundações Educacionais. 

O caminho trilhado na implantaçao da IES foi o modelo acadš 

mico do estabelecimento isolado. Carecendo de outros mode- 

los e, essencialmente, de assistência tecnica e de uma le- 
~ Q ~ 

gislaçao mais consentanea com a realidade, nao foram devida 

mente utilizados mecanismos jurídicos que possibilitassem e 

facilitassem a integraçao das unidades e1tre si, atraves de 
regimentos unificados e integrados, â medida que novas fa- 

culdades iam seldo criadas. Rotas tortuosas foram mais fre- 
II 

quentes que as simplificadas em torno de uma unidade insti- 

tucional, jurídica e academicamente consolidada. 

A implantação sob pressão e, por vezes, de forma atabalhoa- 

da, na ausencia de corpo docexte qualificado e devidamaxte 

credenciado, fez com que profissionais liberais e professo- 

res recrutados nos antigos colégios de grau medio fossem i_I_n 

provisados na docência da. IES, acarretando dificuldades infi 

meras no reconhecimento dos cursos. Essa "odisséia" repe- 

tiu-se em cada processo, mesmo quando já tinham sido insti- 

tucionalizados os cursos de põs-graduação "lato sensu". Sim 
plesmente inexistia uma compatibilizaçao maior entre as po 

líticas de qualificação e de credenciamento do corpo docen- 

te e a supervisão às IES. Mesmo a formação e/ou treinamento 

de recursos humanos para o exercício de funções tecnicas e 

administrativas se deu apenas em l976, como iniciativa da 

ACAFE .



~ - O processo de interiorização do ensino superior catarinmse 
se deu, numa primeira etapa, em cidades do litoral, com ex- 

ceção de Lages. Esse fenõmalo se explica pela magnitude e
~ tradiçao do msino de 29 grau nelas existente, o nível de de 

senvolvimento desses centros urbanos, e a relativa proximida 

de de universidades capazes de fornecer professores para a 

implantação dos primeiros cursos. Daí se 'explica a distri- 

buição. geográfica não homogênea nas regiões de difícil ace_s_ 

so e, portanto, com maiores dificuldades no recrutamento de 

recursos humanos e de instalação da infra-estrutura tëcni-
~ co-pedagógica. A concentraçao, pois, das oportunidades de 

estudos universitários se deu de forma distorsiva: na regi- 

ão da capital as matrículas no ensinosuperior -.alcançam 2% 

da população enquanto no oeste esta relaçãoë de apenas
~ 

0,089%. Ou teria seguido a teoria da expansao por raios con 

cëntricos a partir da capital?.' 

-6 Se a distribuição geográfica ë distorsiva, V mais distorções 

. apresenta a distribuição dos cursos por área de conhecimm- 

to. Basta registrar que apenas 5 dos graduados pelas Fun` 
U1 o\° 

dações Educacionais na decada de 67-76 são pertmc entes ao 

núcleo das Ciências Tecnológicas e Agrárias. O restante dos 

graduados pertence ao grupo das Ciências Sociais Aplicadas- 

(28,04%) e ãs Licaiciaturas, cujo volume se eleva a 66, 5 % 

dos graduados no mesmo período. Nao. se deve perder de vista 

que "as Fundaçães se localizam exatamalte nas áreas de con- 

centração industrial, mineral e agro-pecuária do Estado. As 

vagas tecnolõgicas e de saúde estao localizadas em Florianê



~ polis, que. é área de conceitraçao e demanda de recursos hu 
manos burocráticos de serviços, o que também dificulta a 

._ integraçao maior da Universidade Federal no contexto econô- 

mico do Estado" (CSE, 1979: 22). 

~ ~ A instalaçao das Fundaçoes Educacionais se deu inicialmm- 
te de forma precária em Grupos Escolares ou Escolas Bíási- 

cas, onde deseivolviam suas atividades no periodo danoite. 
Através de açoes comunitárias e/ou de programas governamal 
tais (FAS/CEF), as IES foram conquistando espaço fisico pré 
prio e adaptado ã realidade institucional. Deparam-se elas 
hoje diante de espaço fisico ocioso, por vezes em dois tu; 

nos inteiros, quando suas atividades se conceitram no tur- 

no da noite. 

As vagas ociosas se constitui em outro drama para os diri- 

gentes fundacionais. Induzidas a oferecerem cursos de li- 

cenciatura (IJPEE) , muito necessários salao imprescindíveis 

para um desenvolvimento equilibrado do Estado, muito cedo 

depararam-se as IES com o fenõmem de gradativo asvaziamg 
to. desses cursos com o aten_dimento da demanda reprimida ã 

procura de titulação. Paradoxalmelte o magistério de 19 e 

29 graus apresenta um alto índice de professores nao habil_i 
tados, lecionando a título precário. Por outro lado, as car 

reiras oferecidas nos vestibulares não são suficiextemeute 

atrativas, mormeitese considerados o baixo salário e a 

instabilidade do magistério estadual antes da promulgação 

do estatuto e dos concursos de acesso. Basicamente, consta
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ta-se um descompasso mtre demanda tëcnica e demanda social, 
em detrimmto da primeira. 

O ingresso no ensino de 19 e 29 grau diurno, até recente- 

mmte quase desprezado, agora incentivado pelo II PEE, po- 

derã contribuir para a ocupaçao do espaço ocioso e a esta- 

bilidade dos professores que atuam nos cursos de licencia- 
tura. Alëm do que o aisino de l<? e 29 graus se constituiria 
em excelente campo de pesquisa e experimentação. 

Por ter surgido o sistema das Fundações Educacionais sob 
~ A pressao e ter sido apenas tolerado, constata-se a aus eicia 

de orimtação e assistência tëcnica e de apoio financiro a 

elas. No entanto, o que mais se percéae ë a ausência total 
de um processo de planejamento, que levou â pulverização 

das IES, a uma rivalidade decorrente daquela existente en- 

tre as cidades sede das mesmas, a uma duplicação suicida de 

cursos, e, a um isolamento de todas. A omissão dos õrgãose
~ autoridades competentes fez surgir a ACAFE, como õrgao de 

classe, com o objetivo de agrupar as Fundações Educacio- 

nais em um arquipëlogo, atrav'es de ações conjuntas, que ha 
veriam de fortificá-las como sistema. 

Coincidmtemmte ou não, cresceu, após a constituição da
~ ACAFE, o apoio financeiro às Fundaçoes Educacionais, por 

parte do Governo do Estado e da União. Principalmente tor- 

nou-se sistemático e abrangente seguindo critérios objeti-
A vos e tecnicos. Pelo II PEE. ë preconizada a assistmciatêc 

nica ãs IES e uma regionalização, consolidaçao e discipl_i_ 
~ ~ naçao de sua expansao, vale dizer, um planejammto induzi- 

do e consaltido do sistema.
I



3 .1 .3. PRIMEIRAS AVALIAÇÕES DO MODELO 

Dentre as anãliszes do modelo catarineise de interio
~ rizaçao do ensinosuperior merece referência especial a dis- 

sertação de Ga'1uino Bordignon "Estabelecimaztos Isolados de 
Ensino Superior: um estudo das Fundações Educacionais de SC". 
Na busca da identidade dos Estabelecimmtos Isolados de Ensi- 
no Superior, ê analisada a experiência de Santa Catarina, a- 

trav"es de suas Fundações Educacionais, abordando essas insti- 

tuiçoes sob, três aspectos: seus objetivos, sua estrutura org_a 
nizacional e as formas de interação com o meio ambimte. 

Nessa sua avaliaçao do modelo, o referido autor cons 

tatou junto aos egressos das Fundaçoes Educacionais Catarinel 
ses por ele mtrevistados que, entre os objetivos propostos e 

alcançados, em primeiro plano estava o aprimorammto cultural
~ 

e somente depois habilitaçao profissional e melhores oportun_i_ 

dades de trabalho, o que tambem foi corroborado pelos profes- 
sores e administradores das instituições objetos da pesquisa. 

Decorre daí que "os cursos das IES isoladas das Fundações Edu 
cacionais de Santa Catarina se caracterizam mais pela utilidâ 
dede natureza 'cultura-1 doque pelaireal necessidade do curso, sob O 

ponto de vista profissional, embora a Lei 5. 540/68 estabeleça 

que a expansao seja det:-:erminada pelas necessidades do mercado 

de trabalho, salvo casos excepcionais" (BORDIGNON, 1978: 104). 

Constata ainda a pesquisa que "mais da metade dos 

alunos formados (...) desejaria ter podido realizar outro cu;



so, em lugar daquele em que se formaram. Em contrapartida, _a 

peias a metade está em ocupação adequada ao curso feito"(BO§ 

DIGNON, 1978: 104). O pesquisador prossegue assinalando que 

"os dados revelam, paradoxalmmte, que os cursos que possuem 

meios egressos ocupados em emprego adequado ã sua formação 

profissional e. mais egressos arrependioos do curso feito, sao 

os que continuam com maior demanda aos vestibulares. Estes 

são, especificammte, os cursos de bacharëis nas Ciências S9 
ciais Aplicadas. Há umaforte correlação nos dados obtidos el 

~ ~ ~ 
tre egressos que naovestao em ocupaçaoadequada ao curso rea 
lizado e escolha do curso por inexistência de outro na regi- 

ao"(BORDIGNON, 1978: 105-105). 

Tornou-se da mesma forma evideiteque muitos "op- 

tam por determinado curso por estar adequado ã funçao que e- 

xercem", surgindo "a hipõtese de que as Escolas Isoladas do 

interior de Santa Catarina cumprem a função de, primeiramex- 

te, ateider uma demanda por eisino superior como forma de 

obteição e/ou manutelção de status social, mais do que por
~ habilitaçao profissional. Neste caso, o ensino superior ë ti 

do como um bem de consumo, que os indivíduos já definidos e- 

conõmica e profissionalmente adquirem como forma de obter e/ 

ou manter posiçao social eltre as elites das pequenas comL1n_i_ 

dades do interior. Com efeito, a média das idades dos entre- 

vistados, ao concluir o curso, está em torno dos 30 anos" 

(BORDIGNON, 1978: 105). 

Fica questionado, em parte, o atingimento dos obj_e 

tivos da interiorização do ensino superior nos níveis propos 

.z ¬¿1



tos, como "a crença de que a educaçao superior se constituía 
na panaceia para a solução de todos os problemas sõcio-econ_E3 
micos" (BORDIGNON, 1978: 41). Pois fora, alimentados por eu- 

foria des mvolvimentista que lideranças políticas, educacio- 
nais- e empresariais sensibilizaram as municipalidads acriar 
e co-manter Fundações Educacionais, responsáveis pela manu- 
taição de unidades de Ensino Superior no interior do Estado 
d e S anta Catarina; 

Segundo BORDIGNON (1978: 4), a criação de uma Fun- 
.-.. ‹ ~ daçao Educacional unia partidos politicos e a aprovaçao da 

Lei Municipal instituindo a mesma era saudada com marco de- 
cisivo do desenvolvimento da região. A criação de uma Facul- 
dade mudava o "status" da cidade, quase como que declarando 
sua .maioridade. Foram e são mcontradas, nos õrgãos de impr@ 
sa regionais, afirmações de que as instituições de ensino su 
perior são o elemeito fundamental para tirar as comunidades 
int erioranas da estagnaçao. 

As comunidades apostavam no ensino superior eleven 
do-o ã categoria de "motor" de seu desenvolvimento e elas pr_§ 

prias se dispunham inicialmexte a atuarem de forfima articula- 
da com a sua comunidade, da área de influëlcia geoeducacional 
Para tanto teriam que caracterizar-se por uma especificidade, 
por umavocação prõpria, assumindo o papel que lhes estava r_<-É 

servado. Contudo "a falta de objetivos definidos em função da 
realidade na qual se encontram inseridas, o que vale dizer, 
a falta de vocação regional, compromete o exercício das fun- 
ções e o alcance das finalidades que justificaram a existên- 
cia das instituições" (BORDIGNON, 1978; 109). 

.-
1



Proc essou-se um distanciamento gradativo da comuni- 
dade porque a realidade institucional deixara de corresponder 

~ ~ aos ideais de sua criaçao e instalaçao. Seja o leque de car- 
reiras oferecidas, deficiente pela ampliação ou pela adequa- 
~ ` ~ as ~ çao a regiao, seja a sua ausencia na soluçao dos problems co 

munitãrios e regionais, pois a IES representavana origem "o 

cérebro" da promoção humana e do desenvolvimento regional. "A 

figura da Fundação se fundamaita na filosofia da participação 
de pessoas e e'1tidades,,na execução de um objetivo social que 

' ` ~ as transcendem, implica em colocar a disposiçao de finalida- 
des sociais eleitas, patrimônio e bens particulares". Em de- 
corrència dessa premissa, constata-se, no eitato, que "a bai- 
xa participação comunitária na manutenção *e forte `.influ1`e1cia 

das Prefeituras na administração, caracteriza. as Furidaçães 
mais como autarquias, quanto ã forma de administração, e as- 
sociações, quanto â manutenção" (BORDIGNON, 1978: ll2). 

Tais constataçoes fizeram com que BORDIGNON (1978: 
113-116) sugerisse algumas reflexões e propostas para análi- 
ses mais aprofundadas, das quais, pela pertinência ao tema a- 
qui enfocado, merecem destaque especial: 

a) num pais com realidades tao distintas e distan- - , tes, e necessario se pensar em formas distintas, para o ensi- 
.. no superior, que, embora elitista, e um direito e uma necessi 

dade de todas as micro-regioes do pais; 

b) sendo distinta a situaçao da universidade e do 
estabelecimento isolado, distintas e especificas devem ser 
SUZ-IS VOCÔÇOGS; 

.- _ ~ c) se propria e a vocaçao de cada IES, especifica e 
adequada deve ser sua estrutura organizacional; 

v-zJ O



d) E conveniente viabilizar a unificação das unida 
ou ~ des de ensino na mesma Fundaçao, com normas e administraçoes 

unificadas; 

e) ë cabivel analisar a viabilização de Federações 
a nivel de regioes geoeducacionais, quando da existencia de 

~ - pequenas Fundaçoes e unidades de ensino em comunidades proxi 
mas e com caracteristicas semelhantes; 

f) a efetivação do sistema fundacional, com a real 
participaçao das comunidades merece maior dedicaçao dos admi 
nistradores das IES. Sem duvida isto exige maior conhecimen 
to das necessidades sociais e adequação dos cursos existen- 
tes ã real demanda nos dois polos: demanda aos cursos e de- 
manda de mercado de trabalho; 

g) a melhoria do ensino requer a definiçao de pa- 
drões de qualidade. Estes devem ter como indicadores os pro- 
dutos de saida. O acompanhamento e avaliação do desempenho 
dos egressos deve ser tarefa de rotina das IES. 

Duas outras abordagens do ensino superior catari - 

nense merecem ser referidas. A primeira 
(1975), o qual se utiliza do exemplo de 
a demonstração dos modelos teõricos de 

delas de TRAMONTIN - 

Santa Catarina para 
regionalização do en 

sino superior, nao aprofundando contudo formas concretas 'de

~ articulaçao e aglutinação das IES sob a base de um referen - 

cial espacial básico e operativo. 
Heinrich Pohl em"Strukturnrobleme einer neuen Uni I ._

n 
versitat unter dem Vorzeichen der brasilianischen Hochschul- 
reform"(l970), levanta alguns modelos deestruturas universi- 
tãrias surgidasno Brasil.emconsequência.dareforma do ensino 
superior (lei n9 5.540/68), analisando com destaque duas IES 
catarinenses, a FURB e a FUNC (hoje FURJ). V



3.2. CARACTERISTICAS MARCANTES DO MODELO CATARINENSE DE INTE 

RIORIZAÇAO DO ENSINO SUPERIOR! UMA ANALISE CRÍTICA. 

3°2° lo "PODER INSTITUIDOR" VERSUS "RECURSOS FINANCEIROS": UM PROCESSO 

DE PRIVATIZAÇAO GRADATIVA° 

A criação da Universidade Federal de Santa Catari- 

na, pela Lei n9 3.849 de 18 de fevereiro de l960, congregan- 

do as Faculdades então existentes e localizadas na Capital, 

proporcionou a instalação efetiva, ainda recente, da educa- 

ção superior em Santa Catarina. A consciência de que a con- 

vergência para a Capital era insuficiente para o desenvolvi- 

mento pleno e integrado do Estado e do ensino de 39 grau,por 

causas histõricas, geográficas, politicas e culturais noto- 

riamente exploradas â época, e influenciadas pelas teoriasde 
senvolvimentistas oriundas principalmente da CEPAL, as conu- 

nidades interioranas, a partir do engajanmmto de suas lide- 

ranças no processo, tentaram o convencimento das autoridades
z 

estaduaisluisentido de proporcionar ãs cidades-polo do Esta- 

do a instalação de suas primeiras faculdades. Os exemplos do 

Paranã e do Rio Grande do Sul, mormente o último pela cria- 

ção da Universidade Federal de Santa Maria, serviram de argu 
mento para o convencimento. A resistência, contudo, notada- 

mente de meios educacionais da Capital arrefeceranlos âninns 

das lideranças interioranas. 

Coube a Lages a iniciativa de criar una entidade

58



nantenedora civil, cuja finalidade era "a fundaçao de estabe 

lecinentos de nsino superior" (BORDIGNON, 1978: 4). Contu- 

do o insucesso do pleito junto ao CFE, negando a autorização 
Q. para funcionamento das Faculdades de Ciências Econonúcas e 

Contábeis e Atuariais, já instaladas e com alunos frequentan 

do as aulas há dois anos, fez com que se enveredasse por ou- 

tro canúnho, qual seja<>dacriaçãokk1Faculdade de Ciências E- 

conõmicas de Blumenau, pela Lei Municipal n? 1.233, de 6 de 

março de 1964, devidanmnte autorizada a funcionar pelo Conse 

lho Estadual de Educaçao, sendo que suas atividades acadêmi- 

cas foranxiniciadas no dia 2 de naio de 1964. 

O modelo juridico então concebido, de autarquia nm
~ nicipal, inspirou a criaçao das Faculdades de Direito e de 

Ciências Econõnúcas de Itajaí e Lages, respectivameite, esta 

última transfornada agora em autarquia nmnicipal apos disso- 

lução da mantenedora original. Nos anos subsequentes instala 

ram-se as faculdades de Joinville, Tubarão e de Rio do Sul. 

Contudo, gradativanmnte, porque já previsto na Lei 4.024,mas 

principalnente apõs a promulgação da Lei n9 5.540, as anti- 

gas autarquias nunicipais adotaram, por lei municipal, a for 

ma juridica de Fundação Educacional, instituída pelo poder 

público, nos termos da legislaçao vigente, em seu art.4Ç:"As 

universidades e os estabelecimentos isolados de ensino supe- 

rior constituir-se-ão, quando oficiais, em autarquias de re- 

gime especial ou em fundações de direito público e, quando 

particulares sob a forma de fundações ou associações". Esse 
tornou-se, por certo, o modelo ímpar no contexto educacional

J 9



brasileiro, pois afora a UFSC e a ACE, as demais IES do Esta 
do adotaram o modelo jurídico acina exposto. 

O quadro1¶22identifica o nome das IES catarinenses, 
sua sigla, cidade-sede, dependência administrativa e a data 
de sua criação.
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Constituiram-se as municipalidades efetivamente na
~ mola propulsora da implantação do ensino de 39 grau no inte- 

rior do Estado, proporcionando a demarragem do processo de in-
~ teriorizaçao ao darem o primeiro impulso, assumirem a "paterni 

dade" e garantirem a existência da IES, pelo menos na fase de 

instalação. A dependência administrativa caracterizou por is- 
.- 

so, inicialmente, o õnus de manutençao da IES. 

Contudo, ã medida que a rotina se sobreleva ao"entu- 

siasmo" inicial, e que o "status" de cidade-sede de ensino su-
~ perior nao mais traz dividendos políticos, arrefece a eu- 

foria que contagiara a comunidade. Unem-se novamente as IES, 

em nome de direitos humanos ou constitucionais, para reivindi- 

carem a participação, total ou parcial, do Estado e da Uniãona 

manutenção da Fundação Educacional. Tenta-se, pois, uma trans-
~ 

ferência da responsabilidade pela sua manutençao. É o que se 

pode denominar distorções de carâter histõrico-institucional. 

Nem sempre o movimento de co-manutenção das IES pe- 

lo Estado e pela União implica numa abdicação automática e 

espontânea dos direitos adquiridos como poder instituidor. As 

sim ê que, muito embora as municipalidades as tivessem declara 

do com "autonomia administrativa e financeira", continuam as 

mesmas sob a tutela do Prefeito, a quem cabe "decretar" os 

Estatutos e nomear os dirigentes, como ainda, escudado no po- 

der, "subvencionar a sua sobrevivência" (BORDIGNON, l978: 6). 

Daí se conclui que o grau de autonomia das Fundações Educa - 

cionais catarinenses, tanto no nível administrativo como no 

financeiro, torna-se sensível âs mundanças conjunturais, con-



tribuindo para a instabilidade institucional. A proximidade 
física do Executivo Municipal tolhe reduzindo sua capacida- 
de de poder noderador, o que agrava a situaçao, expondo a 

IES a toda a sorte de interferëncias,conscientes ou não. O 

mais notõrio, porem de longe o único, pois os demais estão 
taticamentíe acobertados, ë o caso de Lages, cuja prefeitura, 
apõs rompimento com a UNIPLAC, deixou de repassar recursos 
ã mama. 

A acima mencionada face histõrico-institucional 
das Fundaçoes Educacionais merece ser explicitada, ã medida 
que ela representa um dos fulcros da crise financeira por 

que passam elas intermitentemente. 

_Te1do elas surgido E co-mo autarquias. municipais, 
funcionaram nos primeiros anos característicamente como in_s_ 

tituições públicas de msino superior, sendo supridas com 
dotaçõzes orçamentárias significativas para a gama de ofer-

~ ta de cursos ã "epoca. O que possibilitou, senao a gratuidâ 
de total e plena, pelo menos' o pagamentode anuidades simb§ 
licas. 

Contudo, `a medida em que foi ampliado o 'l eq-ue 

de oferta de cursos e de vagas, e consequentemente sofist__i_ 

cada a sua estrutura organizacional, por vezes ampliada p_e 

las incursões nos campos da pesquisa e da extensão, foram 
aumaxtando de forma vertical os ônus de implantaçao, implg 
mmtação e de manuteição do eisino superior nas Fundaçõesg 
ducacionais. Em outras palavras, dilui-se a participação do 
poder instituidor na manutenção da IES por ela criada.



Para acemplificar, optou-se pela visualizaçao do fe 
nõmeno na IES FURB, por ser a que oferece mais cursos e va- 
gas, ser a mais antiga e a que possui o maior orçameuto en- 

tre elas. 

De 1964 a 1967 funcionou, de forma isolada, a Facul 
dade de Ci'è'1cias'Econõmicas de Blumenau. A partir de 1968, f_o 

ram implantadasas Faculdades de Ciências Jurídicas e de Fi- 
losofia Ci"e'1cias e Letras, já agregadas com a Faculdade de 

~ ~ Ci`a'1cias Econômicas, sob a coordenaçao da Fundaçao Universi- 
tária de Blumenau, criada pela Lei Municipal 1.458, de 20 de 
novembro de 1967. Os cursos mantidos eram: Economia, Direi- 
to, Pedagogia, Letras, Ciências (19 grau), Matemãtica, Quimi 
ca e Histõria Natural. Em 1968, na sequëlcia dos acontecimal

~ tos que culminaram com a. consolidaçao do movimento universi- 
tário no Vale do Itajai, destaca-se o movimento prõ-sede pré 
pria, 'patrocinado pelos Clubes de Serviço. O êxito financei- 
ro obtido possibilitou o imediato início da construção da a-

~ tual sede prõpria, fruto que era da integraçao plena da IES 

com a commidade. Em decorršncia dos sucessos obtidos e na 
alforia do atingimento da meta maior: a institucion,alifz.açÍá'o 

da Universidade preconizada pela Lei 5. 540, criou-se, nova- 
mente por Lei Municipal, a de nfl? l. 557 de 24 de dezembro de

~ de 1968, a FUNDAÇAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU.
~ As duas Leis, 1.458 e l. 557, concederam â Fundaçao 

patrimônio prõprio pela incorporação a ela do Hospital Muni- 
cipal Santo Antonio e do Museu Fritz Muller. Ambos não pro- 
porcionando renda suficiente para sua auto-manutenção, retorna



ram ã Prefeitura Municipal. O hospital, foi transformado em 

Fundação Hospitalar (1970) e o museu reverteu simplesmente
~ (1977). Isto significa que, a par das incorporaçoes finan- 

ceiras neutras ou até negativas, outras fontes de recursos 
financeiros nao foram outorgadas pelas referidas leis, anao 
ser receita auferida atraves de doações, taxas e anuidades. 

~ , Isto veio refletir-se nas execuçoes orçamentarias 
II 

subsequaltes, prin-cipalmeute a partir do mome'1to em que a 

Prefeitura Municipal de Blumenau definiu sua política de 
intensificação do elsino de 19 grau e não corrigindo os va- 

lores das subvenções destinadas ã FURB, enquanto esta «al- 
frmtava um crescimento vertiginoso em termos de cursos, va 

II 

gas, alunado e consequente infra-estrutura, nao considera- 
A vv dos os onus advindos da instalaçao da sede própria. Tal prg 

cesso pode ser ilustrado no quadro n<? 3, que idaitifica, a 

partir de l970, a implantação e implemmtação dos cursos de 
Administraçao, Ciëicias Contábeis, Processamento de Dados,.a 

Habilitação em Ori eutação Educacional, Educação Artistica,.E 

ducação Física, Engenharia Civil e Engenharia Química. Sua 
uu institucionalizaçao vale: o reconhecimalto pelo CFE, confor 

me mostra o quadro n<? 4. 

A retração da Prefeitura Municipal, em termos rela 
tivos, pois não acompanhou ocrescimento da FURB, teve por con 

II 

sequencia a participaçao mais.efetiva dos alunos contribuin- 

do com taxas e anuidades na implantação dos cursos esua manu- 

tenção. Com a institucionalização gradativa como universidade
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QUADRO n? 4 FURB - A INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS SEUS CURSOS. 

CURSOS E HABILITAÇÕES DECRETO EE] DECREHKD DE D.O.U 
AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO DE 

ECONOMIA _ 

ADMINISTRAÇÃO 
CIENCIAS CONTABEIS 
PROCESSAMENTO DE DADOS 
DIREITO 
Áreas de Cmcmtraçao: 
. CIENCIAS CRIMINAIS' 
. DIREITO EMPRESARIAL 
FEIHXÃJGIA 
Habilitações : ' 

. A1:m/UNISIRAÇAO ESCOLAR PARA ExE:5 
CÍCIO NA ESCOLA DE 1‹.> GRAU 

. ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR PARA EXER 
CÍCIO NAS ESCOLAS DE 19 E 2<.> 

CRALS “ 

. ENSINO DAS DISCIPLINAS E ATIVI- 
DADES PRÁTICAS DOS CURSOS- NORÍ 
MAIS 

. ORIENIAÇÂO EDUCACIONAL 
IEEFAS - LICENCIATURA PLENA: 
. PORTUGUES 
. PORTUGUES + ALEMÃO 
. PORTUGUES + FRANCES 
. PORIUGUE + INGLES 
CIENCIAS - LICENCIATURA DE 19 GRAU 
CIENCIAS - LICENCIATURA PLENA 
Hàbilitaçõesz 
. MATEMÁTICA 
._ BIOLOGIA 
. QUIMICA (LICENC.E BAGIAR.) CURTA 
EDUCACAO FÍSICA MASCULINO 
EDUCAÇÃO FÍSICA FEMININO 
LICENCIATURA - TECN. DE DESPORIOS 
ENGENHARIA CIVIL 
E:NGEI×HARIA'.QUÍMICA 

(*) 
69.931 
69.931 
75297 

(.*) 

(*)_ 

(*) 

(*)_ 

(*) 

74.761 
74.894 

71.894 
71.894 

70.302 
77.137 
79.070 
80.529 
70.242 

71.361 

71.361 

71.361 
81.724 
71.361 

83.216 
83.216 

79.738 
81.665 

81.676 
81.676 

20.03.72 
12.02.76 
31.12.76 
10.10.77 
07.03.72 

13.11.72 

13.11.72 

13.11.72 
24. 05. 78 
13.11.72 

28.02.79 
28.02.79 

26.0577 
16.05.78 

17.05.78 
17.05.78 

(*)Anteriores ã exigência legal de Decretos de Autorizaçao. 
FONTE: PLANO QUADRIENÀL DE DESENVOLVIMENTO - FURB -1980.



"de fato" e "de jure", pois o primeiro processo foi protocola
~ do em dezembro de 1977, houve uma participaçao mais efetiva‹do 

Governo Federal através da SESU (ex-DAU) e do PREMESU. A par-
~ ticipaçao do Governo do Estado se deu, de forma expressiva, Ê 

través do programa FAS/CEF e do apoio financeiro ao sistema 
fundacional a partir de 1980. 

Os quadros n9 3 e n9 4 visualizaram, pois, o desem- 
penho financeiro e acadêmico da FURB no período 1964/1980, em

~ que fica evidenciada sua progressiva privatizaçao. O caráter 
de autarquia municipal desapareceu gradativamente em termosad 
ministrativos, a ponto de os dirigentes das unidades, apõspro

~ gressivas alteraçoes estatutárias e regimentais, serem elei- 
tos diretamente pelos colegiados prõprios, ficando a cargo do

~ Prefeito Municipal somente a nomeaçao do Reitor e do Vice a 
partir da lista sêxtupla votada pelo colégio eleitoral prõ- 
prio. Contudo perdura, mesmo que em grau menor, a marca origi 
nal de "instituição pública", criando resistências em termos 
de conscientização da nova realidade e dúvidas quanto ao com- 
portamento de uma IES mantida em menos de 10% pelo poder ins-

~ tituidor. Visíveis o dilema e a dubiedade na fixaçao e cobran 
ça de reajustes das anuidades. 

O desenvolvimento histõrico-institucional da FURB 
ê, Wmutatis mutandis", a histõria das demais Fundações Edu- 
cacionais de Santa Catarina, criadas pelo poder público mu- 
nicipal. As crises intermitentes de ordem financeira e admi-



nistrativa, e a fragilidade do sistema acadêmico, sao apenas 
II consequencia da debilidade do modelo em si. Sua consolidação 

dependerá essencialmente de uma política solidária, a nível 
horizontal, das IES entre si (incluida a UFSC) e, a nívelver 
tical, com o apoio tecnico e financeiro do Governo do Esta- 
do e da União, na forma de contrapartida, e/ou de implementa
~ çao de áreas carentes com o apoio desses e da comunidade em- 

presarial. 

Um diagnóstico da situação financeira permite idem 
tificar as potencialidades do sistema, seu grau de dependên- 
cia adflinistrativa e financeira, e consequente instabilidade 
institucional, em ternos teóricos pelo menos. A análise da 
situação financeira das Fundações pode ser feita «considera- 
dos cinco indicadores: crescimeto da receita própria, cres- 
cinmnto da despesa, percentual de receita própria, percentu- 
al de auto-custeio e percentual do custo de produçao; este 
último tendo por base as despesas de atividades-fim de cada 
instituiçao. e 

No presente trabalho, tonou-se por base o percentu 
al de aunwnto sobre os dados de 1979 em relação a 1980, cont 
parados os respectivos balanços, para a identificação dos 
dois primeiros indicadores. Por sua vez, a receita‹ própria 
refere-se a semestralidades e taxas escolares, bem cono a re 
ceita de serviços prestados. O percentual da receita prõpria

~ e o comparativo com receitas de subvençoes nunicipais, esta- 
duais e federais e outras receitas. O percentual de auto-cus 
teio foi obtido pela relaçao entre receita prôpria e despe-



z 

FIGURA N93 
ESTRUTURA DE ENSINO DA UNIVERSIDADE 

FURB/1969 
UNIDADES 

CENTRO DE ESTUDOS __ FUNDAMENTAIS 

CURSOS 

.__ CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

CIÊNCIAS - 1°. C|'CLo 

H|sTo'R1A NATURAL 
LETRAS 
MATEMÁT|CA 
ou IM | CA 

D1v|sÃo uN|vERs|TÁR|A 
DE Rno Do sUL 

ADM|N|sTRACÃo 
C|ÊNC|As coNTÁsE|s 
D|RE|To 
ECCNCMIA 

PEDAGOGIA 

D|v|sÃo uN|vERs|TAR|A 
DE BRUSQUE 

CENTRD DE EDUCACAO \ CENTRO TECNoLÓG|Co 

CENTRC suo-MEDICO

\ 
oRCÃos CDMPLEMENTARES 

ouí|vuCA |NDusTR|AL 
ENCENHAR|A Cív|L 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
MEDICINA 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E 
PROC. DE DADOS'-IPLAN 
|NsT|TuTo CENTRAL DE PEsou|sAs 
|NsT|TuTo DE ARTES 
|NsTrrUTo DE ADM|N|sTRACÂo 
|NsT1TuTo DE PEsoU|sAs MED|CAs 
HosP|TAL UN|vERs|TAR|o 
MUSEU Dr. FRITZ MULLER 

FONTE- Boleiim Universitário N9 2/FURB - I969



FIGURA N94 
ESTRUTURA ADMINISTRATRIVA DA UNIVERSIDADE 

FU R B /1969 

CONSELHO DE CONSELHO ASSEMBLEIA 
CURADORES UNIVERSITÁRIO UNIVERSITARIA 
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sas de custeio. Finalmmte, o percaitual do custo de produ- 
ção foi obtido pela relação entre as despesas com pessoal 
docente e pessoal tëcnico-admistrativo. 

A Tabela I - Quadro 1, a Tabela I - Quadro 2 e a 

Tabela I -Quadro 3 (CES/SEE,l98l) reproduzem, em detalhes, a si 
~ ~ tuaçao financeira das Fundaçoes Educacionais de Santa Catarina, 

com base em dados extraídos dos Planos Quadrienais de Desen 
volvimmto. Contudo, para sintetizar o comportamento das IES 
nos termos dos indicadores de desempenho financeiro acima 
arrolados, merece destaque a tabela a seguir. 

Tflbe1a I - FUNDAÇÕES EDucAc1oNA1s - Indicadores da 

Situação Financeira em Percentua1-J979/ 

19800 

73 

FUNDESTE 

AQÊS 
UNIPLAC FUNORTE FUNPLOC 

FEDAVI FEPEVI FEARPE FEPLAC FEMARP 
FEAUC FUCRI FESSC 

FUOC FEBE FURJ
É 

INDICADORES E _ 

, 1 1 

FERJ

�

- 

��

-

�

- 

��� 

/v'-

�

- 

��

- 

�� 

/'I 

H¶KENflH¶zDE V 

C. 
72 73 189 68 131114 68 [L00 75 101 -10147 163 50 96 141 DE DESPESPS 

- 7 

82

� 

pEm1Nmwu,DE -
“ 

<5&SCIMNT0 DA 76 79 176 66 108 59 37 nas 2 - 
RECEITA PRÓPRIA p 

p 

_ 115 120 144 84 82 76 116 2 6 17

� 

PERCENTUAL DE 
RECEITÃ PRÓPRIA. 

78 80 73 73 69 73 47 58 65 71 35 54 41 54 42 78 22

� 

PERCENTUAL DE 
6 5 AUTO-C[B'IEIO 92 83 89 ,80 8187 54 70 112 83 54 93 58 49 63 23 1 

CLBTO DE 74 75 58 64 59 71 54 25 70 62 81 É6 84 53 90 43 
‹ ` ` z 1* 

1 0 U ¬ ' ' 

68 1 

PKDDUÇAO
_ 

FONTE: Planos Quadrienais de Desenvolvimento - CES/SEE -1981.



Assim sendo, a Tabela I revela que, em termos de 

desempenho do sistema, nove fundações tiveram um crescimen 
to percentual de despesas maior do que o respectivo cresci- 
mento da receita prõpria, destacando-se a FERJ, cuja recei 
ta própria diminuiu em 17%. Por outro lado, sete fundações 
apresentaram situação inversa, destacando-se a FEAUC, com 
um aumento de receita prõpria de ll4% contra uma diminuiçao 
de despesa de 10%. A média de desempenho revela um relati- 
vo equilíbrio de crescimento, com 96% para a receita pnäxia 
e 99% para o total de despesas. Em segundo lugar, os percen 
tuais de receita prõpria, dentro da receita total, revelam 
que seis fundações ultrapassaram a marca dos 70% e outras 
quatro dos 50%. A média do sistema é de 56%. Neste sentido 
ainda é significativo o papel.das Prefeituras Municipais co 
mo mantenedoras, as quais participaram em média con1l8% mas 
individualmente variam desde omissão total na UNIPLAC até 

Índices de 45% e 59% na FEPLAC e FERJ, respectivamente. 
A tendência geral é de menor participação nas fundações de 

maior porte e maior participação nas de menor porte. Em re- 

lação a esse fato, há que ser considerado o percentual de 

auto-custeio, que acompanha conseqüentemente a tendência‹im 

instituições maiores apresentarem os índices mais elevados. 

Exceção ao fato deve ser observada em relação â FESC/UDESC 

que, apesar do seu porte, tem apenas 10% de receita prõ- 

pria e 13% de auto-custeio, resultado da política do gover- 

no estadual de investir como mantenedor efetivo, o que não 

acontece essencialmente com as fundações educacionais cria-



das pelas nunicipalidades, onde se detecta um afastanmnto gra
~ dativo da manutençao das IES por elas criadas atraves de leis 

municipais. Somando-se essa tendência ã prõpria fragilidade 
das prefeituras municipais, seja a nível financeiro com poli 
tico-administrativo, mesmo ou principalmente as ocupadas por

~ prefeitos de oposiçao ao governo estadual, identifica-se um 
grau' elevado 'de falta de autonomia financeira e político-adng 
nistrativa do sistema fundacioanl. Torna-s e, pois, urgente a 

criaçao de mecanismos prõprios que, ao assegurarem uma relati 
va autonomia das IES, lhes propiciem a necessária estabilidade 
institucional (ANÁLISE DE DESEMPENHO - CES/sEE,1981z 2-3).

75



3.2.2. "UNIVERSIDADE REGIONAL" VERSUS "ESTABELECIMENTO ISOLÊ 
D0": O LIMBO DA HIBRIDEZ. 

A Lei 5.540, em seu art. 29, sabiamente estabelece
~ como norma a expansao do ensino superior na forma organizaci 

onal de Universidade, e sõ excepcionalmente na forma de Esta 
belecimentos Isolados. É o que Sõi acontecer, mormente quan-

~ do a iniciativa parte, a nível de operaçao conjunta e politi 
camente consolidada, como desejo do Estado, mui raramente co 
mo iniciativa privada. É o que comprovam os três grandes ex-

~ perimentos brasileiros: a Universidade de Sao Paulo, a Uni- 
versidade do Distrito Federal absorvida pela Universidade Fe 
deral do Rio de Janeiro) e a Universidade de Brasília. Ã ex- 
ceção das acima citadas, predomina a tradição no Brasil dese 
fazer a expansão do ensino superior, ou melhor, a instalação 
de uma universidade a partir de estabelecimentos isolwkm prê- 
existentes, os quais, aglutinando-se, geralmente nao se inte 
grando de forma globalizada, deram origem ã quase totalidade, 
pois, das universidades brasileiras. 

Esse fenômeno tem raízes históricas, que basicamen
~ te se reduzem ã adoçao do modelo de escola superior importa- 

do "para a.implantação no país, especialmente o francês, com 
uma estrutura acadêmica monolítica e de escola isolada". 
(FINGER, 1980: 6). Tal sucedeu com a criação das primeiras as 
colas superiores, apõs a vinda da Família Real ao Brasil, em 
1808, quando se adotou um modelo que reproduzisse as insti-



tuiçoes européias, nas quais tinham sido educados e que co- 

nheciam muito bem. Destarte, implantando-se as primeiras ins 
tituições, como que foi ditada a estrutura académica e admi- 
nistrativa que norteou a criaçao das futuras IES brasilehas. 

O modelo imperial de escola superior impôs-se e 

prevaleceu até a legislação recente da reforma universitária, 
consubstanciada na Lei 5.540. O modelo era, pois, de escola 
isolada, profissional, explorando um ünico campo do saber or 
no máximo, campos mais prõximos, dificultando sobremaneira 
uma futura integração, pois adquiriram eles privilégios con- 
seguidos através de anos de maturaçao. Roberto Santos, ao

~ comentar a situaçao e a influência da escola superior isola- 
da no Brasil diz: "A escola superior isolada, auto-suficien I _z 

te do ponto de vista didatico, que oferece ao aluno os conhe
, cimentos bãsicos necessarios ao aprendizado das disciplinas

- profissionais, assim como o adestramento no uso das tecnicas 

inerentes ao exercicio da mesma profissao, criou entre nos 
,. raizes extremamente fortes, e continua interferindo, ate ho- 

~ - je, com a concretizaçao plena da ideia da universidade" 

(SANTOS, l973: 5)_ 

Ao se transformarem em universidade essas escolas 

continuam a resistir e o que se teve foi uma agregação de 

grupos profissionais, isolados, que mantiveram suas estrutu- 

ras acadêmicas e administrativas como vinham fazendo. "Esse 

isolamento e até mesmo radicalização dos diferentes campos 

profissionais dentro da universidade impediu que se criasse



uma instituição mais globalizante, com mais capacidade de
~ oferecer uma verdadeira formaçao profissional,livre das bar- 

reiras estreitas de uma escola isolada" (FTNGER,1980:18). 
-z Francisco Campos, ao dispor sobre a organizaçao do 

ensino superior no Brasil e a adoção do regime universitárkr 
estipulava no art. 59, do Decreto n9 19.854/31, a obrigato- 
riedade de pelo menos 3 dos seguintes cursos para a consti- 
tuição de uma universidade: Direito, Medicina, Engenharia e 

Educaçáo, Ciências e Letras. A Lei n9 4.024/61 haveria de 

consagrar o devir de uma instituiçao universitária, determi- 
nando em seu art. 79 a forma estrutural e composição de cur- 
sos para a criaçáo de universidades, quando diz: "As univer- 

sidades constituem-se pela reuniao, sob administraçao comum, 
de cinco ou mais estabelecimentos de ensino superior".Influ- 
enciados, por certo, pela estrutura e organizaçao do ensino 
superior, na qual tinham sido educados, e porque anterior ã 

legislação da reforma universitária, as lideranças educacio- 
nais catarinenses adotaram o modelo do estabelecimento isola 
do como forma organizacional, .destinado ao desenvolvimento do ensi 
no universitário.

~ Contudo algumas das Fundaçoes Educacionais mais an 
tigas, quase que se antecipando ã Lei 5.540, criaram através 
de lei municipal a sua universidade regional. Assim ê o 

caso da FURB-Fundação Universidade Regional de Blumenau,cria 
da pela Lei Municipal 119 1.557, de 24/12/ô9._`



O Boletim Universitário n9 3, (Anexo I), da FURB, 
apresenta a nova universidade, criada por lei municipal e 

inspirada na "Lei da Reforma Universitária", e enaltece os 
princípios norteadores de flexibilidade, integração acadêmi 
ca, e comprometimento com a comunidade local e regional. As 
sim sendo, as estruturas administrativa e acadêmica esboça-

~ das ã época (1969) reproduzem a consciência da criaçao de 
"Universidade Regional", nos termos da legislação em vi uma

~ gor e expressando sua vocaçao de IES geograficamente engaja 
da no Vale do Itajaí, através do mecanismo de Extensão Uni 
versitâria nas cidades de Brusque e Rio do Sul (Figurasrfi>3 
e n? 4).

4



A euforia expressa no texto citado teve o seu pre 
ço. A falta de um lastro financeiro mais consistente e a de 
pendência administrativa da municipalidade, aliadas ã dis- 

puta de liderança interna, fizeram com que a instituiçao fos 
se lançada numa crise sem precedentes. No seu bojo avoluma- 
va-se, entretanto, uma outra crise: a sociaL provocada pe- 

la comunidade que queria ver reconhecido o curso de Econo- 

mia que já havia formado suas primeiras turmas. Cabia uma
~ opçao e as alternativas eram apenas duas: ou reconhecer a 

universidade e com ela os cursoacnireconhecer apenas os 

cursos. O realismo político fez com que se optasse pela so- 

luçáo mais pragmática: reconhecer os cursos e, com isso, 

reativarè mxbløcxgmfizaguymldafaculdade, Êextinto" com a 

criaçao da universidade e alijado, conseqüentemente, do 

estatuto aprovado em Assembléia Geral (01/70) e devidamente 

registrado. 

Os processos de reconhecimento se sucederam: pe- 

rante o CFE e o DAU/MEC existiam apenas as faculdades, ou 

seja, estabelecimentos isolados. Em 1973, o CFE baixou a 
aq ~ Resoluçao n9 l7, dispondo sobre as expressoes "Universidade" 

e "Universitária" contidas nas denominações de estabelecimn 
tos de ensino superior,proibindo o seu uso indevido, isto 

ê, quando náo se tratar de universidade "de jure". Mudou-se 

o nome, mantiveram-se a sigla e a estrutura híbrida. No mes 

mo vendaval de legalismo haviam sido extintas as Extensões 

Universitárias. Apenas em dezembro de 1977 foi possível pro 
. ~ 

tocolar o processo de Universidade, com base na Resoluçao



29/74, do CFE, com 5 faculdades e 15 cursos, todos reconheci- 
dos ou em vias de reconhecimento, e um alunado de mais ou me- 

nos 4.000 estudantes. 

O exemplo da FURB sumariza a histõria das IES iso- 
ladas catarinenses, nomeadamente aquelas que foram criadas an 
tes da Resoluçao n? 17/73 do CFE. Foram criadas como estabele 
cimentos isolados para se transformarem,num futuro prõximo ou 
remoto, em universidades regionais, recebendo para tanto des- 
de o início a denomina.ão ou de "Fundacao Universidade" ou I Ç ,

~ "Fundacao Universitária". 

A falta de criatividade ou uma criatividade embota 
da por razoes culturais e políticas (FINGER, 1980: 31) ou am- 

bas, fizeram com que se adotasse em Santa Catarina, como tam- 

bém em outros estados brasileiros, o assim denominado "modelo 
ünico"; em outras palavras, a excepcionalidade institucionali 
zada do estabelecimento isolado. As dificuldades sempre cres- 
centes de transformação em universidades fizeram com que sepe

~ renizasse quase a exceçao e se afastasse mais e mais a meta 
proposta: tornar-se um dia uma universidade "de jure". 

A Lei 5.540, em seu art. 89, propõe uma forma orga 
nizacional intermediária, quando declara: 

"Os estabelecimentos isolados de ensino superiorde 
verão, sempre que possivel incorporar-se a univer- 

sidade ou congregar-se com estabelecimentos isola- 

dos da mesma localidade ou de localidades prõximas, 

constituindo, neste ültimo caso, federações de es- 

colares, regidas por uma administração superior e 

com regimento unificado que lhes permite adotar



crítërios comuns de organização e funcionamento". 

Por falta de uma regulamentação ou devido ã formu 

laçao pouco precisa da forma organizacional que estaria des 
de entre "um pouco mais do que estabelecimento isolado" e 

"um pouco menos do que universidade", desestimulou a adoçao 
do modelo preconizado em Lei. Comprova a assertiva o fatoda 

Q. ~ existencia de apenas 7 federaçoes em todo o país, organiza- 
das nos termos da lei e aprovadas pelo CFE. 

Merecem destaque neste contexto as observaçoes per
~ tinentes de FINGER, quando afirma que, por razoes políticas 

e culturais, determinativas no comportamento brasileiro, a- 

tribui-se "ao governo central o poder de decisão para, pra- 

ticamente, decidir todos os aspectos sociais e estruturais 
da nação" (FINGER, l980: 12). O fato de ter sido sempre as- 

sim inibe as autoridades educacionais, quanto ao desenvolvi 
mento de modelos jurídicos próprios, seja por receio de não 

aprovação pelo CFE, seja pela condição de "excepecionalida- 
de" assim criada, e ê assim que se tem tocado a situação da 

universidade (...) como alguma coisa acabada e se discute É 
penas como colocã-la em prática" (FINGER, l980: 31). Na fal 
ta de definição precisa, pois, deixa de ser adotado o mode- 

lo de "Federação de Escolas". Ou seria porque não dã "sta- 

tus"? 

Constata-se a ausência de um diálogo de maior con- 

fiança, definição e decisão entre o CFE e os CEEs, e de am- 

bos com as IES, para se ter uma rota menos tortuosa para os 

estabelecimentos isolados de ensino superior, que pouco a 

pouco estão condenados a permanecerem no limbo da excepcio-



nalidade definitiva. 

-Por outro lado, pode-se falar em realidadasaparen
~ tes. Se a legislaçao fala em universidade e estabelecümnnbs 

isolados, como dois polos distantes intermediados por uma 

estrutura flexível que os liga, a chamada Federação de Esco 
›»-~ z 

las, a realidade institucional da maioria das Fundaçeos Edu 
cacionais de Santa Catarina ë essencialmente outra. Estrutu 

ral e organizacionalmente não são nem universidades e nem 

estabelecimentos isolados,e:nostenmm'dalei também não são
~ Federaçoes de Escolas. Isto comprovam os Planos Quadrie- 

nais. O quadro n9 5 nos mostra a magnitude do problema. A 

maioria delas ê constituída por 2 atê 5 faculdades, ofere-
~ cendo de um a quinze cursos, sem considerar as habilitaçoes 

Mesmo sem adotarenxoamfiekionçnúzackxmldeuniversi- 

dade ou de federaçao de escolas, as Fundaçoes Educacionais 

implantaram a estrutura organizacional acadêmica preconiza- 

da pela legislação da reforma universitária nas suas facul- 

dades ou escolas, verdadeiros estabelecimentos isolados "de 

jure". Resultou daí a existência de faculdades paralehassem 

integração maior entre si, o que de inicio contraria a le- 
~ ~ z ~ 

gislaçao que prevê a eliminaçao da duplicaçao de freios para ~_fins_ 

idênticos, ou seja, a falta de racionalidade administrativa. 
~ ~ Inclusive nao ê incomum a separaçao dos espaços físicos que 

deveriam ser de uso comum e indiferenciado. 
~ ~ Contudo merecem mençao especial a adoçao e implan 

tação afoitas do regime acadêmico flexível, caracterizaàope
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Quadro n9 5 ~ INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR QUE COMPÕEM O DGE-34, 
COM SUAS UNIDADES - 1980. 

l. UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina- Florianópolis 
. Ceutro de Ci"e1cias Agrárias 
. Cmtro de Ciências Biológicas 
. Cmtro de Ciências Físicas e Matemáticas 
. Centro de Ciëicias Humanas 
. Cmtro de Ciências da Saúde 
. Ceüztro de Comunicação e Expressão 
. Cmtro de Desportos 
. Centro de Educação 
. Ceitro Tecnológico 
. Centro Sócio-Econômico. 

2. FURB - Fundação Educacional da Região de Blumenau - Blumenau 
. 'Faculdade de Ciências Económicas 
. Faculdade de Ciëicias Jurídicas 
. Faculdade de Filosofia, Ci`a1cias e Letras 
. Faculdade de En'g.a1haria

~ 
. Faculdade de Educaçao Física e Desportos. 

3. FESSC - Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina - Tubarão 
.. ..

� 

. Faculdade de Ci aicias Economicas 

. Escola Superior de Ci`e1cias e Pedagogia 
_ Escola Superior de Tecnologia 
. Escola Superior de Ci`e'1cias da Saúde e Promoçao Social. 

4. UDESC - Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina 
S ede: Florianópolis. 

. Escola Superior de Administração e Gerência - Florianópolis 
. Faculdade de Educação - Florianópolis 
. Escola Superior de Educação Física - Florianópolis 
. Centro de Ciências Agro-Veterinária - Lages 
. Faculdade de Engeiharia de Joinville - Joinville.
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10. 

12. 

13. 

5. FURJ - Fundação Educacional da Região de Joinville - Joinville.
A 

. Faculdade de Filosofia, Cieicias e Letras 

. Faculdade de Ciências Econômicas 

. Escola Superior de Educaçao Física e Desportiva 

. Faculdade de Ciências Adndnistrativas.
~ 

6. FUCRI - Fundaçao Educacional de Criciúma - Criciúma. 
. Faculdade de Ciências e Educação 
. Escola Superior de Educação Física e Desportos 
. Escola Superior de Ciências Contábeis e Administrativas 
. Escola Superior de Tecnologia. 

7. UNIPLAC - Fundaçao das Escolas Unidas do Planalto Catarinense-Lages 
. Faculdades de Ciênicas Econômicas, Contábeis e Adnúnistrati 

vas. 
. Faculdade de Ciências e Pedagogia. 

8. FEPEVI - Fundação de Ensino do Pôlo Geo-Educacional do Vale do Itajaí - 

Itajaí. - 

r Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais 
. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
. Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis 
. Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia.

~ 
9. FUNDESTE - Fundaçao de Ensino do Desenvolvimento do Oeste - Chapecô. 

. Centro de Ensino Superior. 
FEARPE - Fundação Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe - Caçador 

. Faculdade de Pedagogia, Ciências e Letras ` 

. Faculdade de Ciências Adnúnistrativas e Econômicas 

. Faculdade de Serviço Social e de Saúde. 
ll. FUOC - Fundação Educacional do Oeste Catarinense - Joaçaba. 

. Faculdade de Adnúnistração 

. Faculdade de Educação. 
FUNORTE - Fundaçao Educacional do Norte Catarinense - Mafra. 

. Faculdade de Ciências e Letras.
~ FEBE - Fundaçao Educacional de Brusque - Brusque 

_ . Escola Superior de Estudos Sociais.
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FERJ - Fundaçao Educacional Regional Jaraguaense - Jaraguá do Sul 
. Faculdade de Estudos Sociais.

~ FUNPLOC - Fundaçao das Escolas do Planalto Norte Catarinense - Canoinhas 
. 'Faculdade de Ciências. 

FEPLAC - Fundação Educacional do Planalto Central Catarinaise - Curitiba 
nos.

. 

.- Faculdade de Ci`a1cias Contábeis. 
FEDAVI - Fundação Educacional do Alto Vale do Itajaí - Rio do Sul 

. Faculdade de Administração de Empresas.
~ FEMARP - Fundaçao Educacional Empresarial do Alto Vale do Rio do Peixe - 

Videira. 
. Faculdade de Ciências Contábeis, Econômicas e Administrativas 

FEAUC - Fundação Educacional do Alto Uruguai Catarinense - Concórdia 
. Faculdade de Cièicias Biológicas ' 

. Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia.
~ ACE - Associaçao Catarinense de Ensino - Joinville. 

. Faculdade de Educação - 

. Faculdade de Direito.



f... la semestralidade, matrícula por disciplina, integralizaçao 
curricular progressiva disciplinada por prê-requisitos e cg 
-requisitos. Não sendo universidade de massa, para a qual 
aliás foi proposto o modelo, e contando apenas com uma en- 

trada anual, a IES fundacional catarinense se deparou ime- 

diatamente com um emaranhado de conseqüências, nem sempre 
detectado com consciência e senso crítico, prevalecendo um 
comportamento não longe dofatalismo legalista.Outras intro- 
duziram mecanismos camuflando a hibridez daí resultante. 

Basicamente, o sistema acadêmico flexível náo po- 

de prescindir das seguintes premissas: disponibilidade dos 
corpos discente e docente, duas entradas por ano e currícu 
lo razoavelmente flexível com oferta semestral de todas as 

disciplinas ou opcionais alternativas. Caso contrário, o
~ que está acontecendo nas IES que adotaram o modelo, nao há 

condições de oferta e de freqüência normal e regular, o que 
traz como conseqüência uma desorientaçáo junto aos alunos,

~ sua desmotivação e freqüente evasao, reduzindo portanto a 

receita e criando vagas ociosas. A não ser que sejam "afrou 
xados" os prê-requisitos, minimizadas as reprovações ou exi 
gidos número mínimo por turma e matrícula obrigatória em 

tantos disciplinas/crêditos quantos forem necessários para 

o equilíbrdxa financeiro. Merece, pois, ser feita reflexão es 
pecial, e conseqüente análise crítica, sobre a validade do 

modelo adotado e introduzir criativamente um modelo de es- 

trutura organizacional acadêmica compatível com a realidade 

institucional.
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3.2.3. O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO ENSINOEA OFERTA DE CURSOS DE 

GRADUAÇÃO: SUA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÃFICA E POR AREA DE 

CONHECTMENTO. 

Segundo BRAGA, o ensino superior brasileiro ofe- 

rece atualmente cerca de 3.804 cursos de graduaçao, dividi 
dos em 70 tipos diferentes, cujos "currícula minima" já fo- 

ram aprovados pelo Conselho Federal de Educaçao. Se acres- 

centarmos os cursos de curta duração, os cursos em experiên 
cia em várias instituições, assim como as diversas habilita 
ções que muitos cursos propiciam, o montante do leque de 

oferta de cursos sobrepassa a 200 títulos diferentes que 

podem caracterizar diplomas específicos. Teoricamente, por- 

tanto, estamos bem dotados em relação ao leque de oferta de 
cursos e participando em quase todas as áreas do saber que 

cia moderna oferece com suas especializações. O pro- Q! O ¡..:. (D) 23 

gresso realizado neste particular foi notável, sobretudo se 

considerarmos que até 1961, possuíamos um leque de oferta 

que ficava pela casa de 20 cursos e correspondia ãs profis- 

sões de nível superior existentes no Brasil. (BRAGA,l979J5) 

Uma análise dos quadrosIK%Se n¢7permite concluir 
~ ~ 

que houve uma expansao intensiva dos cursos de graduaçao‹¶B 

se caracterizam pelo "bacharelismo", isto ê, percebe-se a 

concentraçao de cursos de graduaçao nas afeas de Ciências 

Humanas e Sociais. Somente os cursos de Direito, Pedagogia
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e Letras absorviam, em 1976, 260.000 alunos, nais deaumaquin 
ta parte de todo o alunado do eisino superior. BRAGA oferece 
dois quadros, um com os cursos mais oferecidos no Brasil, o 

outro com os menos ofertados. 

Do elenco dos 10 cursos mais oferecidos no Brasil, 
II 

a sequencia a seguir nos da a ideia da participaçao dos cur- 
sos de Ciências Humanas e Sociais (incluindo Letras), que 
perfazem mais de 50% da oferta global de cursos. O quadro a- 
baixo nos dá o espectro do Brasil e de Santa Catarina; 

QUADRO1fl>8 -BRASIL/SANTA CATARINA-Elenco dos 10 (dez) Cur- 

sos nais Ofertados. 

B_RAs IL (*) SANTA cATARINA(**) 

. Letras ... . . . . . . . . . . . .. 376 cursos . . . . . . .. 09 cursos 

. Pedagogia . . . . . . . . . . . .. 340 cursos .. . . . . .. ll cursos
~ 

. Administraçao ...... .. 225 cursos . . . . . ... 13 cursos 

. Estudos Sociais ... ... 216 cursos . . . . _... 09 cursos 

. Ciências Contábeis .... 166 cursos .. . . . . ._ 12 cursos 

. Matemática ........ ... 156 cursos . . . . . . .. 04 cursos 

. Ciências Econômicas ... 130 cursos ........ 06 cursos 

. História ........... ,_ 128 cursos .... ... 04 cursos 

. Direito ............... 126 cursos ........ O4 cursos 

. Ciências (19 grau) .... 175 cursos ........ 10 cursos 

(*) FONTE: BRAGA, 1979: 16. 
(**) FONTE: Planos Quadrienais de Desenvolvimento - CES/SEE- 

1980.



Do lado oposto,do elenco dos 10 cursos nmnos ofer- 

tados,aindaconsümnalgunscnmyã primeira vista, são da nais al- 

ta necessidade e respondem a algumas das vocações específi--
~ 

cas do Brasil, dada a expansao do seu litoral e sistema hi-
~ 

drogrãfico, os problemas da saude e alimentaçao de sua popu 
... laçao e toda a gama, enfim, de seus recursos naturais. Nova 

mente o quadro abaixo nos dá o espectro comparativo do Bra- 

sil e de Santa Catarina: 

QUADRO N? 9 - BRASIL/SANTA CATARINA - Elenco dos 10 (dez) Cursos 

Menøs Of ertados . 

BRASIL (*) SANJA CATARINA (**) 

02 
O2 
04 

. Engenharia Naval...“...“. 

. Engenharia da Pesca ..... 

. Terapia Ocupacional ..... 

. Engenharia de Minas ..... 

. Engenharia da Produção .. 07 

. Agrimensura ............. 07 
O8 
10 
10 
14 

. Fisioterapia . . . . . . ... .. 

. Engenharia Florestal ..._ 

. Zootecnia ... . . . . . . . ... . 

. Nutrição ........ . ... . 

05 

cursos. ..... - 

cursos ...U - 

cursos ...... - 

cursos ..... - 

01 curso(tESC) 
O1 curso(FUCRI) 

CUÍCSOS ... . 

CUISOS .. .. 

CUISOS -..... " 

CUISOS . ... ' 

CUISOS ..... “ 

cursos ...... 01 curs0(LESC) 

(*) FONTE: BRAGA, 1979: 16. 

(**) FONTE: Planos Quadrienais 
1980.

` 

de Desenvolvinmnto - CES/SEE¬ 

Na oponião de BRAGA, pode-se concluir pela e-= 

II I 

xistëncia de um elevadoç£aufi€_irraciona1idade nessa concen- 

tração, que exacerba o antigo vício brasileiro do diplOHfi



como sínbolo de"status" em detrimento do cultivo da ciência e
~ da preparaçao mais adequada de profissionais úteis ao desen 

volvimento nacional (BRAGA, 1979: 16). Daí surge o desequi- 
líbrio na oferta de profissionais para o mercado de .traba- 

lho com a relação de 8 medicos para uma enfermeira, ou a
~ formaçao anual de 32.000 administradores, 22.800 advogados, 

28.000 pedagogos, e someite 1.600 veterinários, 1.950 agrô- 

nomos, 270 nutricionistas, 380 zootëcnicos e 150 tecnõlogos 
em alimentos. (BRAGA, 1979: 16). Uma segunda análise nos per 
mite a categorização dos cursos em "cursos nobres, caros e

~ longos" e "cursos populares, .baratos e de menor duraçao" , 

comfortte incidência dos segundos sobre os primeiros por par 
te da oferta e em ternos de demanda. 

No ela1co dos cursos mais ofertados no DGE-34 su- 

peram ou igualam o número de cursos de Direito _(4) os se- 

guintes: Educação Física (5), Enfermagem (4), Geografia (4) 
~ ø ~ e Educaçao Artística (4) . No mais ha uma ideitidade, nao 

contudo na ordem de quantidade. 
~ au ~ A conceutraçao da expansao e interiorizaçao do en- 

sino superior catarinense, portanto, deu-se nos moldes do
~ 

Il fenõmeio a nivel nacional. A opçao pelos cursos a serem 
criados obedeceu mais a critërios relacionados a custos de 

~ ~ implantaçao e manutmçao do que a necessidades comunitárias 
e aspirações da clientela", conclui BORDIGNON (1978: 8). 

A histõria da Universidad-e Fedneral de Santa Cata- 
rina se constitui em paralelo ilustrador. Também ela inici-



ou suas atividades acadêmicas nas áreas de Ciências Humanas e 

Sociais e, mais tarde, oferecendo algumas liceiciaturas. Pa- 

ra tanto recrutava seu corpo doc ente na comunidade Floriano- 
politana, por si sõ privilegiada por sediar o governo estadli 

al e, portanto, contar com recursos humanos razoavelmeitequa 
lificados e disponíveis para a implantação do ensino -supe- 

rior. Contudo, no momento em que se quis mveredar pela área 
tecnolõgica e ci entífica básica, houve necessidade de conve- 

niar com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de on- 
de vi eram os docentes para 'a implantaçao das Engenharias, por 

exemplo. 

Ã medida que os primeiros elgenheiros eram forma- 

dos, adotando-se uma politica säbia de recursos humanos, fo- 

ram esses treinados em centros maiores para, progressivamen- 

te, assumirem as funções docmtes, havmdo pois um processo 

de gradativa substituição dos professores gaúchos por profes 

sores locais, quando esses não se transferiram para a UFSC.
~ Nao diferente 'e a história das IES fundacionais, 

principalmmte as do litoral. Seus professores eram recruta- 

dos ou na prõpria capital do Estado ou vinham dos estados v_i_ 

zinhos, Paranã e Rio Grande do Sul. Inúmeros, a exemplo da 

UFSC, foram contratados em definitivo pelas IES e se integra 

ram na comunidade univ ersitãria e da cidade. 

Daí que, impossibilitadas pelos altos custos de con 

tratação de professores nas cidades e estados vizinhos e na 

falta de profissionais locais devidamente capacitados, as Fun 

dações Educacionais do planalto e do oeste não acompanharamo



ritmo de expansão daquelas do litoral. Primeiramente, por te 
rem iniciado mais tarde, e não menos pelas limitações de sua 
capacidade de expansão horizontal. Em outras palavras,"o pro 

' no ~ cesso de interiorizaçao e regionalizaçao do ensino superior
~ seguiu o mesmo caminho do prõprio processo de colonizaçao: 

deslocou-se do litoral para o planalto e oeste" (BORDIGNON ,

~ 1978: 8). A caracterizaçao do sistema fundacional, distribui 
das as IES por subdistritos geoeducacional, comprova sobeja-

~ mente a distribuiçao distorsiva regional dos cursos (ACAFE , 

l98l). 

Se os Planos Quadrienais esboçam, por um lado, a 

tentativa de incursionar por cursos mais consentãneos com a 

realidade local e regional, por outro lado, intensifica - se 

a perseguição de cursos solicitados talvez por uma comunida- 
de conservadora e tradicionalista em termos de educação uni 

-v versitãria. Isto comprova a aprovaçao recente pelo CEE de 
4 novos cursos de Direito, 1 de Ciências Contábeis, l de Ad- 
ministração e l de Economia, entre outros. O Quadrorfi>10 traz 

~ ~ a relaçao dos processos de novos cursos em tramitaçao noCEE, 
em 1980. Uma análise, mesmo superficial, permite concluir da 
ausência total de planejamento do ensino superior no Estado, 
conduzindo ou mantendo velhos níveis de exacerbada concorrên 
cia e rivalidade institucional. Isto com sérios prejuízos pa

~ ra a educaçao. 

Neste contexto merece menção que inúmeros dos cur-
~ sos arrolados no elenco dos 10 mais ofertados no Brasil, sao 

oferecidos por 2 ou até 3 IES no mesmo Subdistrito Geoeduca-



Quadro nÇ 10 
PROCESSOS DECURSOS SUPERIORES EM TRAMITAÇÃO NO 

- C. Contãbeis 

-` - C. Economicas 

- C.Enfermagem 

-`C. Direito 

- C. Administraçao 

- C. Serviço Social 

- C. Odondologia 

CONSELHO.ESÍADUALzDE.EDUCAÇAO- l979/1980

+ 

* 

i

+ 

.-1

+ 

+ 

+ 

+ 

+

? Li

+ 

+

+ 

FEAUC Projeto de curso) -Concordia 

FUNORTE 

FEMARP 
FUNORT 

FURB 

FuNo£sTE 

FUOC 

UNIPLAC 
FESSC 

FERJ 

FEBE 

FURB 

FURJ 

FURB 

FEPEVI 

-Mafra 
-Joaçaba 

-Videira 
-Mafra 

-Blumenau

f -Chapeco 

-Joaçaba 

-Lages 
-Tubarao

- 
-Jaragua 
do Sul 

-Brusque 

-Blumenau 

-Joinville 

-Blumenau 

-Itajai 

Proc 
veri 
70/7 
84/7 

Proc 
Proc 

Proc 

Proc 
veri 

Proc 
veri 
Proc 
Proc 
dili 

Proc 
a ca 

Proc 
em 5 
cer 

Proc 

Proc 
na C 

96 

.476/z9 aguarda 
ficaçao
9

9 

.l.l26/79-G5/CEE 

. 69/79-CES/CEE 

.962/79-CES/CEE 

.lOO5¿79'aguarda 
ficaçao 

.967/79~aguarda 
ficação 
. 955/79-CES/CEE 
.l0lO/79 em 
gencia 

.883/79 aprovado 
rta consulta 
. 25l/78aprovado 
/l2/78 pelo pare 
n9 l83/78 

.96l/79-CES/CEE 

. 85/80 aprovado 
ES estã na CPL 

+ Cartas-Consulta Aprovadas. ' 

FONTE: CES/SEE - l980.



cional. Como,por exemplo, Administração no SDGE 34.1, SDGE 

34.2, SDGE 34.4 ‹-z SDGE 34.7; ciências contábeis no SDGE 34.2, 
SDGE 34.5 e SDGE 34.7; Estudos Sociais no SDGE 34.1 e SDGE 

34.3; Pedagogia no SDGE 34.1, SDGE 34.2, SDGE 34.3 e SDGE 

34.7; Letras no SDGE 34.1 e SDGE 34.2; Ciências Econômicas 
no SDGE 34.1, e Ciências (19 grau) no SDGE 34.2, SDGE 34.4 

e SDGE 34.7, o que pode ser verificado nos mapas do DGE-34 
e dos 8 subdistritos (ACAFE, 1981). 

O desempenho acadêmico das IES fundacionais ê a- 

presentado na ilustração a seguir:
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Tabe1a II - FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS - Indicadores 
Situação Acadêmica - 1979/1980. 

da 

UNDAÇÕES 

NDICADORES

1 

FUNDESTE 

UNIPLAC FUNORTE FUNPLOC 
FEARPE FEDAVI FEPEVI FEPLAC FEMARP 

FUCRI FESSC FEAUC 
FURJ FEBE FUOCÉ FERJ 

HECÁHESC 

PERCENTUAL 
MANUTENÇAO 
E EXPANSÃO 

197135aõ5o3.'›35s1õ 94-31 16 32 9 

PERCENTUAL 
OCIOSIDADE 

DE 
7 5 11 3 7 4 23 46 4 77 6 17 24 14 20 20 29 13 

NÚMERO 
DECURSOS 

15 15 2 2 2 2 1 1 1 10 8 10 ll 4 5 3 1 13 

FONTE: Planos Quadrienais de Desenvolvimento - CES/SEE`- 1981. 

Lendo a Tabela II, verifica-se que a expansão aprg 
senta dados que vão desde a queda de oferta de matrícula pe- 

la FURJ (taxa de - 7) e a manutençao pura simples da mesma 9 
ferta pela FUOC, FEBE, FUNPLOC e FEPLAC, até a significativa 

~ ' expansao da FURB (taxa de 197). A taxa mêdia do sistema cons 
tatada ë de 34, situando-se abaixo dela a FURJ, FESC/UDESC, 
FESSC, FEARPE, FEDAVI e FERJ. 

O percentual de ociosidade ê deveras preocupanteem 
algumas Fundações Educacionais, não menos pela incidência di 
reta sobre os índices de receita prõpria e de auto-custeio, 
portanto a saúde financeira da IES, já que ê responsável por 
perda de semestralidades pagas pelos alunos. Duas causas são



detectadas no campo acadêmico, além de outras de ordem finan 
ceira, familiar, profissional e baixo afluxo de outras IES, 
a saber: o sistema flexível aplicado indevidamente e o pro- 
cesso de "autofagia" da transferência interna, provocando o 

esvaziamento dos cursos menos "nobres", No que tange ao nüme
~ ro de cursos mantidos pelas Fundaçoes Educacionais, percebe- 

se de imediato que o leque de ofertas por IES ë reduzido, on 
de bem mais da metade mantêm menos de 5 (cinco) cursos, qua- 
tro deles apenas l (um) curso (ACAFE, l98l). 

Considerando-se que, em tese, a atuação das IES ê 

no campo exclusivamente do ensino, e quesua capacidade de ex 
pansão ê apenas horizontal, isto ê, criar novos cursos deqra

~ duaçao, torna-se imperativo um estudo aprofundado do futuro
~ dessas IES, inclusive pelo seu "custo de produçao". A tabeça 

II - Quadro l, a Tabela II - Quadro 2 e a Tabela III - Qua- 
dro 3 ampliam e visualizam a problemática em foco, inclusive 
o esforço pretendido na diversificação da oferta de cursos 
por ãrea de conhecimento (CES/SEE - 1981). 

O Decreto Federal n? 86.000/81 veio arrefecer os Ê 
nimos das IES catarinenses, mormente daquelas que criteriosa 
mente haviam planejado sua expansão, programando-a a nívelde

~ consolidaçao institucional e/ou de atendimento mais consentê 
` ~ ~ ~ neo a sua vocaçao regional. Essa constataçao nao anula a ne- 

cessidade de uma anãlise mais profiunda e criteriosa ã luz de 
dados colhidos junto às Fundaçoes Educacionais, através de 
seus Planos Quadrienais de Desenvolvimento.
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3.2.4. RECURSOS HUMANOS: UMA LUTA PELA SUA QUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO NO 

SISTEMA E NA COMUNIDADE 

Corpo Docente 

O corpo 
rigens, jamais 
constantemente 
atinge a todas 

docente do sistema fundacional, desde as Q 
apresentou uma estabilidade maior, sendo 
minado pela rotatividade. Tal fenômeno nao 
uniformemente, pois os professores que a- 

tuam nas áreas básicas, mormente nas IES que mantêm cur- 
sos de licenciatura, permanecem com bastante regularidade

~ na fundaçao, por serem professores razoavelmente profissi 
onais, se bem que nem sempre apenas dedicados ao ensinode 
39 grau. Contudo nas áreas profissionalizantes ë uma cons

~ tante haver substituiçoes em cada semestre, e mesmo duran 
te o período letivo, provocando inúmeros problemas aos di 
rigentes e aos alunos.

~ Basicamente nao se pode falar em carreira docente 
no sistema fundacional, o que se pode atribuir a duas ra- 
zões principais: falta de uma magnitude razoável da IES, 
que comporte o tempo integral e a dedicaçao exclusiva, e 

a fragilidade financeira da mantenedora, essencialmente a 

poiada no auto-financiamento da educação superior. Quando 
houver uma aparente carreira docente, trata-se efetivamen 
te apenas de diferenciaçao salarial entre professor res- 
ponsável e professor assistente ou similares. Mesmo quan-
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do a nomenclatura se assemelha ao sistema federal, o que oco; 
f . z 4 . "^ . z re e simplesmente um processo mlmetico, sem consequencias mai 

p.. ores, funcionando a aprovação pelo Conselho de Educação como 
fator de diferenciação interna, por exemplo. Assim sendo, sal 
vo honrosas exceções, o tempo integral (aqui entendido como 

-v ¬ ~ dedicaçao as funçoes do 39 graul) é exclusividade de alguns 
dirigentes, os quais acumulam atividades administrativas e do 
centes. Somente algumas Fundações que já atuam, esporadicamen 

` ~ te e a margem, na extensao e num arremedo de "pesquisa aplica 
da" (mais caracterizada como prestação de serviçosl) dispõem 
de alguns docentes efetivamente vinculados âIES(CES/SEE,l98l: 
Tabela III - Quadro I). 

~..,_, Por via de consequência, o corpo docente é formado 
por professores - horistas, que dedicam parte de suas horas 
de lazer, predominantemente no turno da noite, ao magistério 
superior, ministrando em média 4 (quatro) aulas por semana.I§ 

-v to significa que esses docentes sao apenas secundariamentepro 
fessores, onde a dedicação â atividade principal (empresa,pr9 
fissão liberal ou outras)traz como conseqüência faltas‹üosme§ 

` ~ mos por motivos de viagem, reunioes ou compromissos extraordi 
nãrios, etc. Ligado ao regime de dedicação se coloca a rela- 
çao de alunos por docente, atingindo o sistema fundacional a 

média de 15 alunos/docente. As variações encontradas na Tabe- 
la III se devem a números mais altos ou mais baixos por turma 
em sala e ao número menor ou maior de cursos oferecidos pela 
IES.



13 

Tabela III - FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS - Indicadores de Recursos 
Hunanos - 1980.

1 

«- 

FUNDAÇOES 

FUNDESTE FUNPLOC 
FUNORTE 

FEDAVI FÉNÀRP FEPLAC 
FEARPE 

UNIPLAC 

FEPEVI 
FUCRI 

FEAUC 
FEBE FUOC FURJ FURB 

FESSC 

INDICADORES 
FERJ 

RELAÇAQ 
àLUNos/Docmrs 11 12 21 2° 15 16 15 18 15 11 9 6 6 12 4 6 10 

_>ERcE:NTUAL 
:oRPo DOCENTE 90 48 
QUALIFICADO

Í 

305349l9 505373 5734768332Éí)68 69 

âE1AçÃo1:ocENf1¬Es/ ~ z 1 

1 

- A A A 

_

1 

_,ESSOAL TÉCNICO_ 2,5 1 2,1 3 1,6 2 [L,1 2,52,3 5,2 z,3 1,7 7,2 4,1 , 

âDM11\11sTRATIvo. 
5 1 2,3 1,4 

KIWIE: Planos Quadrienais de Desenvolvinento - CES/SEE_- 1981. 

No concernente ã qualificação docente, merece regis 
tro o esforço de todas as IES, apoiadas pela ACAFE, DGE-34, 
CAPES, SESU, CEE e SEE, de enfrmtarem heroica'ma1te a carên- 
cia de professores qualificados e a alta rotatividade (não eg 
cluindo os já qualificados pelo sistema), oferecendo oportun_i 
dades de cursos de pôs-graduação "lato" e "stricto sensu". As 
sim, desde 1975, de forma sistemática estão sendo desenvolvi- 
dos cursos nas sedes das IES do DGE-34, que propiciam 0 aten- 
dimento das necessidades dessa clientela. Podem ser considera 
dos percalços ou Õbices do programa a disponibilidade de tem-
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po dos candidatos, a distância (e consequentemente o custo do 
deslocamento) entre as IES e as dificuldades de deslocamento. 
Os cursos intensivos de fërias são os que, até agora, melhor 
vieram atender, vindo a seguir o esquema de fim de semana. 
Constitui-se, pois, um desafio a compatibilização entreéadis 
ponibilidade dos professores-alunos e a justa qualidade do 
curso, consideradas aqui a metodologia e o aproveitanmntonas 
atividades desenvolvidas. A Tabela III registra a mëdia de 
54% de professores qualificados, com variações sensíveis en- 
tre as Fundações. Verifica-se, outrossim, que a qualificação 
predonúnante ë a nível de aperfeiçoanento ou especializaçao, 
nos termos das Resoluções 14/77 e 20/77, do CFE. Os investi- 
mentos feitos pelas IES no sentido de propiciar aos seusfro

~ fessores qualificaçao a nível de mestrado e doutorado tem se 
mostrado frustante, seja pelo alto custo do processoâxfiapelo 
baixo retorno ã IES, tendo em vista que frequentemente o pro 
fessor tem abandonado a IES de origem, passados poucos anos 
ou até meses apõs a conclusão do curso, quando ele optou por 
um concurso ennuniversidade pública, na qual são mais vanta- 
josas a remuneração, a carreira e as condições de trabalho. 

Apesar da baixa carga horária do professor-horis- 
ta, havendo portantolunnünuro naior‹ie professores para dar 
atendinento ao curriculo diversificado, mormente am IES com 
um ou dois cursos, ë relativamente baixo o índice da relaçao 
entre o corpo docente e o corpo tëcnico-adnúnistrativo, como 
se pode ver na Tabela III, sendo a media de 2,8 para o sistg 
na. Contudo, tendo em vista as inúmeras variáveis envolvidas 
no cálculo de cada IES, carecem de exatidao, portanto confia 
bilidade anternos, os dados extraídos dos Planos Quadrienais
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Acrescente-se a tudo isso a dedicação quase exclusiva das IES 
fundacionais ã função ensino. 

Cabe, por oportuno, um registro final. Tem sido pra 
xe,junto ãs IES fundacionais catarinenses, a qualificação do- 
cente em função dos processos de reconhecimento, efetuando-se 

4 ~ ~ pois uma especie de qualificaçao "a posteriori", nao se con- 
substanciando uma real política de recursos humanos, devida- 
mente programada e executadaJ)processo caracteriza-se, por va 
zes, como esporâdico, sem planejamento intrínseco, pois os fa 
tores motivadores são essencialmente externos ã IES, ou seja, 
se resumem num rigor e inspeção maiores ou menores. Percebe - 

se, por outro lado, reduzida preocupação pela formação de um 
estoque ou reserva técnica de recursos humanos qualificados,a 
xigência implícita da Resolução n9 20/77, do CFE. Urge, por- 
tanto,uma maior compatibilização das políticas de qualifica- 
ção e de credenciamentodo corpodoCente.1kpar do exercício pra 
fissional efetivo, recentemente de forma indevida legado ao 
esquecimento ou a um último plano, cabe acrescentar um progra 
ma integrado "IES-Empresa-Governo" de capacitação e credencia 
mento docente, essencial para a melhoria da qualidade do ensa 
no no sistema fundacional catarinense. 

Corpo'Técnico-Administrativo 

As atividades tëcnico- administrativas no sistema 
fundacional se concentram e como que se resumem em dar atenda 

` ~ mento a funçao ensino. Daí que o pessoal de apoio atua essen- 
cialmente no registro e controle acadêmico, ou seja, na secre
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` taria da faculdade e nos esparsos serviços oferecidos a comu 

nidade acadêmica, como assistência ao estudante e outros, a- 

lêm dos serviços administrativos nos campos contabil -finan- 

ceiro e de pessoal. 

Prevalece no sistema fundacional uma unificação e 

centralização de todos os serviços de apoio. Assim ê que os 

serviços contábeis-financeiros e os de pessoal, diretamente 

vinculados ã mantenedora, apresentam-se inteiramente integra 
dos para toda a fundação, o mesmo acontecendo com os servi- 

ços de apoio acadêmico propriamente dito, subordinados ã di- 

reção acadêmica da IES. O que dificulta a unificação dos ser 

viços acadêmicos ê normalmente a falbadeumimibloorgmfizacfixml 

definido, pois quase todas as Fundações Educacionais de San- 

ta Catarina se situam entre o modelo restrito de "estabeleci 

mento isolado" e de "universidade de jure", c›queacarreta a 

ausênciadeumnmdelo organizacional consubstanciadoenxregimen 
to integrado/unificado. Essa hibridez acadêmica vem a se re- 

fletir na administração acadêmica, promovendo conflitos na 

área, principalmente de racionalização.
~ 

Os níveis de especialização e de remuneração sao 

relativamente baixos, condicionados que estão ao próprio ní- 

vel de desenvolvimento da IES. Isso faz com que se tenha des 
de estruturas administrativas muito simplificadas, com pes- 

soal mínimo e multifuncional, até estruturas mais sofistica- 

das, em que inclusive se percebe um certo divorciamento en- 

tre os setores em nome da autonomia. Em quase todas, todavia, 

ë evidente também a ausência de uma carreira para o pessoal
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administrativo, sendo a administraçao superior ocupada nor- 
malmente por membros do corpo docente, os quais acumulam, 
por sua vez, funções docentes, técnicas e administrativas, 
não diferenciadas as mesmas essencialmente nos registros.Es 
sa situação limita inclusive as estruturas administrativas 

II intermediárias, impedindo consequentemente uma progressao
. funcional, notadamente a assunçao de cargo diretivo ou de 

assessoria no topo da IES. A desmotivação provocada pela 
transitoriedade da ocupação,ou pela auto-limitação e confor

~ mismo,dificulta a formação e posterior manutençao de pesso- 
al qualificado e dedicado ã IES. A estabilidade é, pois, re 
lativamente precária, estando o sistema fundacional sujeito 
a uma alta rotatividade administrativa, provocada em parte 
inclusive pelo contato entre esses funcionários e os diri- 
gentes de empresa, aqui na IES na condiçao de professor ou 
de aluno. 

O corpo técnico da IES, visceralmente ligado ao 
tipo e nível de atividade nela desenvolvida, é deveras di- 
minuto, como demonstra a Tabela III - Quadro 2 (CES /SEE, 
l98l). A falta de uma padronização não permite tirar conclu~ soes mais precisas e de relevância para o diagnõstico do 
sistema fundacional. Contudo o nível de maturidade da IES 
e sua magnitude em termos de exercício pleno das funções do

~ ensino superior sao indicadores para uma efetiva políticade 
pessoal técnico e administrativo.



3.2.5. ESPAÇO FISICO E RECURSOS TECNICOS: O ENSINO SUPERIOR 

FUNCIONANDO NAS MESMAS INSTALAÇÕES COM OS DEMAIS NI- 

vE1s DE ENSINO.
O

~ A precariedade das instalaçoes e dos recursos têc
~ 

nicos marcou essencialmente a origem das Fundaçoes Educacio 

nais, em Santa Catarina. Surgidas como resultado da vontade 

das comunidades locais e regionais, foi-lhes dada acolhida, 

como instalações provisórias, em grupos escolares ou colé- 

gios, cujo funcionamento nos periodos matutino e vespertino
~ permitia ã noite, a cessao de suas salas de aula e de um ou 

dois recintos para a parte administrativa da recém-criwüâfa 

culdade. Pela natureza dos cursos em implantaçao, raramente 

eram necessários laboratórios. Quando esses se faziam im- 

prescindíveis, eram utilizados aqueles do colêgio de(l9 e 

29 grau)mais bem equipado, com maiores ou menores acrëscí- 

mos de equipamentos e materiais. A biblioteca não raramente 

era o do estabelecimento utilizado "em comodato? enriqueci- 

do seu acervo da bibliografia básica do curso ou, maisçfiral 

mente, pelas bibliotecas particulares dos professores. 

A maior parte das Fundaçoes Educacionais muito cedo. 

iniciou campanhas comunitárias, complementada por ações jun 
_, ~ 

to aos õrgaos governamentais, visando a construçao de insta 

lações prõprias e adequadas ã consecução dos seus objetivos 

e ao exercício das funções eleitas. Tal procedimento viabi- 

lizou as IES em suas comunidades, permitindo a implementação

10



mais plena dos cursos instalados e seu conseqüente reconhe- 

cimento pelo CFE. 

O esforço concentrado para dotar as Fundações Educa- 

cionais de instalações próprias coube ao Governo KonderRei& 
o qual participou expressivamente na consolidação do espaço 

.físico e/ou aquisição dos recursos técnicos, necessários ao 

pleno funcionamento e desenvolvimento das IES catarinenses 

localizadas na capital e no interior do Estado. Com recur- 

sos financiados pelo governo estadual junto ao FAS e repas- 

sados ãs Fundações a fundo perdido, foi viabilizada a cons 

trução e/ou ampliaçao dos "mini-campi",hoje espalhados de 

forma equilibrada no espaço geográfico catarinense. 

Contudo, devido ao funcionamento das IESfundacionais 

prevalentemente em apenas um turno, ou com maior concentra 

ção no turno da noite, verificar-se-á que-o sistema trans- 

feriu-se das instalações cedidas pelos grupos escolares,náo 

ocupadas ã noite, para instalações próprias, sem capacida- 

io, plena ocupação durante o dia, re },.|. 13 Í-“\ Q de de dar-lhes, de 

presentando um alto índice de ociosidade do espaço físico. 

Isto pode ser visualizado na Tabela IV, na qualizans 

parece a relaçáo M2/ALUNO em níveis quase assustadores,como 

verificado na FEPLAC com 58,6 m2 por aluno. O cálculo da 

relação metroz por aluno foi obtida, levando-se em conta o 

total de área construida multiplicada por três turnos, e o 

número de alunos atendidos em nível superior. No quadro fo- 

ram omitidos dados relativos ao espaço físico da FEBE, pelo 

¬ r 
-\.



fato de essa Fundação não possuir instalações próprias. 

Tabe1a IV - FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS - Indicadores 

de Espaço Fisico e Acervo Bib1iogra- 

fico - 1980. 

lbš 

%FuNDAçÃd 

1NQ¿ 
CADORES 

FURB 
FESSC 

FEPEVI 

FURJ 

UNIPLAC 

FUCRI 

FUNDESTE 

FEARPE 

FUOC 

FUNORTE 

FEAUC 
FEDAVI 

FEBE 

FUNPLOC 
FEPLAC FÉMARP 

4ÊELAÇÃO 
M2¡ALUN0 8›5 16,4 13,7 13,3 8 10,1 24,3 22,6 12,8 22,3 20,6 41,8 - 7,2 58,6 7,4 

RELAÇÃÕ No
, 

TITULOS/ 2.6o9¬62i 97o'L7i8'L543i.346 L7941.987n.o772.21i29388555ei75o 28i4zL3o363983 
CURSO 

FONTE: P1anos Quadrienais de Desenvolvimento - CES/SEE - 1981
2
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A média do sistema ë de l8,7m2 por aluno, comdez 

fundações mantendo-se abaixo e sete acima desse nível, 

Consciente da nova realidadegpela aplicação de 

recursos no sistema fundacional, o Governo do Estado, atra 

vês do Plano Estadual de Educação, está incentivando as
~ Fundaçoes Educacionais a ingressarem e/ou se engajarem sem 

pre mais no ensino de 19 e 29 graus,reduzindo gradativanen 

te o nível de ociosidade das instalações e propiciando- 

lhes, por outro lado, condições mais favoráveis para una 

política de recursos humanos. Espera-se compatibilizar,de§ 

ta forma, os objetivos da IES com os planos do governo, fg 
II 

mentando consequentemente seu vocacionanmnto para uma efe- 
,-. ,-¡¡›. 

tiva responsabilidade e engajamento conunitãrio. 

A Tabela V a seguir ilustra os niveis de partici 
~ ~ paçao das Fundaçoes Educacionais no esino de 19 e29 graus. 

Essa política do governo estadual induz, pois, um novo mo- 

delo de desenvolvimento para o sistema ora em análise, per 

ndtindo vislumbrar uma alteração substancial na conduçãoin 

tegrada da educação catarinense. 

Tabela v - FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS - Indicador de 

Participação em Outros Níveis de Ensino - l980. 

lla 

AÇO 

Ms"

C TE E C 

FES FEP FUR UNI FUC FUN FEA FUO FUN FEA FED FEB FUN
P 

FE 
FERJ

�

'

�

'

� 

r¬r¬ 

�� 

11¬' 

���

¬ 

��

¬ 

DICA 

WUÉÊÊDE ea 320 371 106 226 2õ 188 109 - 346 18 53 - 14 - 

SC EVI J PLA RI DES RPE C ORT UC AVI E PLO 

FE 

LAC 
MARP 

228
\

� 

FONTE: Planos Quadrienais de Desenvolvimento - CES/SEE - l98l.



Os dados disponíveis com relação aos recursos têc- 
~ - 1 ~ nicos sao precarios e de dificil avaliaçao, como se pode ve- 

rificar na Tabela IV - Quadro l. (CES/SEE, l98l). Todavia, 
salvo honrosas exceções, pelo fato de as IES se dedicarem es 
sencialmente ã função do ensino, poucas são os laboratórios 

em condições de permitir o desenvolvimento de pesquisas, mes 

mo na forma de prestação de serviços âcomunidade. Essa situa 

ção está diretamente relacionada com a qualidade do corpo do 
~ ` ~ cente e a sua dedicaçao a instituiçao. 

Em decorrência dessas circunstâncias cabe apenas 

uma análise do acervo bibliográfico, o que permite novamente 

constatar a situação diversificada em que se encontram as i-
~ nfimeras IES. Como indicador foi levantada a relaçao títulos/ 

curso, levando-se em conta o nümero de títulos de livros e 

de periõdicos disponíveis e o número de cursos mantidos por 
~ ~ fundaçao. Nao se atenta, pois, para a qualidade e especifici 

~ ~ dade do acervo, tornando a avaliaçao deveras superficial,nao 

sendo inclusive possível extrair dos Planos Quadrienais uma 

política de biblioteca consubstanciada no planejamento insti
~ tucional. Norteadora ë a açao externa dos Conselhos Federal 

e Estadual de Educação. Contudo a mêdia do sistema ë de 

2.437 títulos por curso, acima da qual se situam sete Funda- 

ções Educacionais e abaixo outras onze, como se pode ver na 

Tabela IV. As projeções expressas na Tabela IV - Quadro 2, 

(CES/SEE, 1981) carecem de rigor cientifico se “relacionadas 

com os números atuais, os quais revelam a política dominante 

até a presente data. 

¬¬li



A. A INTERFERENCIA DO PLANEJAMENTO NO SISTEMA DAS IES 

FUNDACIONAIS CATARINENSES



AT A INTERFERENCIA DO PLANEJAMENTO NO SISTEMA DAS IES FUNDA- 
CIONAIS CATARINENSES. 

4.1. AÇÕES GOVERNAMENTAIS - 0 PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO T970/ 
,`I979. 

.- ~ ~ ~ , A preocupaçao pela planificaçao da educaçao e urra 

constante nos documentos e pronunciamentos de educadores e 

autoridades educacionais catarinenses da década de 60. O co- 
roammto dessa intensa atividade de consci aitização para a 

~ 4» decisao política culminou com a elaboraçao pelo CEE do PLANO
~ ESTADUAL de EDUCAÇAO, o qual foi aprovado pelo Governo do Es 

tado atravës do Decreto n<? SE 3l.l2.69/8828. 

Trata-se de um plano decenal preocupado em introdu 
zir o plan ejammto da educação no Estado e dar-lhe, como ba- 
se lastreadora de implantaçao, uma nova estrutura tanto adng 
nistrativa como escolar. Foram destacadas metas de curto, mš 
dio e longo prazos. ` 

A necessidade de uma educação planificada foi le- 

vantada atraves de vários mecanismos. e õrgaos, culminando com 
o "Colõquio Estadual para a Organização do Sistema de Ensino" 
(CEOSE) , realizado em Florianopolis., na primeira quinzena de 
julho de 1967, com o apoio da UNESCO, do Gabinete de Plane-. 
jammto do II Plano de Metas do Governo edo CEPE - Centro de 
Estudos e Pesquisas Educacionais, da Faculdade de Educação /



UDESC. O documento originário do CEPE concluiu lembrando que 
se fazia necessária "a organização de um grupo de tëcnicosde

~ alto nivel que, atravës da colaboraçao de organismos nacio- 
nais e internacionais, elabore o planejamento integral do 
processo educacional catarinense, ajustando-o aos planos glg 
bais de desenvolvimento do Estado e determinando as modifica 
çoes estruturais e funcionais que se fazem necessárias na má 
quina administrativa responsável pelo controle e desenvolvi- 

.- mento da Educaçao" (SANTOS, 1970: 10). 

No intuito de compatibilizar os investimentos em
~ educaçao com os planos do governo federal e as disponibilida 

des financeiras, o Conselho Federal de Educação, em l965,ten 
tou fazer com que os Estados introduzissem a planificaçao de 
seus sistemas de ensino. Para dar atendimento a tal determi- 
naçao.o CEPE recebeu a incumbência de levantar "os subsídios 
ao plano quinqüenal de educação do Estado de Santa Catarina- 
1966/70". Esse trabalho foi ampliado e complementado pelo

~ CEPE, como base para a elaboraçao do "Plano Estadual de Edu- 
cação", pelo relatõrio "Sobre as Condições do Processo Educa 
cional de Santa Catarina". 

Adotou-se nos documentos supra o conceito de plani 
ficação educacional utilizado no "Seminário Interamericanosg

~ bre Planejamento Integral da Educaçao", como sendo "um pro- 
cesso continuo e sistemático que aplica e coordena os méto- 
dos de pesquisas sociais, os princípios e técnicas de educa- 
ção, de administração, de economia e das finanças, com a par 
ticipação e o apoio da opinião pública e privada. Tem por 
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fim assegurar uma educaçao apropriada ã populaçao, com os ob 
jetivos e etapas bem determinados, facilitando.a cada indiví 

. ~ ~ duo a realizaçao de suas possibilidades e sua. “contribuiçao 
mais eficaz ao desenvolvimento social, cultural e econômico 
do paÍsÚ (SANTOS, 1970: 29). 

Por ser recente no Estado, os estudos e documentos 
citados se concentraram no ensino prê-escolar, primário, mê-

~ dio, bem como na educaçao especial e de base, deixando prati 
camente de focalizar o ensino superior. Contudo, de forma 
reiterada, ë manifestada uma estranheza diante de "uma fla- 

grante fuga dos muncípios em participarem do sistema, no ní- 

vel primãrio ou mëdio", principalmente quando, "paralelamen-
~ te, desenvolveuàse apretensao dos municípios (....) em pa- 

trocinar o ensino superior" (SANTOS, 1970: 44). 

A partir da convicção de que "os Estados brasilei- 
ros devem partir urgentemente para a formulação de Planos Es 
taduais de Educação, a fim de que se possa garantir as aspi- 

rações das sociedades estaduais, e do próprio país, quantoao 
desenvolvimento econômico e social" (SANTOS, 1970: 50),o PEE 

contempla em vários momentos o recém implantado sistema de 

ensino superior catarinense pelo processo ímpar de interiori 
zação e expansão com o apoio das comunidades e governos muni 
cipais. 

Ressaltando manifestamente "que o plano considerea 
reforma universitária que se está a processar no país, e nos 

limites estaduais, seus objetivos pretendem fundamentar o su 

ll5
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cesso dessa reforma", o PEE fixa cono um de seus objetivos"c9 
ordenar a expansão do ensino superior, visando adequar o em- 

prego dos recursos disponíveis, evitar a criação de unidades 
sem que as existentes tenham esgotado sua capacidade de natrš 
cula e entrosar a universidade com os planos estaduais e re- 

gionais de desevolvimento" (SANTOS, 1970: 81). 

Alëm de estimular as Faculdades de Filosofia e Edu- 

caçao a fornarem, em cursos intensivos, professores para a"se 
gunda fase do ciclo básico", o PEE propuga um "eatrosanento 

com a Universidade para o Desenvolvimeito do Estado de Santa 
Catarina e a Universidade Federal de Santa Catarina para que 
estas, atravës da formação de grupo inter-universitário, lide 
rem o desenvolvinento do eisino superior do Estado, vinculem 
ou assistam as diversas unidades isoladas do interior e fixen» 

atravês de plano específico a ser coordenado pelo CEE, a poli 
tica de expansão desse ramo de ensino" (SANTOS, 1970: 86). 

Em projeto especial "sobre a política do ensino su- 
perior", reitera o PEE a necessidade de una articulação‹daAs- 
sessoria de Planejamento, atravës da SEC e do CEE, para defi- 

nir a política que deve "fundamentar um plano, a ser aprovado, 

pelo CEE, destinado a fixar a liderança da Universidade, so- 

bre as diversas unidades do interior e a expansao desse ní- 

vel de ensino. A SUDESUL deverâ ser consultada, a fim de ade- 

quar a política de ensino superior do Estado com a da região 
sul do país" (SANTOS, 1970: 109). 

Paralelamente âs atividades desenvolvidas pelo CEPE,
~ criada junto ã Faculdade de Educaçao da UDESC com o objetivo
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precípuo de transformâ-lo no laboratório de assuntos educacig 

nais da SEC e do CEE, foram mobilizadas as IES existentes no 
Estado, para que, atraves de um processo de conscientização 
ampla, se atingisse a meta de uma regionalização consmti- 
damemte planejada do ensino superior catarineuse.



4.2. PRIMEIROS MOVIMENTOS DE REGIONALIZAÇÃO. 

A prõpria instalação do e1sino superior nas cidades- 

polo do interior do Estado ou sedes de rnicro-região, foi pre- 

cedida de campanhas comunitárias e de conscientização regio- 
av nal. Respaldados nas forças vivas e na opiniao pflblica, os di 

rigentes políticos obtiveram a delegação e a força de reivin- 

dicar ao poder publico estadual a criação de suas un'-idades de
~ ensino superior. A opçao comunitária de,manutenção representou 

uma alternativa simpática, pois se constituía. em fõrmula de 

democratizaçãoda educação sem Íõnus financeiro para os : co- 

fres públicos do Estado. e da União. 

Num primeiro momento, a reivindicaçao se limitava ã 

instalação de uma faculdade isolada, na sede do município-polo 

eàmantida 'às expensasf-dos cofres públicos locais. Assim surg_i 
ram as Faculdades de Cièlcias Econômicas de Blumenau, Tubarão, 

Joinville e Lages, e a Faculdade de Direito de Itaja_í;~; Logo 

depois foi criada a Faculdade de Administraçao de Empresas de 

Rio do Sul. 

Na etapa seguinte, movidas pela euforia nacional de 

desenvolvimento. e pelas pressões sociais de ensino universitš 

rio para todos, as comunidades ampliaram suas ambições, nãome 

nos pelo sucesso, mesmo que relativo, alcançado com a experi- 

ência das faculdades isoladas nas principais cidades do lito- 

ral. Realiza-s e, então, o "19 Seminário de Estudos Prõ-Implan 

tação do Ensino Universitário no Sul Catarin:ens:e", em Criciú- 

ma, promovido pela Câmara Júnior daquela cidade, extreosdias 

22 e 23 de junho de 1968, com a participação da UDESC, da Se 
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cretaria da Educação e do Conselho Estadual de Educação". É "o
~ primeiro passo visando a uma regionalizaçao consciente do ensi 

no superior" no Estado de Santa Catarina. Concluiu o encontro 
que "a interiorização do ensino superior justifica-se desde que

~ vise ã integração do Estado ao desenvolvimento regional" (SA- 

CHET, 1971: 74). 

Esposando os mesmos propósitos e imbuído do mesmo es 
pírito, merece ser destacada a CARTA de IBIRAMA (Anexo I) por 
se constituir em manifesto coletivo de uma regiao do Estadodas 
potencialidades econômicas, sociais e culturais, que ë o Vale 
do Itajaí. É o resultado da reunião realizada no dia 5 de outu 
bro daquele-mesmo ano, na cidade de Ibirama. Ela traduz fide- 
dignamente o espírito dominante entre os dirigentes e autorida 
des educacionais, bem como das lideranças políticas e empresa- 
riais ã êpoca. A FURB encampou a idëia central do documento e 

a transformou no monumento erigido no seu "campus", com os di- 
zeres "Unidos construímos a nossa Universidade", seguindo-seos 
nomes de todos os municípios do Vale do Itajaí. Era o embrião 
de uma Universidade Regional. 

, 
Naquele mesmo ano prossegue o movimento de regional; 

zação do ensino superior catarinense. Desta vez, promovendo-se
~ uma reuniao a nível estadual e envolvendo as IES responsáveis 

pelo sistema não federal. Trata-se do "Encontro Regional de 
“H Camboriu , o qual se preocupou jã em debater o anteprojeto de 

um Sistema Integrado de Ensino Superior de Santa Catarina fun- 
damentado na criação de "vários campi universitários em cen- 

tros polarizadores regionais que possam atender a uma maior ã- 
rea cultural e econômica" (SACHET, l97l:75). 

1,10
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Percebe-se sem maior esforço, que havia a preocupação, 
induzida ou consentida, pouco importa, de expandir, de uma for 
ma regionalizada o ensino superior catarinense. Para aprofun- 

dar as idéias e os propósitos, e cimentar os parâmetros do pla 
nejamento do sistema estadual, convocou-se o "I Colóquio sobre

~ Regionalizaçao do Ensino Superior", que se realizou na capital 
do Estado, sob o patrocínio da UDESC, cujas conclusões se en- 

contram no Anexo I. 

Duas preocupações despontam no texto referido, a sa- 

ber, a irreversibilidade do processo de expansão e de regiona-
~ lizaçao do ensino superior catarinense, ocupando todasêm áreas 

geográficas do Estado, e a consciência de que esse processo se 
devia realizar de forma coerente e harmônica. 

Para dar suporte institucional aos propósitos expres- 
sos no I Colóquio, o Plano Estadual de Educação determinavaque 
a Assessoria de Planejamento, através da Secretaria da Educa- 

ção e Cultura e do Conselho, se articulasse com a UDESC e a 

Universidade Federal de Santa Catarina para a formação de um 

grupo de trabalho inter-universitário, a fim de ser formuladaa 
política de ensino superior do Estado. Essa política deveria 
fundamentar um plano a ser aprovado pelo Conselho destinado a 

fixar a liderança da Universidade, sobre as diversas unidades 

do interior e a expansao desse nível de ensino (SACHET, 1971 : 

77). 
No intuito de consolidar as idéias expressas nas opoí 

tunidades anteriores e levar ao Conselho o pensamento do siste 
ma estadual, a UDESC promoveu na cidade de Lages, nos dias 29 

e 30 de junho de 1970, o "II Colóquio sobre Regionalização do 

Ensino Superior". Esse encontro tinha por objetivo buscar ocon
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senso para "um sistema multiversitãrio que congregue, de fato, 

as diversas unidades de ensino e treinamento de nível .mëdio, 

técnico e superior do Estado. Esse sistema verificar-se-ã com 
~ ~ a criaçao de uma pessoa jurídica nova, cuja configuraçao deve- 

rã ficar delineada nesse encontro" (SACHET, 1970: 13). 

O documento aprovado no II Cõloquio (Anexo I) foi con 
solidado pelo grupo de trabalho, previsto no Plano Estadual de 
Educação, na forma de anteprojeto de Resolução e entregue ao 

Conselho em outubro de 1970. O propõsito indubitãvel era o de 
~ -v promover a elaboraçao de um Plano de Expansao do Ensino Supe- 

rior em Santa Catarina, conforme teor do texto transcrito no 
Anexo I. 

Observa-se no art. 19 do anteprojeto a preocupação 
em produzir um referencial espacial, mais tarde retomado pelo 
CEE em novas tentativas de balizar geográfica e politicamenteo

~ planejamento do ensino superior. Os parâmetros entao propostos 
coincidem com aquele em debate neste momento, acrescida de uma

~ regiao,. a saber, a do planalto norte. Por sua vez, os artigos 
29, 39 e 69 manifestam a preocupação pela observância "geográ-

~ fica" da lei 5.540, nao duplicando meios para fins idênticos 
ou equivalentes, prevendo-se para tanto uma ünica universida-

~ de (ou outro modelo organizacional talvez) em cada regiao. O 

CEE identifica-se igualmente com o II PND, incorporando asprio 
ridades nacionais nos artigos 49 e 59. Por outro lado, preocu- 
pado com a qualidade do ensino e com a institucionalização sô- 
lida das IES catarinenses, fixa o CEE no art. 89 as condições 
para a criaçao de novos cursos. O art. 79 prevê a adoçao da 

multiversidade" (ou similar), modelo sobejamente discutido ã
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ëpoca e que serã abordado mais adiante quando da apresentação 
das IES, como base para o planejamento espacial e institucio- 
nal do ensino superior catarinense. A

~ O anteprojeto de Resoluçao supra obtivera acolhida 
junto ãs autoridades e lideranças educacionais, com uma res- 

. ~ ~ salva: as garantias de manutençao e co-manutençao. Por issc›po 
de se afirmar que as razões políticas para a não homologação 
da Resolução, mesmo depois de aprovada pelo Conselho, foram a 

falta de compatibilização entre a abdicação da liberdade de 

expansão e a co-manutenção do sistema pelo Estado e pela Uni- 

ao. Como menos relevante destaque-se a descontinuidade admi- 

nistrativa e política, tendo em vista a posse do novo governo 
-v em março de 1971 e a renovaçao parcial do Conselho Estadualde 

Educação.



4.3 - ACAFE - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DAS FUNDAÇÕES EDUCACIQ 
NAIS. 

A "Multiversidade" debatida no II CRES e proposta 
na Resolução do CEE, que tinha por propósito promover a ela 
boração de um Plano de Expansão do Ensino Superior em Santa

~ Catarina, enfrentou resistências políticas e das IES, nao 
vindo a ser implantada. Nem mesmo os demais parâmetros pro- 
postos no sentido de encaminhar uma expansão ordenada do 
sistema fundacional catarinense foram levadas em considera- 
ção na apreciação dos processos de autorização de novos cur 
sos. 

No início da década de 70, em nome de sua autono- 
mia, as IES continuaram expandindo-se e pulverizando-se ã 

revelia de qualquer planejamento globalrw.espírito das dire 
trizes dos Distritos Geoeducacionais, jã em estudos no CEE 
e no DAU. Amparados e motivados pela concorrência e rivali- 
dade inclusive, constata-se a falta de uma integração das 
instituições entre si e uma ausência de organismos governa- 
mentais ou outros que dessem assessoramento técnico efetivo 
e apoio financeiro. Segregadas umas das outras, por vontade 

; ~ ~ propria ou por injunçoes externas, as Fundaçoes Educacio- 
nais debateram-se ã procura de soluções individuais e exclu 
sivas, sobrevivendo com o auxílio da comunidade através do 
poder público municipal. 

Nessa fase de descontinuidade nos esforços de pla 
nejamento e disciplinar o processo de interiorização e re- 

gionalização do ensino superior em Santa Caünina observa-se
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uma não inposição deuma _IES sobre as outras, nem mesmo sob a forma de 
"primus inter pares". Novas lideranças surgidas dentro ou ã 

margem do Conselho Estadual de' Educação possibilitaram, aos 
poucos, uma nova arrancada de desenvolvimento, amadurecimento 
institucional, consciëicia de planejamento e coesão com sol_i 
dariedade, que aitao começou a imperar. 

Essa nova consciência de apoio recíproco e de for- 
talecimento 'atravës da união de todos levou â criação de um 
» ~ ~ orgao de classe. Sefltaram-se suas bases em reuniao realizada 
em Blumenau, no dia 2 de maio de 1974, quando do lO<? aniver- 
sãrio da FURB, mtidade pioneira da interiorizaçao do ensino 
superior no Estado. Em reunião conjunta do.CEE e das IES, 

os dirigentes das 15 Fundações Educacionais constituíram a 

ACAFE (mapa:n<.>1) com os seguintes objetivos básicos: 

"I - Congregar as Entidades Manten edoras do Ensino 
Superior de Santa Catarina, e representâ-las nos seus iinzte- 

resses, nos ternos deste Estatuto. 

II - Represmtar, quando solicitada, as Entidades 
fil-iadas junto aos õrgaos Municipais, Estaduais, Federais,Au 
târquicos ou perante terceiros; 

III - Promover o intercâmbio eitre as Entidades fi-: 

liadas inclusive de formação de pessoal, atraves de congres- 
sos, seminãrios .e outras formas de reunião; 

IV - Assessorar as Entidades filiadas nos problemas 
referentes ã Administração e ao Ensino e Pesquisa; 

V - Realizar estudos e pesquisas com vistas â me-
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lhoria qualitativa e quantitativa do Ensino Superior em Santa 
Catarina; 

VI - Cooperar com os õrgãos federais, estaduais e 
nunicipais e assessorar-lhe na fornulaçao e execuçao da polí- 
tica de Ensino Superior en1Santa Catarina, 

VII - Realizar atividades passíveis de açao unifica- 
da"(ACAFE, 1974: l-2), 

4-.. ø Apõs a aprovaçao dos Estatutos em Assembleia realiza 
da em Gravatal, consolidou-se a estratégia de institucionali- 
zar a ACAFE por neio de ações conjuntas, que viriam gradativa

~ e progressivamente impõ-la perante a opiniao pública catari-
~ nense e os õrgaos governanentais nunici;ais,estaduais e fede- 

rais. O fortalecinmnto cono entidade representativa deu-secom 
o passar dos anos, ã nedida que as proprias Fundações Educa- 
cionais se sentiraflxnais fortes, suas vozes ouvidas, suas ati 
vidades eram respeitadas e aumentava entre elas a coesão e a

~ solidariedade. Merecem.destaque algumas dessas açoes: 

a) Vestibular Estadual Unificado 

Cono prineira atividade, tendendo a una unificação 
de fato do ensino superior do Estado de Santa Catarina, reali 
za~se, desde 1975, o CONCURSO VESTIBULAR da ACAFE, adotadoznr 
todas as IES catarinenses, ã exceção da UFSC e da ACE, cor- 
respondendo "ao espírito da reforne implantada no ensino uni- 
versitärio brasileiro" (ACAFE, 1975: 17).



Realizou-se, assim em Santa Catarina, a primeira ex 
periëncia abrangendo geograficamamte todo o território esta- 

dual. Foram quinze Fundações Educacionais, no inicio, que in- 
tegravam o sistema sob a orientação da Comissão Cmtral de 

«- Vestibular da ACAFE. Houve a abdicaçao parcial de direitos e 

a conquista paulatinaíde inúmeras vantagens. Inicialmente a- 

presentaram-se aos candidatos melhores condições para a esco-
~ lha de uma carreira, pois se ampliou a diversificaçao dos cu; 

sos e se aummtou -a possibilidade de ingresso em outras car- 

reiras. Alem disso, deu-se oportunidade aos candidatos de fa-
~ zeras inscriçoes e as provas n-o localmais próximo de sua 

residência, com opção de escolha de curso para qualquer das 

instituiçoes integradas do sistema. 

Ã primeira vista, insignificante como atividade con 
~ .‹;~ junta que pudesse levar a uma maior integraçao das Fundaçoes 

mtre si, e ainda insignificante no aspecto de acesso às vá- 

rias carreiras oferecidas, pois ë do conhecimento público que 
a sua clientela ë eminentemente ou demanda reprimida, ou can- 

didatos fixados social ou profissionalmente em suas comunida- 

des de origem. Com isso a capacidade de aproveitamento do no-
Q vo mecanisno de oferta de curso e vaga sô ã margem pode ser 

aproveitada,. e exetuando-se aí as IES com um leque maior de 

cursos e de vagas. Competiam elas, contudo, em desigualdade-zde 
~ ~ ~ condiçoes; nao raras vezes, com a UFSC, pelas condiçoes de en 

sino gratuito oferecido pela última, um conjunto de cursos em 
áreas nobres e, nao menos, `o "ambiente universitário" já exis 

taite em Florianópolis. ' 

127



Apos dois anos de bem sucedido vestibular unificado, 
em I977 a ACAFE negociou com a UFSC o desenvolvimento de um 

Vestibular Único e Unificado no Estado, o que facilitaria uma 
análise mais confiável do desempenho dos candidatos e das es- 

colas das quais procediam, propiciando ao Conselho Estadual e 

ã Secretaria da Educaçao, bem como ás próprias IES, os meca- 

nismos de avaliação do ensino de l9 e 29 Graus no Estado e a 

proposição de normas procedida anualmente trouxe subsídios pa 
ra as autoridades educacionais. Dentre as avaliaçoes feitasme 
rece destaque o projeto encaminhado ã UFSC pelo INEP e coorde 
nado pela Profë Neide Maria de Almeida Fiori sobre a articula 
ção entre o ensino superior e o 29 grau, cujo relatório foien 
tregue ás autoridades educacionais do Estado. Apõs dois anos, 

~ ¡ , ~ por razoes de ordem tecnica, como o numero de opçoes, a ACAFE 

e a UFSC voltaram a oferecer cada uma o seu Vestibular, sendo 

que a última promoveu uma descentralização geográfica permi- 

tindo a inscrição e a realização das provas, alëm de Florianõ 

polis, em Criciúma, Blumenau, Joinville, Lages e Chapecó, em 

Convênio com as IES locais. 

b) Capacitação de Professores das Instituições de En 
sino Superior 

Representando um esforço conjunto pelo aperfeiçoamen 
to do pessoal docente de nível superior da área geoeducacio -

~ nal de Santa Catarina, referente ás IES nao federais, a ACAFE 

coordena, desde l975, o PICD - Programa Institucional de Capa 
citação Docente, mesmo não sendo ela uma IES, uma exceção á 

época. A CAPES, todavia, vislumbrou no modelo uma forma racio 
nal de atuar em Santa Catarina.



A ACAFE fundamentou suas pretensões na consciência das 

deficiências e precariedades existentes em suas unidades associa 
das, dentre elas destancando-se: 

- baixo nível de qualificação docente; 
~ 'V . "* - limitaçao na capacidade de comunicaçao, integraçao , 

empatia. nas situações de ensino, estando em parte relacionada 
~ ~ 4 ~ com a nao continuaçao de estudos apos a graduaçao; 

- a intervenção educativa que o corpo docente realiza 

ë geralmente limitada e pouco inspirada, devido a falta de opor- 

tunidade de melhor qualificação. 

O fato de as Fundações terem se nucleadQ numa associa-
~ çao que permite ser um instrumento de planejamento conjunto, ede 

controle e avaliação do ensino superior em Santa Catarina, como
\ 

fz ~ de promover a elevaçao da qualidade da educaçao, era por si sô 

testemunho relevante de maturação das condições necessárias para 
que as inúmeras deficiências devessem ser de pronto removidas. 

Paralelo ao PICD propriamente dito, houve desde o iní- 
cio a consciência,-e a experiência veio a mostrar mais tarde de 
forma contundente, - que o mestrado e o doutorado.não poderiam 
ser as únicas formas de capacitaçao docente do sistema fundacio-

~ nal. Para tanto, a estratégia a ser adotada para consecuçao de 
resultados a curto prazo e condizente com a realidade institu 

i 

›- ' ._ 

cional (IES de pequeno e médio porte), seria um programa de for- 
maçao de recursos humanos a nível de pôs-graduaçao "lato sensu", 
inicialmente PROCAPIES, mais tarde denominado PICD-II. Mas foi 
amparado ainda na primeira sigla citada que a Comissão de Pôs- 
graduação da ACAFE, em 1976, elaborou o PROCAFAS, a ser desenvol 
vido com o patrocínio da Secretaria da Educaçao com recursos do 
FAS/CEF. 

já z 
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A partir de l97 5, anualmmte tem sido oferecidos 
cursos para a climtela formada por professores das Funda- 
çoes e por outros profissionais que vi eram se constituir em 

res erva têecnica ou estoque, teido em vista a alta rotativida 
de do corpo docente dessas IES, mormente nas áreas de Cifea- 

cias Sociais Aplicadas. 

c) Apoio 'Fin-an-c eiro -ao Sistema F~u'n1da~cfi~onal_-. 

É do domínio público o papel decisivo. exercido pe 
lo Sistema Fundacional no desenvolvimento econõrnico, social 

e cultural nas comunidades do intferior, permitindo a fixação 

de mao-de-obra. especializada no interior do Estado e evitan- 

do a concaitração da disputa de vagas na Capital. O desenvol 

vimento das Fundações, criadas pelo poder público municipal, 

trouxe como efeito 'negativo a privatização de sua manutelção 

e expansao. Formalmente entidades públicas, sao elas hoje_e 
fetivamente mantidas por taxas e anuidades. Isto posto, tor- 

nou-se imperativa a participação do poder público estadual e
~ federal, para nao inviabilizar o sistema, e anulando desta; 

te sua importante função social. 

No governo Konder Reis, oesforço concentrou-se em 

dotar as Faculdades de instalações próprias, incluindo ou- 

tros níveis de infra-estrutura tecnico-pedagógica, como labg 

ratõrios e acervos bibliográficos; Notadamente a implantação 

e melhoria dos "campi" das Fundações Educacionais, se fez 

com a aplicaçãõ de recursos advindos do FAS/CEF. Contudo no- 

vos ônus se fizeram presaxtes, como conservação, ampliação 

gradual, construções e/ou adequação de novos ambientes, corro 

tambjem, melhoria qualitativa e quantitativa de equipameitos 

para melhor ateider ãs necessidades e exigências das IES.Mas 
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trouxe oõnus social doespaco ocioso, a tersolução com a im- 

plantação gradativa‹ü>ensino de IQ e2Ç graus,o que redunda- 

râ em outrosbenefícios,como fixação de profesosres eprepara 
ção de clientela qualificada.parao nível superior enão me- 

nos, oferecendo umacontrapartida ao goveno do Estado." 

O Plano Estadual de Educação - Quadriënio 1980/83
~ prevê a institucionalização do apoio financeiro, por parte 

do governo do Estado, ao sistena fundacional. No entretanto, 
A ~ ele serã dado "em consonancia con1a política de inplantaçao 

dos subdistritos geoeducacionais e com a apresentação dos 
Planos Quadrienais de Desenvolvinento das Fundaçdes, de no- 
do que esse apoio financeiro nao se constitua en1instrumen- 
to encorajador e fomentador de cursos saturados e sem naior 
expressão na fornação dos recursos necessários ao desenvol- 
vimento estadual". Como resultado não se quer, na realidade

~ una paralizaçao, nas um redirecionanento nessas äreassatura 
das, e que "o apoio financeiro traga resultados na nelhoria 
do corpo docente do esino de 19 e 29 graus, através de cup 
sos fora da sede ou em regine especial" (PEE l980/83: 148).

~ Pode-se afirmar que "a obtençao do auxílio finan- 
ceiro institucionalizado, dos Governos Federal e Estadual, 
que teve início de vigência em 1980, foi dos nais importan-

~ tes acontecinentos na história das Fundaçoes. Enxluta conum 
liderada pela ACAFE, beneficiou o Sistena Fundacional, dire 
ta e indiretamente os alunos, professores e o povo catari- 
nense. O Governo do Estado, com una verba inicial de 
Cr$ 40.000.000,00 (quarenta núlhões de cruzeiros), em duas 
parcelas, denonstrou sua preocupação com a realidade do En- 

""\Ji



sino Superior de Santa Catarina, que, em contrapartida, tem 

denonstrado seu valor. O Governo Federal, por sua vez, atra 

vës do MEC, repassou ãs Fundações a importância de
~ 

Cr$ 20.000.000,00 (vinte núlhoes de cruzeiros)".(ACAFE,l98l: 

13).
ç 

A Conüssão de Ensino Superior, criada pelo Secre- 

tário da Educaçao, com base no Plano Estadual de Educaçao, 

está aperfeiçoando os critërios para a avaliação do desempe 

nho das IES e, assim, a distribuição do auxílio financeiro 
¡- ser nais expressao da realidade institucional. Para couple- 

mentar, deverão ser propostos novos Hecanismos para induzir 

um redirecionanento de cursos saturados e, principalnente,a 

implantação de cursos prioritários para o desenvolvinento e 

a integraçao regionais. 

d) Outras Atividades da ACAFE. 

Merecem nençao outras atividades da ACAFE, sobre- 

tudo aquelas que pronovenua integraçao das IES. Na qualida 

de de interveniente, surge a captação de recursos para os 
~ ¡ ~ 

cursos de especializaçao (pos-graduaçao "lato sensu"), PICD 

I, treinamento do pessoal técnico e adnúnistrativo,salário- 

educação para as fundações, convênios visando treinamentos 

e prestação de serviços, seninários e encontros, forum de 

debate visando a análise do curriculo de cursos, seleçao e 

melhor adequação dos conteúdos progranáticos, etc, e levan- 

tamento e divulgaçao do potencial do sistena fundacional de 

ensino superior de Santa Catarina. 
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4.4. AÇÕES GOVERNAMENTAIS NO PERÍODO 1971/1978. 

O PROJETO CATARINENSE DE DESENVOLVIMENTO - 1971/74, 

no concernente ao ensino superior, faz referencias ao "PEE- 

1970/79", quando considera, antecipando-se ã Lei 5.692, o ei- 

sino fundammtal de 8 anos como "exigëicia básica do ser huma
~ no e deve visar o universo da populaçao". A qualificação des- 

ses recursos humanos solicitados pelo mercado de trabalho, co 

mo exigência do sistema econômico, seria "tarefa conjunta da 

Secretaria da Educação e da Fundação Educacional de Santa Ca- 

tarina, pelos seus órgãos prõprios, ou por cooperação com os 

sistemas acionados por outras instituiçoes" (PROJETO, l97l:, 50). 

O sistema proposto, esquematizado no quadro n<.> ll, torna plás- 

tica a concepção do PEE no sentido de uma incorporação das 

IES catarinenses pela Fundaçao Educacional de Santa Catarina, 

cono sua mantmedora e comantenedora, respectivameite. 

Ao lado do ensino fundameital obrigatõrio, univer- 

sal e gratuito, o PROJETO prevê, para o msino medio, matrícii 

las preferencialmaute orimtadas para cursos tecnicos profis- 

sionais, de acordo com o.mercado de trabalho. Por sua vez, "o 

ensino superior, que se expandirä dentro dos mesmos zconcfiei- 

tos, terá o estímulo do Estado, atraves dos mecanismos pre- 

vistos no sistema de formação de recursos humanos, e na me- 

dida em que se integrarem seus õrgãos mantaxedores na progra- 

maçao geral. A meta des ejãvel ë de diminuir o atraso quantitâ 

tivo existente em Santa Catarina, em relação aos índices na- 

cionais, de modo a alcançar a relação 4 matrículas/l.O00 ha-
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bitantes ao final do período, e adequar a expansão ãs neces- 
sidades de recursos humanos de alto nível, exigidos pelo pro 

cesso e tecnologia, inclusive gerencial" (PROJETO, 1971: 51L 
O quadro n9]2 sintetiza a concepção do modelo "sistema glo- 

bal integrado de formaçao de recursos humanos e oferta.deteç 
n0l09ia", na qual se repeteêaconcepção da figura n9ll. 

No entanto, o anteprojeto de Resoluçao, elaborado 

nos termos do PEE e aprovado pelo CEE, deixou de ser homolo- 

gado pelo novo governo, nem foi retomado nos anos seguintes. 

A expansao continuou inicialmente no ritmo do final da déca- 

da de 60, fixando-se o ensino superior em outras cidades-po- 

lo, desta vez principalmente no oeste e planalto norte do Es 
tado, perfazendo um total de 15 Fundaçoes Educacionais quan- 

do foi criada a ACAFE em 1974. No quadriénio seguinte arrefe 

ceu-se naturalmente a euforia expansionista e de interioriza 
~ ~ 

çao, surgindo apenas 3 novas Fundaçoes Educacionais, em Jara 
guâ do Sul, Curitibanos e Concórdia. As dificuldades encon- 

tradas nos processos de reconhecimento, bem como o nível de
- exigencia por parte do CEE, reduziram em muito o pleito de 

novos cursos. Assim é que em 1977 apenas um processo trami- 

tou no Conselho. 

Destarte, pode se concluir do exposto até agora 

que, se no período de 1971/77 houve um certo comportamento 

liberal por parte do CEE, talvez devido ã nova composição da 

Comissao de Ensino Superior, neste período representativamen 

te ocupada por dirigentes da IES do interior,-precedido 

que fora por uma fase inicial de proliferação do ensino supe 

rior no interior do Estado e depois tentativas sérias, mas

I 
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infrutíferas,deordenamento dosistema,-o ano de 1978 foi mar 
cado pelas ressonãncias das normas baixadas pelo CFE em sua

~ sessao de dezembro de 1977. 

Os Avisos Ministeriais n9 69/77 e nÇ 137/77,ve£ 
sando vários temas fundamentais sobre o estado da educação 
no Brasil, e especialmente da necessidade de adoção de nor- 
mas assentes na nova realidade, fizeram com que o CFE, atra 
vês da CESu (39 Grupo), convertesse essas recomendações em 
propostas, formulada pela Indicaçao n9 O2/77. Podenxnelaser 
identificados os seguintes princípios norteadores: 

"a) controle da expansão quantitativa do sistema, 
tanto quanto possível, em funçao das necessidades sociais; 

b) garantia de qualidade do ensino oferecido; 

c) estímulo ao desenvolvimento da pesquisa eda ex 
tensão, visando a proporcionar subsídios para a melhoria

~ constante do ensino, em funçao da realidade nacional, glo- 

balmente considerada, assim como a nivel regional e local; 

d) não proliferação de cursos capazes de propor- 

cionar a expectativa de surgimento de novas profissoes a se 
rem regulamentadas em lei, sempre que as já existentes aten 
dam satisfatoriamente ãs necessidades sociais; 

~ ~ 
e) adoçao de novos critérios gerais para revisao 

dos currículos mínimos e dos planos de cursos vigentes, que 
nao estejam de acordo com os critérios antecedentes" (CFE, 

1978: ll). 

...).._



Duas esferas de preocupações estão consubstancia- 
.- ~ das na nova estrategia expressa nas propostas de Resoluçoes 

assim resumidas: 

"a) ordenar a expansao do ensino superior segundo 
critêrios básicos de necessidades sociais, corretamente i- 
dentificadas e dimensionadas; 

b) prever e prover meios de assegurar1nnnível qua 
litativo crescente, quer do ponto de vista da eficiência in 
terna, como do ponto de vista da eficiência externa do sis- 
tema" (CFE, 1978: 12). 

Como decorrência foram baixadas pelo CFE as Reso- 
luções seguintes: 

. Resolução n? 16/77 - fixa normas de autorizaçao paracafun 
cionamento de cursos superiores de

~ graduaçao que tenham currículos mini 
mos fixados pelo Conselho Federal de 
Educaçao e dá outras providências. 

. Resolução n9 17/77 - ~ fixa normas para aprovaçao de planos 
de cursos com fundamento no artigolfl 
da Lei n9 5.540, de 28 de novembrode 
1968. 

~ ~ 
. Resoluçao n? l8/77 fixa normas para autorizaçao de cur- 

sos com fundamento no art. 29, § 19 

do Decreto-Lei nÇ 464, de ll de feve 
reiro de 1969. 

l38



Resolução n? 19/77 - fixa normas para o reconhecimento dos 
cursos superiores de graduação. 

Resolução n9 20/77 - fixa normas para a indicação do corpo 
docente nas Instituiçoes de Ensino Su 
perior. 

Na sessao de agosto do mesmo ano, o CFE havia, 5 
través da Resolução n9 14/77, fixado condições para a vali 
dade dos certificados de cursos de aperfeiçoamento e espe- 
cialização para o Magistério Superior. 

As medidas supra traziam em seu bojo "a adoçaode 
critérios mais rigorosos do ponto de vista da qualidade do 
ensino ministrado, mais seletivos quanto ã natureza.doscur 
sos a serem oferecidos e mais realistas no que respeita ã 

adequaçao desses cursos ãs necessidades efetivas do espaço 
geoeducacional" (CFE, 1978: 12). 

Fica evidente o propósito de subordinar a cria- 

ção de novos cursos para atendimento de necessidades so- 

ciais, cujo conceito está esparso na legislação da reforma 
universitária, significando ora necessidades do mercado de

~ trabalho ou de mao-de-obra, ora fornecendo uma abertura. pa 
ra uma compreensão mais abrangente, relacionada com a for- 
mação plena do ser humano. Sua explicitação está contida

~ na "Política Nacional Integrada da Educaçao". 
O Parecer n9 3.491/77, do CFE, que conceitua ne- 

cessidades sociais e fixa critérios de sua aplicaçao, sen- 

do pois o lastro das Resoluções acima mencionadas, contem- 

l39



.~ pla tres ordens de necessidades sociais: 

"a) as relacionadas com as atividades da economia, 
traduzida no mercado de trabalho efetivo em função do desen- 
volvimento econômico; 

b) as voltadas para o aprimoramento físico, inte- 
lectual e espiritual do ser humano em sociedade; 

c) a que diz mais com as aspirações últimas do in- 
divíduo e a sua plena realização pessoal, assumindo uma cono 
tação de desenvolvimento cultural" (CFE, 1978: 17). 

Contudo, o que deve ser objetivado ê a obtenção de 
"uma conciliação entre o ponto de vista da sociedade e do in

~ divíduo, certo de que uma adequaçao rigorosa entre as exigên 
cias pessoais e as necessidades sociais ê praticamente ina- 
tingível" (CFE, 1978: 34). 

Finalmente, o CFE está plenamente consciente do 
grau de complexidade que envolve os objetivos educacionais e 

os quadros objetivos nacionais e regionais, quanto ao nível 
de vinculaçao e da divisao política. Cabe aos conselheiros, 
por consequinte, guiados pelo bom senso e por diretrizesnais 
flexíveis do ue ri idas decidir sábia e oliticamente so-I 

bre as alternativas da educaçao superior nacional. 

O CEE, adotando as bases doutrinárias expostas nO 
Parecer n9 3.492/77 do CFE, e reivindicando uma expansão 

Q. ~ consentanea com a condiçao de país em via de desenvolvimento, 
propugna um posicionamento prõprio nos seguintes termos:"Pre 
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cisamos buscar una linguagem catarinense para os problemas
~ catarinenses; perseguir a integraçao estadual, transformando 

uma realidade que questiona a existência de Santa Catarina pa 
ra uma outra, de afirmaçao e de valorizaçao de um povo, parce 
la de um todo nacional, mas que deseja conduzir-se por seus 
próprios esforços e tirocínio, na grande meta do desenvolvi- 
mento humano, "desenvolver o homem todo e todos os homens" 

(CEE, 1978: 17).

~ Com isso estavam sendo retomadas posiçoes defendi - 

das uma década antes, quando da prë-discussão do 19 PLANO 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, reafirmando a necessidade de desenvolvi 
mento do país e, com destaque, de Santa Catarina naregiao sul. 
Considera-se, pois, a educaçao, mormente a oferecida em esco- 
las de nível superior, como mola propulsora do desenvolvimen- 
to e redutora do "gap" existente entre os países desenvolvi- 
dos e os subdesenvolvidos. Duas razões são esposadas no senti

~ do de se atingir um índice de expansao do 39 grau, a par dos 

cuidados pela qualidade do ensino: 

a) os países em desenvolvimento "necessitam de concentrar es 
forços para acelerar o processo de desenvolvimento e, se 

possível for, queimar etapas a fim de diminuir gradativa- 

mente o "gap" que os separam dos desenvolvidos"; 

b) por sua vez, os paises em via de desenvolvimento "possuem 

uma população predominantemente jovem e, portanto, a parcg 
la de escolarização de 39 grau - 18 a 25 anos - ë relativa 
mente bem maior do que a dos países desenvolvidos" (CEE, 

1978: 18).



Contudo o CEE retoma suas preocupações em propor um 
referencial espacial, a saber, a divisao do Estado em micro- 
regioes "como linha fundamental de planejamento e política ad 
ministrativa" (CEE, 1978: 21) do ensino superior catarinense. 
Adota, obviamente, o Distrito Geoeducacional como referencial 
espacial mflor:Esumb Santa Catarina, formandoxmxcmúunui de 
14 mêdias cidades, que se constituem em 14 centros polarizadg 
res, organizadas em 14 Associações Intermunicipais, que, pelo 
decreto estadual SDE 28.12.73/N. 1.190 constituem as "Micro- 

Regiões Econômicas". Nessas cidades-polo estão loca1izadas,na 
sua maioria absoluta, as Fundaçoes Educacionais. 

Adotando, pois, as bases doutrinárias do Parecer n9 
3.492/77 do CFE, a anãlise da demanda têcnica e da demanda so 
cial deveriam pautar-se e se conformar com os limites das mi- 
cro-regiões, no que concerne ao Sistema Estadual de Ensino Su 
perior. Adicionando a essa premissa, como condições bãsicas,a 
qualidade do ensino e qualificação do corpo docente, sua remu 
neração, presença na comunidade, laboratórios e equipamentos, 
instalações físicas e bibliotecas, o CEE erigiu um elenco de 
"premissas que conduzem ã conclusão de que a normatização, re 
ferente ãs autorizações de cursos superiores em Santa Catari 
na, na esfera de competência do Conselho Estadual de Educação, 
deve propiciar: 19 - Expansão gradativa, tendo, como meta re- 
ferencial, uma taxa de crescimento anual em torno de d› o\° 

`
I 29- 

distribuiçao de cursos pelas micro-regiões evitando duplica- 
çoesnuma mesma área; 39 - aumento das exigências ã qualifica- 
çao e residência na cidade sede do curso, do corpo docente; 
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49 ›- rigorismo quanto a in,stalaç5es fisicas, notadamente räe
» rentes a laboratorios, salas especiais e sala para professo- 

res; 59 - cuidados especiais quanto às bibliotecas; 69 - exis 
tência de equipameitos adequados; 79 - previsão de segurança 
econômico-financeira para cinco anos no mínimo, onde as unida 
des devam assegurar 80% do custeio efetivo; 89 - condigna re- 

muneraçao dos docentes, estimulando a dedicaçao exclusiva nos 
moldes do Sistema Federal de Ensino Superior; 99 - cuidado pa 
ra que os recursos financeiros fundamaltais para o aisino de 

l9 e 29 Grausnão sejam prejudicialmente deslocados para o eu
~ sino superior; lO9 - preocupaçao especial para o fato de que 

a qualidade do msino dos 19 e 29 Graus depmde da qualidade 
do terceiro" (CEE, l978: 22). 

As diretrizes acima relatadas são referencial cons- 

tante nas Resoluçoes baixadas pelo CEE, principalmente aquela 

que fixa normas para a autorização de cursos superiores den- 

tro da sua competëlcia. Com isso, o sistema pode rec eber ori- 

entações mais precisas no mcaminhamento de suas preta1sÕes,o 
que contudo não se traduziu em tramitações sem conflitos de 

novos processos de autorização. Prova disso foi a conturbada
_ 

tramitaçao dos processos de autorização de 4 novos cursos de 
II 

Direito, e consequente dalegaçao pelo CEE de outras quatro pre 
teisões. Da mesma maneira-, inúmeros processos protocolados em 
1979, portanto, durante a vigëicia da Resolução n9 9/78, dei-- 

_.. _ xaram de receber decisoes concludentes, o que permite con 

cluir que os critérios nela fixados merecem uma revisão, pelo 

menos no que tange a distribuição geográfica do msino supe-

1
n
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rior catarinense. Urge, pois, uma compatibilização entre org 
ferencial espacial menor (micro-região) , o DGE, a região sul 
e a situação nacional. O decreto presidencial nC.> 86.000 nada 
mais ë do que um sinal "amarelo" para a fixação e a busca de 
novos parâmetros e mecanisnos para um efetivo planejamentodo 
msino superior brasileiro _e,, consequentemente, catarinense.
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4.5. AÇÕES GOVERNAMENTAIS - O PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO -QUA 
DRIENIO 1980/1983. ` 

Orientado pela diretriz nacional da tëcnica do pla- 

nejamento participativo, o Governo do Estado, através do De- 

creto n9 7.520, de 14/O5/79, instituiu a Condssão Superior de 
Estudos, com a finalidade de elaborar o projeto do Plano Es- 

tadual de Educação para o quadriënio 1980/l983. Foi preocupa- 

ção prinordial que a Conússão fosse constituída por institui- 
çoes representativas no processo educacional catarinense. 

A política educacional expressa no Plano de Gover- 
~ ¢~ ~ no norteou a Comissao a propor a pronoçao da expansao quanti- 

tativa e a nelhoria qualitativa da área educacional, estabele 
cendo para tanto as seguintes diretrizes básicas: absoluta in 
tegração entre a Comunidade e a Escola, aperfeiçoamento dos 

programas de assistência ao escolar, valorização profissional 

do professor, expansão do ensino de 19 e 29 graus, reformula- 

ção da estrutura administrativa das unidades executivas da SÉ 
cretaria de Educação, expansão do ensino pré-escolar, apoio 

ao ensino especial, especialização do ensino de 39 grau res- 

pitadas as vocações regionais, anpliação do ensino supletivo 

e apoio ã rede de eisino particular. 

O II PEE veio confirnar a atitude inovadora do IPLA
~ NO ESTADUAL de EDUCAÇAO 1970/79, o qual se antecipara aos pos 

teriores PSECs e inclusive â Lei 5.692/61 no que tange a re- 

forun do ensino de 19 e 29 graus. Assim representanxos lOanos
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do I PEE, ricas e valiosas experiências educacionais,cuja a- 
valiação estã a merecer as atenções das autoridades educacio 
nais. 

O PLANO ESTADUAL de EDUCAÇÃO 1980/1983 expressa co
~ no inovaçao naior a preocupação do sistema educacional pelo 

ensino superior. De um lado, pelo que ele representa como pe 
culiaridade, isto ë, com exceçao da UFSC e da ACE, todas as 
IES catarinenses pertencem ao sistena estadual e representar 
aproximadamente 70% das vagas oferecidas no vestibular. En- 

~ _.. quanto pertencentes ao sistema estadual de educaçao estao e- 

las subordinadas, nos aspectos de controle, acompanhanento, 
planejamento e execução, ao Conselho Estadual de Educação e

~ ã Secretaria de Educaçao do Estado. 

Pela representatividade do sistema, o Plano preco- 
niza duas linhas de ação: fortalecinmnto do Conselho Estadu- 
al de Educação e criação de Unidade de Ensino Superior junto 
ã Secretaria de Educação. No primeiro caso, a recente delega 
ção de competências pelo CFE aos CEEs adicionou um semznüme- 
ro de novas atribuições exigindo uma ampliação da sua estru- 

tura adnünistrativa e tecnica, propondo ainda una revisao‹km 
criterios de sua composiçao. Por sua vez, um õrgao na estru- 
tura da SEE, nos moldes do antigo DAU (hoje SESU) com as fun 
~ ,.. 4 çoes de planejamento, avaliaçao, controle e apoio tecnico, 9 

fereceria condições nais favoráveis para una assistência fi- 
nanceira e tecnica do Governo Estadual ao sistema fundacio- 
nal. Esse papel não pode ser assunido pela ACAFE pelas prô- 

prias condições de õrgão associativo, que visa defender os 
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int eress es das Fundaçoes. 

Em análise concisa o II PEE registra a posição do 
Estado no contexto brasileiro no referente ao aisino supe- 
rior, constatando-se que apenas 0,61% da população catari- 
namse está matriculada nesse nível, enquanto a media nacio- 
nal ë de 1,2%. O CEE estabelecera na Resoluçao 9/78 a meta 

.-.. .de expansao de matrículas no aisino de 39 grau em 8% ao ano. 
O II PEE destaca ainda a má distribuição de vagas pelas di- 
versas áreas geográficas, sendo que na região da Capital as 
matrículas no ensino superior alcançam 2% da população en- 

quanto no oeste esta relação ë de apmas 0,089%. Da mesma 
forma, aponta o II PEE para as distorções quanto ã distri- 
buição de cursos e vagas por área de conhecimento, resultan 
do na decada 67/76 que 66,5% de alunos graduados pelo siste_ 

ma fundacional proviessem de Cursos de Licenciatura e 28% 

dos Cursos de Ci`e'1cias Humanas, restando apenas 5, 5% para 
as Ciências Tecnológicas e Agrárias. 

Reivindica o II PEE, como consequência, que "a e¿‹ 

pansão do sistema se coadune com uma regionalização, entea- 
dida como a divisão do Estado em oito subdistritos geoeduca 
cionais, almejando-se corrigir as distorçõêes encontradas e 

buscando, atraves das fundações, cobrir os vazios existen- 
tes na formação dos recursos humanos necessários ao desen- 
volvimento estadual" (PEE, 1980: 135). 

Tal divisao do DGE-34 em 8 subdistritos geoeduca- 
Çionais favoreceria uma maior integração eitre as fundações.,
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em termos de articulação e complementação, conduzindo a expan 
são, prioritariammte, dentro da vocação econômica dos sub- 

- ou distritos, em que essas estao inseridas. Resultariam dessejg 
tercâmbio novos nodelos e formas de cooperação que haveriam 
inclusive, a par da valorização das licenciaturas já inicia- 

da com o estatuto do magistério, a urna redução expressiva das 
vagas ociosas hoje existentes, e sobretudo a uma ampliaçao 
das oportunidades de estudo sem multiplicar os cursos, dupli 
cando-os. 

No referente ao financiamaxto do sistema fundacio- 
nal lembra-se "o decisivo papel do sistema fundacional no de 
senvolvimento cultural, econômico e social nas comunidadesdo 

interior, que permitiram, atraves da denocratização das opor- 

tunidades, a fixação da mão.-de-obra especializada no interior
~ 

e evitou a concentraçao da disputa de vagas na Capital" (PEE, 

1980: 136). Assim, o Governo do Estado, com a contrapartida 

do Governo Federal via SESU/MEC, se propõe a participar no 

custeio do sistema fundacional, além de continuar investin- 

do para a implantação e melhoria dos campi das Fundações Educa 

cionais, em prosseguimento ao programa desenvolvido com . 
re- 

cursos advindos do FAS, desenvolveldo principalmente "outros 

projetos de aplicação de recursos em ternos de conservação , 

ampliação gradual, construções e/ou adequação de novos ambi- 

entes, como, ta«mb*ë‹m, a melhoria qualitativa e quantitativade 

equipammtos para melhor ataxder as necessidades e exigên- 

cias das IES" (PEE, 1980: 136-137). 

Adotando como objetivo geral " garantir ãpopulaçao 
catarineise igualdade dze oportunidades educacionais, ao nivel 
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de educação superior qualitativamente maximizada" (PEE, 1980: 

138), O PLANO ESTADUAL de EDUCAÇÃO fixa as seguintes prioridë 
des bašicas para o ensino superior: 

"- a melhoria qualitativa do ensino; 

- a regionalização e consolidação do ensino supe- 

rior fundacional e disciplinação de sua expansão; 

- a criação de um õrgão de coordenação do ensino
~ superior na estrutura da Secretaria da Educaçao; 

- a viabilização econômico-financeira do sistema 
fundacional" (PEE, 1980: 140). 
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4.5.1. COMISSÃO DE ENSINO SUPERIOR 

O II PEE prevê a criação de uma Unidade de Ensino Su- 
-.» perior, a quem caberá, como "Õrgao de Comando do Sistema Funda 

cional junto â Secretaria da Educação, (...) os serviços de su 
pervisão, assessoramento e inspeção de atividades das IES e, 

ainda, ser o veículo de intermediação estreita com o Conselho 

Estadual de Educação que ê o õrgão de Planejamento e normatiza 

ção do ensino superior para o sistema estadual" (II PEE, 1980: 

144). 

Contudo, "enquanto não for implantada na Secretariada 

Educação a Sub-Unidade de Ensino Superior, as atribuições a 

ele cometidas no Plano Estadual de Educação serão realizadas
~ por uma Comissao diretamente vinculada ao Secretário da Educa-

~ çao", conforme Portaria E/259/80/SE, devendo o apoio técnico e 

administrativo necessário ao funcionamento da mesma ser forne- 
zv, ~ cido pela Associaçao Catarinense das Fundaçoes Educacionais - 

ACAFE. 
~ ' A ' 

A Comissao, como que retomado a experiencia do I PEE, 

foi constituída.por um representante das quatro entidades en- 

volvidas com ensino superior no Estado, a saber, o CEE, a SEE, 

a UFSC e a ACAFE. Tão logo foi empossada, aComissão fixou como 

prioridades as atividades a seguir arroladas:
~ - propor mecanismos que favoreçam e expansão discipli 

nada do Sistema de Ensino Superior de Santa Catarina; 

- assessorar na execução do Plano Estadual de Educa- 

ção nesse nível de ensino;



» regulamentar, através de critérios técnicos de ava 

liaçao, o apoio financeiro do Governo Estadual às Instituiçoes 
de Ensino Superior; 

- promover a integração das Fundações Educacionais 
com a UFSC;

~ - promover a integraçao das IES com o Sistema Estadu 
al de Ensino; 

- assessorar as IES na elaboração de seus Planosçma- 
drienais de Desenvolvimento; 

- representar e atuar junto ãs IES, e eventualmente, 
junto ã SEE; 

- representar e atuar junto ao MEC, e eventualmente, 
junto ao CFE. 

Sintetizando, cabe ã Comissão viabilizar e operacio- 
~ ~ nalizar a execuçao do "Plano Estadual de Educaçao 1980/83", no 

concernente ao sistema estadual de ensino superior, exercendo 
as funções de planejamento, avaliação, controle e apoio têcni- 

co, e subsidiando dessa maneira as decisões do Secretário da 

Educação e do Conselho Estadual de Educação. 
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4.5.2. OS PLANOS QUADRIENAIS DE DESENVOLVIMENTO DAS FUNDAÇÕES EDUCACIO- 

NAIS. 

O II PEE,em seus objetivos especificos,expressa a 

vontade política de "incentivar as fundações, através da e- 

laboraçao de Planos Quadrienais de Desenvolvimento, a prãti 
ca do Planejamento Institucional, como forma de disciplinar 
o crescimento do sistema e de racionalizar os serviços edu- 

cacionais oferecidos" (PEE, l980: l38). Prosseguindo, o II 

PEE visa o planejamento espacial ao manifestarseu propósito 
de "incentivar o intercâmbio e a aglutinação de Institui- 

çoes de Ensino Superior localizadas numa mesma cidade ou 

subdistrito geoeducacional, criando-se Universidades, Fede- 

rações de Escolas ou Faculdades Integradas, buscando a ra- 

cionalização dos serviços oferecidos e evitando-se a dupli-
~ caçao de esforços e meios para fins idênticos" (PEE, .l980: 

138). 
° "Se para as várias Instituições de Ensino Superi- 

or deste Estado, a elaboração do Plano Quadrienal represen- 

ta a modernidade e a racionalidade da administraçao educa- 

cional, indispensáveis ã consecução daqueles objetivos, pa- 

ra a Comissão de Ensino Superior esses Planos possibilita- 

rão o levantamento de informações que tornarão possíveis a 

coordenaçao politico-educacional, a racionalizaçao e melhor 

aproveitamento dos recursos públicos investidos, controlena 

expansão das Instituições, evitando-se as distorções conhe-
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cidas entre demanda e oferta, criaçao de um Banco de Dados 
que, sempre atualizado, facilitará o controle e O apoio tëg 

` nv 4 . Q nico as Fundações, relevadas suas caracteristicas economi- 
co-educacionais micro-regionais, e prestando-se cono centro 
conum de informações" (CES, 1980: Ol). Assim ë justificadaa 
proposta de modelo de roteiro para o "Plano Quadrienal de 
Desenvolvimeatd'das Fundações Educacionais de Santa Catari- 
na¬ 

- O II PEE pretendeu, pois, induzir as Fundações ã
~ apresmtaçao de um documento de planejamento fixando as me- 

tas que deveriam vir explicitadas por parte de cada Funda- 
ção; a definição de sua política de expansão, a estratégia

~ de qualificaçao do corpo docente e pessoal têcnico-adnúnis- 
trativo, uma postura no que se refere ao oferecimento alter 
nativo dos cursos de baixa demanda, definição de una políti 
ca de expansao do esino superior compatibilizada entre as 

diversas Fundações de uma mesma região, sugerindo fornas de 
uv ~ integraçao com as Fundaçoes nais próximas, mormente as loca 

lizadas no mesmo subdistrito geoeducacional; política da 

Fundação quanto aos demais graus e tipos de ensino, e o seu 
procedimento em relaçao aos meios de contribuir na integra- 
ção com a SEEna melhoria do ensino de l9 e 29 graus, bem co 

av ~ 

-JJ 

no definiçao de progranas e projetos de pesquisa-e exteusao 
E, sobretuto, harnnnizar o conjunto de ações propostas pe- 

las IES com o PLANO ESTADUAL de EDUCAÇÃO, o que representa- 
rá, para cada Fundação, a inserção de sua política nunxcon- 
junto maior, previamerte estabelecido e, portanto, nais ra- 

cional.



z- 

Concluindo, nao ë demais reiterar que os Planos Qua- 
drienais de Desaivolvimento constituiramrse em instrumental bâ 
sico deste trabalho, teido em vista ser esse documaato o pri-

Q meiro no genero a ser solicitado das IES, propiciando pois uma 
fonte original para o des envolvimento do diagnóstico caracter; 
zador das Fundações Educacionais, com também do prognóstico a 

nível de elaboração dos modelos teóricos de articulação ecoopg 
raçao das IES entre si, a partir de um novo refermcial geogrš 
fico e político-educacional, o Subdistrito Geoeducacional.
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5. MODELOS TEORICOS DE PLANEJAMENTO E SUA POSSÍVEL APLICAÇÃO 
NA REALIDADE CATARINENSE. 

O Documento-Base elaborado pela UDESC no sentidode 
subsidiar e facilitar os trabalhos dos participantes do "l9 

Colõquio sobre Regionalizaçao do Ensino Superior - CRES", ob 
jetivando a produçao de um documento final orientador das 
medidas a serem adotadas para efetivar o disciplinamento e a 

organização àaensino superior em Santa Catarina, se referia 
ã falta de integração entre as diversas regiões como um dos 
maiores entraves a uma definição que objetivasse os seus 
rumos (SACHET, l968: l). A falta de rodovias asfaltadas, a 

precariedade ou inexistência absoluta de comunicações, a e- 

xistência de ilhas geográficas, econômicas, sociais, políti- 
cas e culturais impediam um intercâmbio entre as regiões, en 
tre os grupos e, no caso das IES, uma integraçao entre si, 

nem mesmo a nível regional. 

O processo de "regionalizaçao pulverizadora" se eë 
plica ainda pelo municipalismo e regionalismo exarcerbados 
que muito tempo caracterizaram Santa Catarina, favorecendo o 

bairrismo, inclusive na criação de Fundações Educacionais pe 
lo poder público municipal, as quais paulatinamente foram 
mais tarde sendo entregues ã própria sorte. Os acertos e de- 
sacertos aí estão. Há hoje um alto nível de lealdade e de 

solidariedade entre os dirigentes das IES, um dos resultados 
do trabalho da ACAFE, promovendo-se um clima benéfico e favo



rãvel a uma reversão do processo: encerrar a fase de "regio- 
nalização pulverizadora" para dar lugar ã era da "regionali- 
zaçao articuladora/agregadora/integradora". 

Raul Prebisch, ao propor duas alternativas para o 
processo de desenvolvimento do Brasil, denominou-as de "re- 
formismo imediatista" uma e a outra de "pragmatismo evolucig 
nista". A primeira preconiza reformas totais e radicais e a- 
plicação imediata dos resultados ao desenvolvimento preconi- 
zado. A segunda pretende alcançar o desenvolvimento através 
do disciplinamento e aplicação dos recursos existentes, pro- 
curando, gradualmente, dirigir o planejamento de acordo com 
as possibilidades e realidades presentes. Diante da realida- 
de catarinense do ensino superior, vivenciada nos :últimos 
quinze anos, ë pertinente a adoçao da segunda alternativa, 
condizente com as expectativas e consentânea com as normas 
legais vigentes. 

Tendo em mente a segunda estrategia de Prebisch, 
pretende o presete trabalho, apoiando-se na divisão do país 
em Distritos Geoducacionais e do Estado em Subdistritos Geo- 
educacionais, propor modelos teõricos de articulação e plane 
jamento das IES fundacionais catarinenses. Esses modelos, ao 
inves de pressuporem a redução do sistema a uma "tabula ra- 
sa" atraves de medidas refornústas, constituem-se em suporte 
jurídico-institucional, o qual, alem de viabilizar o "modelo 
catarinense de interiorização do ensino superior", promoverá 
uma efetiva regionalização e consolidação do sistema, perni- 

l5¬



tindo a transfornação gradativa e progressiva dos atuais es- 
tabelecimentos isolados, ilhados e a si abandonados, em Fede 
rações de Escolas e futuras Universidades Regionais. 
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5.1. O DISTRITO GEOEDUCACIONAL COMO REFERENCIAL ESPACIAL PARA 

O PLANEJAMENTO E A AGLUTINAÇÃO DAS IES. 

A. legislação da reforma universitária (leinC.> 5. 540/ 
68) levan_ta, pela primeira vez, o problema da dimensão espa- 

cial do sistema universitário brasileiro. Apoiado no art. 29 

da referida lei: "o eisino superior indissociável da pesquisa 

será ministrado em universidades e excepcionalmmte em estabe 
lecimentos isolados organizados como instituições de direito 
público ou privado", o CFE proporia ao MEC a fixação dos Dis- 

tritos Geoeducacionais para efeitos .de azglutinaras faculdades 
isoladas em universidades e/ou federações dê escola~s.A prõpria 

lei sugere no art. 89 que "os estabelecimentos isolados de en 
sino superior deverão, sempre que possível, incorporar-se .a 

universidades ou congregar-se com estabelecimentos isolados 

da mesma localidade ou de localidades próximas, constituindo, 

neste último caso, federações de escolas, regidas por una ad- 

ministração superior e com regimento unificado que lhes pami 
ta criterios comuns de organização e funcionamento". A lei 

5. 540, ainda no seu art. 10, ë incisiva estabelecaido a forma 

de executá-lo: "O Ministerio da Educação e Cultura, mediante 

proposta do Conselho Federal de Educação, fixará os distritos 

geoeducacionais para aglutinação dos estabelecimentos “isola- 

dos de e'1sino superior existaltes no pais". 

O I PLANO SETORIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (1972/1974) 
destacou um projeto especifico para estudar a dimensão espaci
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al do sistema universitário brasileiro mediante a fixação dos 
Distritos Geoeducacionais. Segundo esse projeto, a finalidade 
básica dos Distritos Geoeducacionais seria a de disciplinar a 
rede existente com a correção das distorções ocorridas, condu 
zindo o sistema ä efetiva integração do ensino ao meio ambien 
te em que se insere. Neste sentido os Distritos Geoedufcacio- 
nais foram visualizados como suporte a um sistema de plan eja- 
mento para o ensino superior. "Pode-se inferir que era prõpõ- 
sito usar tambëm os distritos, quer como instrumemto de aglu- 
tinação, quer como auxiliar no processo decisõrio dos õrgãos 
responsáveis pela expansao e pelo desenvolvimento do sistema 
universitário" (TRAMONTIN, 1978: 16). 

Conforme o Projeto Prioritário n9« 31, os Distritos 
Geoeducacionais, alem do. atendimento ao disposto na lei, "per 
mitiriam a adequação da escola âs necessidades do mercado de 

trabalho e a efetiva articulação escola-empresa, resulta1ndod_e 

le o conhecimento da população economicamente ativa, na faixa 
etária nao atendida, as perdas ocorridas e a caracterizaçaoda 
rede escolar do elsino superior existente" (TRAMONTIN,l978:l4). 

Assim ë que o Distrito Geoeducacional passou a ser 
"uma área geográfica que engloba unidades municipais, sempre 
pertencentes a um mesmo Estado, sendo que sua delimitação ob_e 

dece criterios sociais e econômicos e cuja finalidade ë ser- 
vir como instrumento de análise e planejamento da Educação em 
nível superior" (CRUB, l970: 707). 

Alem de instrumento de análise e planejamento, oDGE 
ou sua subdivisão, atraves da articulação das IES na forma de



ie; 

~ .z~ associaçoes, federaçoes ou outros modelos, poderia apresentar 
vantagens no sentido ;.de: 

II _ I _ a) melhor aproveitammto de recursos humanos e materiais de 
cada entidade associada ou federada; 

b) unidade de seleçao de alunos e ori mtaçao dos mesmos para 

as carreiras de curta ou longa duração, segundo suas capa- 

cidades individuais, e reclamos nao apenas das zonas em 
que se situam tais escolas, mas também em referëxcia ao 

mercado nacional de empregos; 

c) abrir maiores possibilidades de matriculas nos cursos de 

nivel superior, inclusive por maior racionalidade nos pro- 

cessos de seleção de alunos; 

d) facilitar a criaçao de cursos básicos comuns a uma área 

de conhecimeito, iniciando desta forma a comunidade de mes 
tres e estudantes; ' 

e) planificar a utilização de vagas; 

f) integrar as atividades das instituições componentes medig 
te a adoção de regimento unificado que fixe criterios co- 

muns de organizaçao e funcionamento" (TRAMONTIN, l978:23). 

É recomaxdação do Grupo-Tarefa, que "dentro de cada 
distrito geoeducacional, cabe ãs instituições tomarem a ini- 

ciativa de promover estudos e análises, em conjunto ou cada 

uma em particular, com vistas a elaborar e a descobrir formas 

e meios de melhor solucionar os problemas de agrupammtos, a_s 

sociações ou federações. Em outras palavras, ficou a cargo de



cada DGE promover os. estudos e as formas de sua operacional_i 
zação" (TRAMONTIN, 1978z 24). 

Em decorrëucia dos estudos deseflvolvidos pelo Grupo- 
Tarefa, o Brasil foi dividido em 41 Distritos Geoeducacio- 
nais (mapa n<? 2 ), constituindo o Estado de Santa Catarina o 

DGE-34 (mapa nfi? 3 ). A proposição dos Distritos Geoeducaci_c_› 

nais foi aprovada pelo CFE por meio do Parecer n<.> 701/74, do 
Conselheiro Edson Machado de Souza, e homologada posterior- 
mente pelo MEC pela Portaria n<? 514/74.

"\
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5.2. A ESTRATÉGIA DA DIVISAO DO DGE-34 EM SUBDISTRITOS GEO- 

EDUCACIONAIS. ~

~ Quando em 1978 o Conselho Estadual de Educaçao a- 
daptara ao sistema estadual o conjunto de medidas baixadoem 
dezembro de 1977 pelo CFE, o fizera com o propósito de di-

~ mensionamento da expansao do ensino superior catarinense;Pa 
ra ajustã-lo aos índices de crescimento do Estado e redu- 
zir o "gap" histórico no prõprio desenvolvimento do sistema, 
ficando a relação universitários/população mesmo além da më

~ dia nacional - sem considerar a regiao sul Que jã tinhatza r _. _ 
diçao no ensino superior, - concebeu-se um aumento de vagas 

O9 o\° na ordem de ao ano. 

Foi proposto como parâmetro para o dimensionamen- 
to e redirecionamento da expansão do ensino de 39 grau em 
Santa Catarina um espaço geoeducacional, conduzindo a umare 
gionalização geoeducacional. Para a sua determinação seriam 
consideradas: a economia, a política, a cultura, a geogra- 
fia, a densidade demográfica, a vocação fundacional, a opi- 

nião política, as aspirações regionais e mesmo as individu- 
ais. 

Na convicção fundamentada em Claude Levi Strauss 
(OESP. 20.7.80) de que ê "ledo engano tentar-se enquadrar 
qualquer sociedade num parâmetro de racionalidade aparentefl 
optou se por uma divisao de carãter temporãrio,utilizando a 

divisão sõcio-econômica-política doEstado em micro-regiões, 

-Wz



divisão essa já institucionalizada contdez anos de existën- 
cia. 

No entretanto, constatou-se, jã um ano mais tarde, 
que tal divisão, além de ficar ao sabor de decisões de ou- 
tra orden.que nao a educacional e, principalnmnte a do ensi 
no de 39 grau, pois naquele mesno ano de l978 o governo an- 
pliara de quatorze para dezenove o nünero de nicro-regiões, 
(vide no mapa nQ 4, as micro-regiões 15, 16, 17, 18 e 19), 
nao condiziria jamais ã realidade fundacional já implantada, 
favorecendo inclusive una exacerbação na expansão desenfrea 
da, e agora oficializada, e una ainda naior pulverização de 
IES isoladas espalhadas no Estado. Jamais se canánharia pa- 
ra um.sistena coeso e planejado. 

Houve, pois, necessidade de se decidir por una va- 
riável donánante, - e não poderia ser outra que não a prõ- 
pria realidade fundacional, ampliada pelo consenso unânime 
e imediato, - que justificaria a substituição do nodelo an- 
terior por um condizente com o zoneamento geoeducacionaljã 
existete. Não fora gratuita, nesno que não planejada nos

~ últimos detalhes, a fixaçao das IES nas cidades-polo maisre 
presentativas do Estado. A partir do estudo particular de 

._ ¡ A ` ~ cada Fundaçao, sua area de influencia e atuaçao, se consta- 
tariam as intercomunicaçoes conzas vizinhas e se estabelece 
riamzw vias de contato naturais para um relacionanento nais 
inteso, mais sistenatizado e institucional: os níveis de 

~ qu cooperaçao e articulaçao entre as IES. Eis o legítino espa- 
ço geoeducacional, que se houve por bem agora denonünar Sub 
distrito Geoeducacional, fazendo parte de um todo naior: o 
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Distrito Geoeducacional 34, que compreende o Estado de Santa 
Catarina. 

Tal divisão do Estado facilitaria, de forna racio-
~ nal o atingimento dos objetivos da regionalizaçao preconiza- 

da no II PEE, a saber, melhor distribuição das oportunidades 
educacionais, descentralização e desconcentração do sistena

z e proporcionanento'deunadiversificação de cursos na area 
considerada cono a do subdistrito. 

Alënxda regionalização favorecer o planejamento es 
pacial do ensino superior por parte das autoridades educacig 

au; ~ ~ nais catarinenses, pautando suas decisoes na "nao duplicaçao 
de neios para fins idênticos", cono preconiza a Lei n? SJMQ/ 
68, o planejamento articulado das IES de cada subdistrito 
conduziria, de una forna mais natural, para a constituiçãode 
Federações de Escolas e Universidades Regionais, ou outros 
modelos.

A 

~ . ~ _. Supoe se tambem que "esta posiçao nao está indi 
cando alocalização de cursos em una sõ cidade, cono tanbëm 
não se advoga o fechamento e a extinção de instituições já 

ou em funcionamento. Posiçao nais inteligente reclana-se: a de 
reunir o que existe para um esforço conjunto, e que sinulta- 
neanente, com saídas estratégicas,.duplique-se as ofertas de 
cursos, fazendo girar em rodízio, ou pela subdivisão entre 
os ciclos básicos e profissionalizantes, pelos diversos cen- 
tros situados no subdistrito" (CEE, 1981: 5).

~ O primeiro estudo, baseado na conbinaçao das nncro 
regiões e das meso-regiões, foi analisado pela Conússão Surg 
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rior de Estudos - comissao designada pelo Decreto Estadual 

n9 7.520, para reformulação e elaboração do Plano Estadual 
de Educaçao, e submetida ã crítica das IES. Tendo havido 
consenso por parte das mesmas, foi dada aaestudo sua forma 
definitiva para aprovaçao final pelo Conselho Estadual de 

Educação. Trata-se de subdivisão experimental do DGE-34 em 
oito subdistritos e com vigência de quatro anos,acompanhan 
do sempre, em espaços regulares, o Plano Estadual de Educa 
ção, conforme quadro abaixo e visualizado no mapa n9 4: 

SDGE 

SDGE 

SDGE 

SDGE 

SDGE 
SDGE 

«SDGE 

SDGE 

- 34.1 - 

- 34.2 - 

- 34.3 - 

- 34.4.- 
- 34.5 - 

- 34.6 - 

- 34.7 - 

- 34.8 - 

Regiao Metropolitana 
Região Carbonifera 
Região Nordeste 
Vale do Itajaí 
Planalto Catarinense 
Planalto Norte 
Vale do Rio do Peixe 

Região Oeste. 

O Conselho Estadual de Educação, ao revogar a Re- 
~ ~ soluçao n9 9/78, e fixar novas normas de autorizaçao para 

funcionamento de novos cursos ou habilitações, de amplia- 

çao de vagas ou em cursos superiores mantidos por entida- 

des educacionais vinculadas ao sistema estadual, nos ter- 

mos da legislação federal (art. 99 da Lei nÇ 4.024, de 

20/l2/61, e artigos 26 e 27 da Lei nÇ 5.540, de 26/ll/68 ) 

~ ~ consagrarã, incorporando ã nova Resoluçao, a divisao do 
DGE-34 em oito subdistritos. Na fase da Carta Consulta, em 

que a IES interessada se dirigir ao Conselho consultando 
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as sobre a oportunidade e conveniencia de abertura de umrunK>cur 

so, deve oferecer a "caracterização do distrito geoeducacio- 

nal e do subdistrito geoeducacional e a política de desenvol- 

vinento micro-regional", bem cono a "explicitaçao da política 

educacional integrada com outras instituições do subdistrito 

geoeducacional evitando duplicação de meios para fins idênti- 

cos". O anteprojeto de Resolução explicita, no art. 39, § 49,
~ que "as características do subdistrito geoeducacional deverao 

ser descritas com o apoio em dados estatísticos relativos ã 

populaçao e sua evolução por faixa etária, as atividades eco- 

nõnúcas, os indicadores de atividades culturais, os 'necanis-
~ nos de polarizaçao micro-regional e, ainda, a existência do 

plano de desenvolvinmnto local ou regional e do Plano Qua- 

drienal de Desenvolvimento da Instituição requerente"; Pros- 

segue a Resolução, em seu art. 39, § 69: "quando nunl 'mesno 

subdistrito ocorrer mais de una instituição deve-se observaro 
ítem "f" explicitando una forna integrada de açao através de 

uflxdocunento assinado pelas diversas Fundações, onde fique‹:la 

ro o esforço conjunto para a não duplicação de meios para 
~ ~ 

fins idênticos, ou a açao conjunta na nanutençao do mesmoP. 

Tendo o CFE estabelecido as bases para a divisao do 

pais em Distritos Geoeducacionais, o que pernitiria aos consg 
~ ou . lheiros una visao nacro da educaçao nacional, cabe.aos Esta 

dos, atravës de seus Conselhos Estaduais de Educação, fixar
~ 

as diretrizes para a sua operacionalizaçao. Para tal torna - 

seliecessârio o estabelecimento de parâmetros e balizanentos 

que possibilitem una visão micro, por região educacional. Con 

'!¬ 1
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siderando que os estudos de viabilidade de criação de micro- 
regiões econômicas não contemplam a variável eisino superior, 
a divisao espacial adotada pelo CEE (Resoluçao n<? 9/78) nao 
Ze compatível como parâmetro para o dimensionamento redirecioI 

namento. e planejameito do ensino de 39 grau no Estado. Prin- 
cipalmeute quando se verifica a evidmte limitação das atu- 
ais Fundações Educacionais em crescerem horizontal ou verti- 
calmente. Somente a superposição de um parâmetro mais amplo, 

~ » que respeite as micro-regioes (mapa n<? 4 ), podera dar ãs au 
toridadeseducacionais, aos planejadores universitários e 

aos dirigentes das IES as condições mínimas de promover a r_e 

produção não diversificada de cursos e oportunidades educa- 

cionais, e a articulação inter-institucional necessária ao 

fortalecimento e â consolidaçao do ensino superior catarinen 
Se.

~ Uma visao sistêmica do universo educacional de 39 

grau, como o apresentado na figura n9 2., permitirá situar a
~ IES (universidade, federaçao de escolas, faculdades integradas 

ou estabelecimento isolado) no verdadeiro espaço do sistema 
estadual de educação, este por sua vez deitrofldo sistema na- 
cional de ensino superior e sistema nacional de educaçao, e 

finalmeit e, no contexto nacional, em ordem cresceite de a- 

brang`e1cia. Outrossim, o supersistema universidade, visto na 
figura n<? l, estabelece as bases para que a IES (local ou'rÊ 

gional) considere a sua realidade institucional e, através do 
planejameito, persiga, alcance e consolide o sei vocaciona- 
mento. Igualmente a adoção de uma visão sistëlnica douniverso 

ie,-1



educacional de 39 grau facilitará a execução das atividades 

permanentes de avaliação (Quadro n9 13) da IES,A do SDGE e 

do DGE-34, mfim, do planejamento do sistema estadual de ai 

sino superior. 

'7
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lidade, democratização e elitizaçao do acesso ã 

de Algumas reformas, segundo a OECD, levaram ã 

5 3. MODELOS TEDRICDS DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS IES 

FUNDACIDNAIS CATARINENSES. 

O processo de massificação do ensino superior nas 
decadas de 60 e 70 veio a exigir a criaçao de inúmeras no- 

vas universidades, nao sendo exceçao os países desenvolvi- 
dos, onde inclusive surgiram "estruturas emergentes de ensi 
no superior", no intuito de compatibilizar quantidade e qua 

~ ~ universida- 

adoção de 

uma das seguintes estratégias: 

criação de um setor não universitário separado, equiva- 

lente, pelo menos em teoria, aosetor universitário (mode 
lo'binário); 

criação de um setor não universitário, articulado e inte 
grado ã universidade tradicional que ë a coroa e saída 
final do sistema educacional (modelo de desenvolvimento 
combinado); 

criação de um setor prë-universitário articulado e inte- 
grado ä universidade que ë considerada a saída final do 

sistema educacional (modelo de "college" multifuncional 
intermediário); 

criação de uma universidade compreensiva ou multifuncio- 
nal integrada para superar o dilema das instituições "no 
bres" e "menos nobres", mais ou menos implícito nas es- 

tratëgias anteriores (modelo de universidade compreensi- 
va integrada) (SANTOS, Eilho..lQ79: 136).

1/
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"Estes modelos representam um "Continuum" que vai
~ da separaçao‹m1paralelismo entre os dois setores de ensino 

` ~ ~ superior a completa integraçao de todas as instituiçoes em 
uma ünica entidade - a universidade compreensiva", assim su 
mariza SANTOS Filho (1979: 136) o espectro dos novos mode-

~ los universitários implantados, em implantaçao ou em fase 
de experiência nos mais diversos países. 

Considerando a realidade sõcio-jurídico-culturaldo 
' u u _ Brasil, onde os privilegios profissionais e o status pre 

valecem enormemente sobre outros valores, o rol de modelos 
se restringe de forma expressiva, o que leva ã opçao de ele 
ger "modelos organizacionais e de funcionamento" de insti- 

tuições de nível superior que correspondem aos atuais an- 

seios nacionais, permitindo sua adoção como primeiro exeg 
cício de criatividade na solução para a pulverização das 
IES em Estabelecimentos Isolados, fenômeno preponderantena 
última decada. 

O elitismo, enquanto fenômeno social de . natureza 
contraditória, presente na história da universidade brasi- 
leira atê quase o final da década de 60, tem sido banido da 
política de ensino superior no Brasil, dando lugar a uma 
expansão sem precedentes do sistema universitário, seja em 
número de estabelecimentos, de cursos, de carreiras e de va 
gas. Contudo o que marcou sobremaneira essa evolução foi a 

forma de interiorização, de um lado, e de oferta paralela, 
de outro, do ensino superior em todas as cidades de porte 
grande e médio do país. O modelo organizacional adotado outolera



do (em termos de legislação vigentel) foi o do estabelecimen 
to isolado ou da justaposição de estabelecimentos isolados , 

sem todavia formarem "de jure" Federações de Escolas ou Fa- 

culdades Integradas, apesar de "de fato" assim estarem proce 
dendo. 

Ã falta de outros modelos que nao o estabelecimen- 
to isolado, ou seja, a faculdade, aliás a forma tradicional 

e vigente atê a reforma de 1968, implantou-se a estrutura li 
near simples, constituída por um diretor, um secretário, de- 

partamentos acadêmicos em número variável e de funcionamento 

duvidoso, um conselho técnico-administrativo ou conselho de-
~ partamental e a "decantada" Congregaçao. Mesmo quando mais 

estabelecimentos isolados existirem sob a dependência admi- 
II 

nistrativa e financeira de uma mantenedora, e frequente uma
~ justaposiçao_dessa estrutura. Quando, no entretanto, se ado- 

tar uma racionalização e integração, surgem estruturas híbri 

das, nas quais as Faculdades são depositãrias de autonomiaim 
peditiva de uma integraçao maior, possível através de regi- 

mentos integrados que consagrem formas jurídicas e legais e 

com "status" suficiente para a superação de atuais entraves 

de ordem cultural e jurídico-institucional. (Em anexo, o or- 

ganograma de estabelecimento isoladoliãointegrado Quadron9l®. 

Alguns países desenvolvidos, com destaque para os 

Estados Unidos, encontraram soluções próprias para a supera- 

ção ã limitação de oportunidades educacionais nos níveis su- 

periores do ensino, "considerando a capacidade financeiradas 
partes envolvidas no processo. O atendimento a certas neces-

,.
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sidades da comunidade, como liberar potenciais individuais 
através de cursos Vocacionais específicos ou proporcionar 
prosseguimento ou transferência posterior para a universi-

z dade tradicional, deu origem aos colégios universitariosøu 
também chamadas universidades para a comunidade ou comuni- 
versidade, com os objetivos de: "conservar e desenvolverre 
cursos humanos, atender âs necessidades locais de mao¬de-Q 
bra, e estimular o desenvolvimento pessoal e comunitário 
(SILVA e SANTOS Filho, 1976: 109 a lll). 

~ ~ Suas funçoes primordiais sao: 
a) 

b) 

c) 

d) 

-e) 

f) 

9) 

oferecer o primeiro ciclo (ciclo bãsico‹kicur 
so superior; 

proporcionar treinamento técnico e paraprofis 
sional; 

possibilitar a`obtençao da primeira graduaçao 
em nível superior apõs dois anos de estudos; 

proporcionar aconselhamento e orientaçao edu- 
cacional; 

facilitar a recuperação académica do estudan- 
te; 

proporcionar a educaçao permanente; e 

facilitar aintemfifio cultural e social (servi- 

ço ã comunidade) (SILVA e SANTOS Filho, 1976: 

lll a ll2). 

O exemplo considerado acima e muitos outros já 
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experimentados estão a indicar que nao basta atrair para os 
bancos das escolas todas as pessoas-que podem beneficiar~-se 
do processo educacional, dando respostas ãs necessidades do 

-‹ desenvolvimento e da realizaçao pessoal e individual, mas ë 

necessãrio que se pensem em novas fontes para o financiamen- 
to, como "também e sobretudo a revisão, em alguns casos, da

~ estrutura da educaçao superior" (SILVA e SANTOS Filho, 1976: 
112). 

O Brasil, com a privatizaçao gradativa do ensino 
de 39 grau (VAHL, l§80),encontrou um modelo para o seu finan 
ciamento. Pergunta-se: a pulverização dos estabelecimentos É 
solados ê uma resposta em termos de instituiçao universitá- 
ria? 

A realidade catarinense estä a desafiar a proposi- 
ção e o desenvolvimento de modelos próprios ("catarinenses"L 

~ ~ A história da interiorização e regionalizaçao foi exposta a 
cima, indicando um processo espontâneo de planejamento espa- 
cial, pelas próprias características do Estado, semàaelepor 
Vezes induzido e consentido. Contudo a conscientização dessa 
realidade institucional diferente se deu dentro e através da 
ACAFE, principalmente quando do diálogo com a UFSC ou mesmo 
nas horas de confronto, que não foram nem serão poucas. 

No propósito de oferecer algumas alternativas para 
o planejamento institucional e espacial, no campo do ensino 
superior, serao esboçados a seguir alguns modelos teóricos, 
vivenciados uns, para a reflexão e estudos os demais. 

\...\ -J \.Q
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A retrospectiva feita anteriormente para detectar 
e identificar os movimentos de regionalização no processo 
de interiorização e expansão do ensino superior catarinen- 

se, constata-se, nas suas origens, um elevado nivel de ar- 

ticulação das IES interioranas entre si na fase heróica de 

auto-afirmaçao do sistema, o que exigia um grau de solida- 

riedade e coesão, perdidas de tempos emtempos, mas sempre
~ de novo reativadas, principalmente com a criaçao da ACAFE 

e as tentativas de operacionalização do DGE-34. Contudo a- 

tê 1980, a articulação desenvolvida e aperfeiçoada pela 

ACAFE não chegou a projetar-se na forma de mecanismos que 

visassem uma articulaçao mais diretamente inter-institucig 

nal e que trouxesse em seu bojo uma programação de integra 

ção/agregação gradativa, um planejamento institucional e 
II 

espacial/micro-regional e, consequentemente, o -fortaleci- 

mento das unidades-base. A ACAFE, nesse sentido, sempre a- 

tuou em nível supra-institucional e atingiu deveras osseus 
objetivos. 

O "Plano Estadual de Educação 1980-83" veio indu- 

zir a articulação inter-institucional, utilizando como me- 

canismos aparentes a divisao do DGE-34 em subdistritos geg 

educacionais e a criação da Comissão de Ensino Superior, a
~ qual tem por missao, dentre outras, promover a regionaliza 

ção efetiva do ensino superior fundacional catarinense.
~ 

Se, de um lado, afigura-se tal missao como tarefa 

desafiadora e quase sobre-humana, principalmente se vista 

em outra conjuntura histórico-institucional, merecem anãli



se criteriosa e otimista, por outro lado, as experiências vi 

vidas e/ou propostas nos últimos quinze anos de ensino supe- 

rior em Santa Catarina. A partir de sua apresentação, deve- 

ração surgir luzes, mimëticas ou não, no sentido de mostrar 
possíveis caminhos de articulaçao e planejamento das IES fun 
dacionais catarinenses, levando-as ao nível de consolidaçao 
preconizado pelo PEE 1980/83. 

O autor deixa de abordar o modelo "Universidade", 

suficientemente elucidado na Resolução n9 O7/78, do CFE. A-
~ lêm do mais, toda a legislaçao da reforma universitária con- 

templa o "modelo-padrão", deixando no "limbo da hibridez" as 

IES Situadas entre OS extremos: UNIVERSIDADE e ESTABELECIMEÉ 
TO ISOLADO. 

p-
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5.3.`I. DIVISÕES UNIVERSITÃRIAS 

Sob a inspiração da Universidade Federal de Santa 
Maria e influenciada pelo Reitor Prof. Josê Mariano‹$aRocha 
Filho, a FURB, em 1969, adotou o modelo das "DIvIsõEs UNI- 

VERSITÃRIAS, "visando a integração da região geoeducacional 

de sua influência", mantendo-as nas micro-regiões geoeduca- 
cionais que a compunham, mediante convênios com os respecti 
vos municípios. O estatuto da FURB definia as Divisoes Uni 
versitãrias (vide figuras n9 3 e n9 4) como sendo "unidades 

regionais integradas ao sistema de ensino e pesquisa da Uni 
versidade, e atuarão, preferentemente, na área do ensino bá 
sico". Para que houvesse o desenvolvimento de quaisquer cur

~ sos nas Divisoes Universitárias deveriam elas prover a des- 

tinação de recursos locais, disponibilidade de professores, 

demanda satisfatõria de matriculas e adequação de instala- 
~ ~ çoes. As Divisoes Universitárias de Brusque e Rio do Sul de 

veriam, outrossim, "adotar critérios de organização e fun- 

cionamento idênticos aos da Universidade; observando o prin
~ cípio que veda a duplicaçao de meios para fins semelhantese 

equivalentes"‹ (Estatuto da FURB). Como Diretores de Unida- 

des tinham seus dirigentes assento nos colegiados superio- 

res da FURB, estando dotadas as Divisões de regimento seto- 

rial prõprio. Na opinião do autor, a grande experiência po- 

sitiva se constitui a oferta do ciclo básico (19 ciclo ou 

disciplinas básicas comuns) na sede das Divisões. 

Óz'
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~ A Fundaçao Universidade Regional de Blumenaufora 

instituída pela Lei Municipal n? l.557, de 24/l2/68, omnse 
de e foro na cidade de Blumenau, como "uma entidade de per 
sonalidade juridica de direito público, com autonomia didá 
tica, administrativa, financeira e disciplinar, destinada 

ao ensino, ã pesquisa e ã prestaçao de serviços, visando â 

integraçao com o meio". 

Percebe-se, pois, que não sendo universidade "de 

jure", cuja prerrogativa ë do CFE, ela se antecipava ã pré 
pria institucionalização. Pois as Resoluções n9 29/74 e o 

07/78, que fixam normas de autorização e funcionamento de 

universidades, prevêm, respectivamente, no art. 15, pará- 

grafo finico e art. 24, parágrafo único, que afiuniversidade 
uma vez reconhecida, poderá dispor de cursos técnico ~pro- 

fissionais fora da sede, excetuada a parte básica, median~ 
~ .v ~ 

te aprovaçao previa do Conselho Federal de Educaçao", e "a 

universidade poderá dispor de unidades ou cursos fora.dasÊ 

de, do mesmo distrito ou região geoeducacional, mediante Ê 
provação prévia do Conselho Federal de Educação". 

Duas observações são pertinentes com relaçãoéaes 
ses textos. Primeiro, o CFE se resguarda o direito de auto 
rizar unidades ou cursos fora da sede. Contudo, e esta ê a 

segunda observação, o último texto fala em distrito ou re- 

gião geoeducacional, e não em subdistrito geoeducacional , 

figura obviamente nova, pois ainda não consagrada a .nível 

nacional. Por sua vez, o próprio art. 24, da Resoluçao .n9 

7/78, fala que "as unidades, centros ou setores" (...) de- 

lg)



verão situar-se na mesma localidade ou em localidades prõxi 

mas, de preferência no mesmo distrito geoeducacional...". 

Tratando-se de uma nova divisão espacial geoeduca 
cional do ensino superior e localizando-seasIESckâcada sub- 

distrito em cidades próximas, necessariamente no mesmo dis- 

trito geoeducacional, deverá ser objeto de estudos especi- 

ais_do Conselho Federal de Educaçao a oferta de cursos fo- 

ra da sede, em rodízio ou permuta, com aumento de vagas e 

redistribuição de vagas ociosas. Essa articulação .promove- 

ria a integração das IES de cada subdistrito nos níveis de 

planejamento e de execução acadêmica das atividades de ensi 

no, pesquisa e extensão. 

Conforne se verifica no Plano Quadrienal da FEBE, 
"a Fundação Educacional de Brusque surgiu cono resposta a 

uma expectativa da comunidade, tipica dos anos 70: ter ensi 
no superior* Contudo diante do arrefecinentodh. euforia ini 
cial, vislunbra-se um realisno diante dos planos de expan- 

sao e da definição do vocacionanento da FEBE, ou seja, "nao 

ë viãvel oferecer, em Brusque, muitos cursos. E os cursos Q 
ferecidos devem ser alternados periodicamente. Dai 'porque 

se aconselha o sistena de oferta rotativa de cursos em.con- 

vënio com a FURB" (PQD/FEBE). Está inplícita na citação su- 

pra a reversão do fenômeno de pulverização ocorridoruasanos 
setenta, em favor de um retorno às estratégias de flexibili 
dade organizacional universitária utilizadas ao finzda dëca 
da de 60, não esgotadas suficientemente ã epoca. Ou seja,ao 

'X
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lado da oferta do ciclo básico, caberia ampliar o sistema pa 
ra oferta rotativa de cursos fora da sede, através de convê- 
nios ou de um modelo organizacional consentâneo e adequadoãs 
necessidades locais e regionais, cuja base geoeducacional se 
ria o SDGE. (vide mapa do SDGE 34.4 - Anexo II).



5.3.2. cuasos FORA DA sgpfiz RoDTz1o ou PERMUTA D; cugsos E RED1sTR1Bu¿ 

ÇÃO DE vAsAs. 

V A euforia expansionista no início da década de 70, 
corroborada pelas recomendações oficiais de se "criarem Es 
colas de Educaçao nas regioes com polo urbano definido", e 

a falta de articulação do sistema fundacional com o siste-
~ ma educacional representado pela Secretaria da Educaçao,vÊ 

io decretar quase a falência das IES, tendo em vista o nü¬ 
mero elevado de vagas ociosas. 

iAs necessidades foram sobejamente detectadas na 
disserta ão da Profê Maria da Concei ão Alves Rodrigues Ç Ç 

(1973), identificando uma média de 80% de professores nao 
habilitados no nível escolar da SÊ â 8Ê série, em muitas 
regiões perfazendo 100%. Tal situação constitui-se alarman 
te ao ponto de o Conselho Estadual de Educação e a Secreta 
ria da Educação terem promovido cursos intensivos e de cu; 
ta duração para a clientela em causa. A não adoção de uma 
política de acesso a esses cursos porsomente aqueles .pro- 

fessores que efetivamente não tinham condições normais de
~ II _ . frequenta-les, aliado ao fato de um alta concentração 

o de 
oferta também em cursos de férias ou de vestibulares semes 
trais, veio acarretar uma redução sensível da demanda .re- 

primida que se constituia no principal celeiro de candida- 
tos para os cursos de licenciatura. Com o progressivo des- 
prestígio da profissão do magistério diante de outras al- 

186



ternativas profissionais mais "nobres" e mais rendosas, ou 

que pelo menos possibilitavam um modo de sobrevivência ho 
nesta, as licenciaturas se esvasiaram progressivamente e de 
forma desorientadora para os dirigentes das Fundações Educa 
cionais. 

Para enfrentar a crise, inúmeras medidas foram a- 

dotadas, desde a suspensão do vestibular nos cursos de bai- 
xa demanda atê a criação de novas licenciaturas no Estado. 
Uma compatibilização da política do governo estadual e osis 

II 

tema fundacional foi frequentemente tentada, mas encontrava 
` ~ ~ õbices quase intransponíveis diante da nao soluçao do "caso 

dos licenciados". Somente com a aprovação do Estatuto do Ma
~ ll 

gisterio e a consequente realizaçao de concursos de acesso 
~ ~ ¢ e de promoçao esboçou-se uma reaçao favoravel. 

. É com base nessa crise, que ainda perdura, parado 
xal porque o sistema apresenta um índice muito elevado de 

professores não habilitados, que surge o modelo de cursos 
fora da sede, sejam eles oferecidos no sistema de rodízio 
'ou de permuta, ou de um simples remanejamento geográfico de 
vagas, redistribuindo as ociosas ou de baixa demanda. Cur- 

sos de.fërias, em regime intensivo, constitui-se outra al- 

ternativa para o sistema. 

Reconhecendo as necessidades de qualificar o cor- 
po docente de 19 e 29 graus do Alto Vale do Itajaí, diante 
das pressões cada vez maiores do magistério da região, rei- 
vindicando condições para participar dos concursos promovi- 
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dos pela Secretaria da Educaçäo, a FEDAVI procurou a FURB, 
ainda no ano de 1977, no sentido de ela prestar o apoio às

~ suas pretensoes. Duas alternativas se cristalizaramú acria 
ção de cursos prõprios pela FEDAVI ou a oferta desses cur- 

sos pela FURB em Rio do Sul, portanto,fora da sede. O espi 
rito legalista imperou e emperrou o processo, sendo reto- 

mado somente em 1980, e com sucesso (vide mapa do SDGE 34. 
4). . 

. 
A FURB encaminhou o competente processo de auto- 

rização ao CFE, arrolando a nova política do ensino supe- 

rior no DGE-34 expressa no Plano Estadual de Educação -Qua 
driênio 1980-1983, quais sejam, a divisão do DGE-34 em sub 
distritos geoeducacionais nos quais seria vedada a duplica
~ çao de meios para fins idênticos e o aproveitamento de va- 

gas ociosas deixmá instituição de ensino superior para ou- 

tra e o rodízio de cursos jâ existentes dentro do subdis- 

trito. 
u 

O Subdistrito Geoeducacional do Vale do Itajaí 

compreende as IES de Rio do Sul (FEDAVI), de Brusque (FEBE) 

e de Blumenau (FURB), abrangendo um total de 36 municípios 
e uma população-de 612.718 habitantes (mapa n9 8). Acres- 
centou-se os indicadores econômicos, sociais, culturais e 

demográficos, fornecendo um quadro deveras convincente pa- 

ra o Conselho Federal de Educação na pessoa da relatora, 
Profë Eurides Brito da Silva, a qual emitiu parecer favorš 
vel, devidamente aprovado pela Câmara de Ensino Superior e 

pelo Plenário do CFE, em 5 de dezembro de 1980 (Parecer n9 

1.373/80 Proc. n9 2.058/80). 
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A lanmntável realidade, enfocada no início desse 

item, perdura nas escolas de 19 e 29 graus localizadas em 

nunicípios menores e nais distantes das IES, as quais perflg 

tiriam, em cursos regulares, a qualificagão de seu corpo do
~ cente. Devido, ainda, ã concentraçao das IES catarinensesrm 

litoral, ë premete um prograna integrado SEE/IES patrocina 
do pelo Governo do Estado, destinado a atender a clientela 

situada no planalto e no oeste catarinense. As condiçoes ou 
trora concebidas cono factíveis nuna realidade razoavelnen- 

te ideal tornam inpraticável a oferta de cursos regulares 

com o deslocanento diário dos alunos, cono no nodelo FURB 

(Figura n9 5 ). O custo do transporte adicionado ao da anui 

dade/semestralidade dificulta hoje a estratégia em prática. 

"Se os estudantes a tenpo integral não encontram 

naior dificuldade em despender diariamerte duas horas enais 

de deslocamento, os que trabalham de dia e estudam ã noite, 

sofrem grande desgaste físico e psíquico com a viagem, 'com 

inegáveis reflexos negativos em ternos de aproveiamento es- 

colar" (PQD/FEBE, 1980). Além do deslocamento diário estar 

condicionado a um bom transporte coletivo ou rodovias em 

boas condições (asfaltadas talvez), as IES fundacionais do 

planalto edo oeste catarinense não oferecemlnnleque de cur- 

sos conmatível con1asnecessidades. Trata-se, pois, de enga- 

jar as IES dolitoral en1condições de oferecer seus cursos, 

principalnente os de licenciatura, em regifle especiale de 

forna temporária. Cabe repetir,de forma mais bem planejada, 

os experinentos realizados no início da década de setenta.

la



FIGURA N95 
PROCEDÊNCIA DOS ALUNOS - FURB -1979 
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Eis, pois, a Solução de um caso concreto que poderá 
se tornar um modelo. A FURB, diante dos problemas financeiros 
oriundos de vagas não preenchidas e da nova abertura neste 
sentido nos termos do Parecer n? 848/68, comungada principal- 
mente pelos õrgaos estaduais, se viu na obrigação de, pelome-

` nos, tentar essa alternativa para atender, por um lado, asne- 
cessidades da região da FEDAVI, desprovida que ë de cursos de 
licenciatura, possibilitando por outro lado a utilização de 

vagas ociosas existentes em alguns de seus cursos. 

Como mecanismo jurídico foi firmado um convênio en- 

tre a Fundação Educacional da Região de Blumenau - FURB e a 

Fundação Educacional do Alto Vale do Itajaí - FEDAVI, para,em 
cooperaçao mütua, desenvolverem estudos, pesquisas e intercâm 
bio de cursos de graduação. O controle acadêmico será feito 
na prõpria FURB, e o CFE, através da Delegacia Regional do 

MEC, fará o acompanhamento das atividades desenvolvidas.
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5.3.3. FEDERAÇÃO DE ESCOLAS 

O legislador, quando baixou as normas da Reforma É 
niversitária - Lei n9 5.540/68,de 28/ll/68, adotou a univer- 

sidade como regra geral de constituição do ensino superior, 

admitindo o estabelecimento isolado como exceçao. Destacam - 

se entre os princípios gerais de organização universitáriazu 

nidade de patrimônio e de administração; unidade de funções 

de ensino e pesquisa, vedada a duplicação de meios para fins 

idênticos ou equivalentes; racionalidade de organizaçao com
~ plena utilizaçao dos recursos humanos e materiais, integra 

ção acadêmica; flexibilidade de métodos, com vista ãs dife- 

renças individuais dos alunos, às peculiaridades regionais e 

ã possibilidade de combinaçao dos conhecimentos para 'novos 

cursos e programas de pesquisa. Tais princípios valem, "muta 
~ . . 

tis mutandis“, para a constituiçao dos estabelecimentos iso 

lados de ensino superior. 

No entanto, reconhecendo-se que a Universidade ë 

a meta para a qual tende a organizaçao do ensino superior e 

tambëm, tendo em vista o número considerável de estabeleci - 

mentos isolados, a legislação previu uma forma intermediária 

de integração que se situa entre a dispersão das escolas iso 

ladas e a plenitude de unificação orgânica da universidade. 

Esta forma intermediária ê a federaçao de escolas, tal como 

estatui o art. 89,da lei 5.540/68: 

"Os estabelecimentos isolados de ensino su- 

.,__‹: .'.J¿



~ perior deverao, sempre que possivel, ig 
corporar-se a universidades ou congre 
gar-se com estabelecimentos da mesma 12 
calidade ou de localidades fprõximas, 
constituindo neste Ultimo caso federa- 
ções de escolas, regidas por uma admi- 
nistração superior e com regimento uni- 
ficado que lhes permita adotar critë- 
rios comuns de organização efuncionamep 
to". 

Esse dispositivo legal tem sido colocado em práti- 
ca pelas entidades mantenedoras, tendo sido algumas aprova- 
das pelo CFE. Umas poucas inclusive se transformaram em uni- 
versidades, apõs terem utilizado essa estrutura organizacio- 
nal intermediária. 

Transcorridos 14 anos de reforma universitária, 
portanto, o período em que o modelo poderia ter sido adotado 
e implementado, principalmente pela potencialidade teórica, 
pois a grande maioria das IES, consideradas Estabelecimentos 
Isolados, se encontra entre os dois polos (extremos). No en- 

tretanto, apenas 7 Federações constam do Relatõrio da SESU/ 
78. Por certo, persistem ainda algumas dúvidas e perplexida- 
des quanto ã interpretação da lei, manifestadas, principal- 
mente, na ocasião do exame dos pareceres em Plenário, e que 
são assim sintetizadas por SUCUPIRA (1978: 2) "posição daseqs 
colas no âmbito da federação, grau de competência da adminis 
tração superior, amplitude e limites de regulamentação das 
atividades escolares con-tantes do regimento unificado, cri- 
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tërios comuns de organizaçao e funcionamento". Com base em 

tais perplexidades, o conselheiro citado considerou conveni 
.-.z ente a regulamentaçao do artigo 89 da lei 5.540/67, explici 

tando seus princípios e objetivos, e estabelecendo normas 

que possam orientar as entidades mantenedoras na organiza- 
~ ~ 4 ~ 

çao de federaçoes e o proprio Conselho na aplicaçao da lei. 

A matéria já fora apreciada pelo Conselho Federal 

de Educação ao discutir o estudo sobre a criação de federa 

çao de escolas no Estado da Guanabara, quando o CFE aprovou 

o Parecer n9 477/69, do Conselheiro Valnir Chagas. Este põe 

o problema nos seguintes termos: "A Federação deEscolas des 
taca-se nesse quadro, entre as inovações que exigem na prá- 

tica uma grande e crescente flexibilidade de tratamento. Ba 
seado como está numa gradualidade de integração, ela pode 

ser desde um-pouco-mais que uma escola isolada até um-pouco- 

menos que uma universidade. Em cada caso o seu verdadeiro 

campo hã de ser encontrado entre esses dois extremos quase 

teõricos, onde a iniciativa e a imaginação dos educadores
~ tem como ünica limitaçao os dados imediatos da realidade lo 

cal ou regional. Entendemos que nem sequer um decreto de re 

gulamentação teria oportunidade no momento, bastando como 

normas legais as que já foram expedidas, a saber:........." 

(SUCUPIRA, 1978: 2 e 3). 

O parecer mencionado, quando de sua votação pelo 
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Plenãrio, recebeu um voto em separado da Conselheira Nair For 
tes Abu Merhy, contrariando parcialmente o posicionamento do 
Cons.Valnir Chagas. Mesmo uma comissao adrede constituída dei 
xou de acrescentar novas luzes ã matëria.Por isso‹>Cons. New- 
ton Sucupira se propôs produzir uma determinaçao conceitualbg 
seadaruiinterpretação doutrinária da lei, de um lado, em fun- 

"" n 4 "< "" °" çao do principio da nao duplicaçao dos meios para fins iden 
ticos ou equivalentes" e o "da integração acadêmica", de ou- 

tro, elucidando o conceito de federação, tomando por base, a- 

nalogicamente, a doutrina jurídica do regime federativo. 

A partir dos pressupostos citados, o Cons. Newton 
Sucupira apresenta os seguintes pontos fundamentais â guiza 
de regulamentação do modelo organizacional emfcausa: 

a)"Federação'de-Escolas 

A Federação não congregaria mantenedoras, mas esco 
las, institutos ou faculdades, podendo pertencer ä mesma 
mantenedora ou a mantenedoras distintas. Recomenda-se o ng 
mero minimo de três escolas para a constituição de11mafede

~ raçao de escolas. 

b) Estabelecimentos da mesma localidade ou de localidades pró 
ximas 

O bom senso seria o critério para definir o grau 
de proximidade entre as escolas, possibilitando a localiza 
~ ~ çao das mesmas um mínimo de integraçao administrativa e di 

dãtica. 
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Constituição da Federação 

O processo de constituição varia conforme as mante 
nedoras envolvidas. Assim, exigir-se-ã instrumento idôneo 
no qual serão definidos o grau de integração e a amplitu- 
de e limites da administração superior, quando se tratar

~ da reuniao de escolas mantidas por entidades distintas. 
Bastaraq no entanto, um regimento unificado, acompanhado 
da ata competente, quando se tratar de uma sô mantenedora. 
Tratando-se de inclusão de escolas oficiais, exige-se o 
ato autorizativo do Poder Executivo competente. 

Administração Superior 

A Administração Superior seria exercida na esferae
~ xecutiva, por uma presidência ou direçao geral, no plano 

deliberativo por dois colegiados, um destinado ã adminis- 
~ ` ~ 4. traçao geral e outro destinado a administraçao academica. 

Considerando que as unidades federadas conservam 
~ 4 sua condiçao de estabelecimento isolado, havera competên- 

cias concorrentes. 

Regimento Unificado 

O Regimento Unificado seria o instrumento normati- 
vo da federação e reuniria, por exemplo, as funçoes do es 
tatuto e-do regimento geral de uma universidade.É no regi 
mento geral que se estabelecem os critérios comuns de or- 
ganizaçao e funcionamento, a que se refere o artigo 89 da 
Lei n? 5.540/68. Neste sentido deverá conter: aa) normas 
reguladoras de organização e funcionamento da Federação ; 
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bb) critérios comuns de organização e administraçao das uni- 

dades federadas; cc) normas gerais disciplinadoras das ativi 
dades didático-cientificas. Do Regimento constará, ainda, a 

relação dos cursos em funcionamento nas unidades federadas, 

com o respectivo número de vagas fixado no decreto de auto- 

rização ou reconhecimento. 

f)Critérios comuns de organizaçao e funcionamento 

Estes critérios comuns se referem ä estrutura e â 

organização administrativa das escolas e ãs suas atividades 

acadêmicas. Quanto ao funcionamento escolar acadêmico devem 

ser destacados os seguintes pontos: aa) o concurso /vestibu- 

lar da Federação de Escolas será sempre unificado sem prejuí 
zo de possivel atribuição de pesos diferenciados.ãs matérias 

integrantes conforme a área de ensino de opção dos candidatos; 

bb) a Federação de Escolas poderá organizar um primeiro ci- 

clo geral para todos ou alguns de seus cursos, em função da 

afinidade dentre os mesmos; cc) a Federaçao de Escolas, tendo 

em conta a afinidade de conteúdo das disciplinas e a proximi- 

dade física dos estabelecimentos federados, poderá concentrar 

disciplinas em um mesmo departamento acadêmico para atender a 

diferentes cursos oferecidos por um ou mais de um estabeleci- 

mento federado. ' 

Encerrando sua minuta de Indicação, o Cons.Sucupira
~ resume a idéia básica norteadora na constituição de uma-federa- 

ção: "o máximo de integração administrativasjfinancehzaconpativel 

com a individualidade das unidades federadas e sua condiçao de 

estabelecimentos isolados" (SUCUPIRA, 1978: 10-ll). 
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Una anãlise, por superficial que seja, da constela 

çao das IES fundacionais catarinenses, distribuidas por sub- 

distrito geoeducacional, permite visualizar, ã prineira vis- 

ta, una divisão espacial conpatível com a implantação de una 

Fwfieração de Escolas (ou Universidade Regional) por SDGE. A 

relativa proximidade geográfica, a avançada articulaçao ediš 
logo dos dirigentes, a realizaçao de atividades conjuntas a 

nível de ACAFE ou DGE por mais de cinco anos e a sinúlarida 
.~ de dos nodelos jurídico e acadêmico, a exemplo das IES do 

SDG 34.7, facilitam sobreaneira a necessária integração pa- 

ra constituição de una Federação de Escolas. Cada SDGE 'pos- 

sui uma realidade sõcio-econõmico-cultural e magitude educa 
cional próprias, exigindo pois um tratamento prõprio em cada 

caso. 

Se bem analisada, a UDESC que fora criada conn una 
universidade regional de abrangência estadual, comporta-secg 

mos; fosse una Federação de Escolas. Com um senão: a falta 

de proxinúdade geográfica, pelo menos da unidade agro-veteri 

nãria localizada em Lages, mormente antes da instalação do 
~ ~ sistema telefônico de conmnicaçao e até a conclusao da BR- 

282. Se o sistema estadual de ensino, principalnente atra- 

ves da SEE edo CEE, souber valorizar e promover a implanta- 
~ ' ~ çao do nodelo, serao forticadas as IES fundacionais e objeti 

vado um planejanento institucional-espacial, a nível de SDGE 

pelo menos, preservando-se a vocação conmnitãria e 'regional 

de cada IES que integrar a Federação de Escolas, anadurecen- 

do¬aeviabilizando~a para a constituição gradativa de una fu- 

tura Universidade Regional.
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5.3.4. MULTIVERSIDADE 

O modelo de MULTIVERSIDADE, que a seguir se vaies- 
boçar, ê de autoria do Prof. Edison Flávio Macedo, da UFSC,e 
representou uma contribuição da Universidade Federal de San- 
ta Catarina para o equacionamento da expansao ordenada do en 
sino superior catarinense, tendo ainda sido apresentada no 
II 

19 Colóquio sobre Regionalização do Ensino Superior - CRES", 

em Florianõpolis, em novembro de l968.
ç 

Como estudioso da problemática do planejamento de 

universidades¡-tendo feito suas exposições, a nível nacional, 

em seminários promovidos pelo PREMESU/MEC;-a partir das dire 
trizes básicas de "somar esforços", "multiplicar possibilida 
des" e "integrar os diversos níveis de ensino e esses com a 

comunidade"f-esboçou o modelo de multiversidade como sistema 
universitário integrado, multi-regional, constituído por uni 
dades geograficamente distribuidas e organicamente relaciona 
das; coordenando o planejamento de forma centralizada suas 

diferentes politicas, mas delegando às unidades constituti - 

vas as responsabilidades executivas; com expansao disciplina 
da e flexível, decorrente menos do exacerbado espírito de 

competição regional do que da obediência consciente e espon- 

tânea de uma urgente e realista politica de completação in- 

terregional; condicionadora de vertical elevação da rentabi- 
_. lidade das instalaçoes e ensejadora delnnacriteriosa raciona 

lização das implementações futuras e, finalmente, representa 
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~ A - ~ , çao autentica de uma decidida colaboraçao comunitaria einnde 
seus mais expressivos apanãgios" (SACHET, 1970: 19). As figu 
ras anexas ilustram a conceituaçao supra (Figuras nçE;en97_L 

A Multiversidade, na sua concepçao, apresenta o se- 
guinte esquema funcional bãsico: 

"Funções centralizadas 

a) planejamento integral e integrado; 

b) coordenaçao geral; 

c) controle geral; 

d) assessoria.especializada. 

Funçoes descentralizadas 
.- f 

a) ensino pre-universitario; 

b) 

C)

, ensino e pesquisas basicas; 

ensino profissional e pesquisa con-
_ forme os sucessivos estagios a serem 

atingidos pelas unidades; 
~ ~ 

d) funçoes executivas de administraçaoe 
_ 
implantação fisica; 

desenvolvimento de politica de inte- 
gração ã comunidade" (SACHET, l970: 

2) 

20). 

A Multiversidade, por sua face dinâmica, se propõe 
oferecer: implementação ordenada, eficiência administrativa, 
eficiência acadêmica, adequada implantação física, atuação 
sobre o ensino mëdio e atuação sobre o espírito universitã - 

rio. Perseguindo um tríplice objetivo, a saber, a integraçao 
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universitária catarinense, a integração multiversidade-comu 
nidade e a integração catarinense, o modelo se ajusta a uma 
implantação progressiva, partindo da realidade efetiva de 
"zonas geoeducacionais" em Santa Catarina. 

É discutível a exequibilidade de uma multiversida- 
de na abrangência proposta, principalmente â época de sua

~ apresentaçao ã comunidade universitária catarinense. Ou te- 

ria sido apenas inaceitável o modelo por exigir subordina- 
ção das Fundações Educacionais Regionais ã universidade üni

~ ca sob o comando da UDESC? Nao seria uma"capitis diminutio"I 

para as Fundaçoes que haviam sido criadas como universida- 
LL DH des "de fato" ou universidades embrionárias, que a maior 

~ ~ arte se denominaria"Funda ao Universidade"ou"Funda ao Uni- P Ç 

versitáriafl pelo menos? Ou se vislumbrou um gigantismo imi-
~ nente, se ampliasse o modelo original, criando Fundaçoes E- 

ducacionais em todos os municípios subordinadas respectiva-
~ mente às Fundaçoes regionais, conforme consta no "Jornal de 

Joinville", de l7/ll/68? 

Os depoimentos da época inexistem na forma escrita, 
~ ~ daí faltarem os elementos comprobatórios da nao adoçao do 

modelo. Contudo do documento dQ 19 CRES fica evidente de‹que 
a meta a ser perseguida, ou seja, o disciplinamento das a- 

ções e desenvolvimento das Fundações regionais existentes ã 

época ou que viessem a ser criadas, se fizesse sob o manto 
.-.. ~ institucional de uma Federaçao de Fundaçoes Educacionais,ou 

Universidade Única ou Multiversidade, desempenhando a UDESC 
o papel de universidade-lider (SACHET, 1979: 27). 
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O PROJETO CATARINENSE DE DESENVOLVIMENTO visualiza 

em dois Quadros (nÇ ll e n? 12) a concepção, pelo menos em- 

brionãrio da Multiversidade, preconizada no 19 CRES (1968) e 

referida nos documentos do CEE, ã época (l969/70), notadamen- 

te na Resoluçao (1970) que se propunha balizar o planejamento 
da expansão ordenada e disciplinada das IES fundacionais cata 
rinenses. 

Louve-se o mérito da propositura de um modelo (ou 

mecanismo organizacional) que viabilizaria, através de um 

planejamento induzido e consentido, a interiorização e a ex- 

pansão do ensino superior em Santa Catarina, propondo a ado-
~ çao de um modelo que garantisse o vocacionamento de cada IES 

ou unidade. Contudo as circunstâncias conjunturais da época, 
sejam elas de ordem político-educacional ou dificuldades re- 

ais para uma efetiva comunicação e integração entre as compo 
._ 

nentes, combinadas com a falta de uma sinalizaçao efetiva e 

convincente que transformaria a FESC em comantenedora do sis 
tema, inviabilizaram a Multiversidade. A estratégia proposta, 
no entanto, merece ser retomada para a institucionalização 
de um órgão central e estadual de planejamento do sistema, 

bem como para implementação dos modelos institucionais den- 

tro do referencial espacial do SDGE. 
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5.3.5. MICROSSISTEMAS OU CAMPI REGIONAIS 

Sem a pretensão de operacionalizar o Distrito Geo- 
educacional propriamente dito, mas tomando outro conceitolmús 
amplo de Distrito Educacional, - talvez sendo esse o concei- 
to gerador daquele, - Osvaldo Della Giustina desenvolve, ex- 

traindo dele o máximo de potencialidade, o conceito‹iemucro§ 
sistema como unidade de planejamento e operação do sistema Ê 
ducacional, em determinado "camps" regional. 

A partir dessa premissa Della Giustina conceitua o 

seu "Campus" Regional de Educação como sendo "uma área defi- 

nida do Distrito Educacional, com\uma serie de Entidades Pü- 
blicas ou Privadas que promovem, de alguma forma, o processo 
educativo, de maneira conjugada, formando um1MicrossistemaR§ 
gional de Educação" (GIUSTINA, 1979: 102). Em sua concepção, 
como unidade básica de planejamento da Educação, ë possivel, 

atraves dela, definir as necessidades do mercado de trabalho, 
as aspirações comunitárias, o equipammnto básico existenre,os 

setores caretes e os recursos básicos disponíveis. Trata-se 
pois, de diagnosticar para racionalizar o disponível nos di- 
versos "campi" possíveis de um1Distrito Educacional. As figu 
ras n9 8 e n9 9 visualizam o modelo de Microssistema,compos- 
to do conjunto de escolas, centros de treinamento, empresas, 

associações, templos, clubes, lojas e demais mecanismos comy 
nitários que possam ser utilizados na educação.em suas diver 
sas formas. 

Basicammnte, a dimmnsão dada ao Distrito Educacio- 
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FIGURA N99 
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nal prevê una área educacional abrangendo a educaçao com todos
, os seus conteudos - fornal e informal;-em todos os graus ou es 

pëcies, coincidindo:necessarianente com os territórios estadu- 

ais, dividindo-se ele em microssistemas regionais ou locais,c§ 
bendo ã Universidade as funções de pesquisa, planejanento e a- 

poio ao sistema. Em outras palavras, segundo o 

raite ã Universidade to papel de idmtificar as 
por e desenvolver alternativas de organizaçao, 
poiar a operaçao dos ndcrossistenas e preparar 

odelo, ë ine- 

realidades, pro 
assessorar e a- 

recursos 'huna- 

nos, em todos os níveis, de forma articulada com o sistema, pg 

ra serem integrados nele. 

Teoricamerte, os nodelos de planejanento a serem 'a- 

plicados nos microssistemas ou "campi" regionais, deverao defi 
nir: 

a estrutura 
a estrutura 
a estrutura 
a estrutura 

a estrutura 

institucional; 

acadêmica; 

física; 

adndnistrativa; e 

de planejanmnto, do que serã o Microssiâ
~ tema Regional de Educaçao (GIUSTINA, 1979: 106). 

Subjacente ao modelo proposto prevalecerao os seguin 
tes princípios: os nücrossistemas devem nascer de baixo para 

cina; a natureza e a autonomia de cada unidade deve ser respei 
tada; o princípio da pluralidade, o princípio da liberdade, e 

o da autonomia devem ser preservadas. 

Sintetizando, o autor propõe um modelo que se carac-
~ teriza pela descentralizaçao do planejamento regional e local, 
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autonomia nas ações dos planos e globalização via integração 

de setores e atividades educacionais, sob a coordenaçaoa e su 

pervisão da universidade. Uma proposta, pois, de 'integraçao 

total do ensino formal, pesquisa e desaivolvimefmto, e educa-
~ çao permanente. 

Ateidaido ã premissa de que "a comunidade deve es- 

tar integrada, por suas forças representativas, políticas, _e 

conõmicas, religiosas e sociais" (GIUSTINA, 1979: ll3) no 

processo de mudança, o modelo preconizado do microssisterra ou 

"campus" regional representa uma forma alternativa de intera
~ çao da IES com a comunidade, de intercompl ementariedade sob 

a forma de sub-sistemas cooperativos,de mais autonomia ãs cg 

munidades, às regiões e aos õrgãos executivos, de flexibili- 

dade e diversidadetde soluçees, portanto, de maior dinamici- 

dade do sistema (GIUSTINA, 1979). 

Ãs Fundações Educacionais como IES» comunitárias ca 

be encontrar formas flexíveis e dinâmicas de engajamento e 

de ação na comunidade que.lhes deu origem, promovendo o sal 

efetivo vocacionameito. O modelo do microssistema É a base 

celular do planejammto institucional, podendoser ampliado 

pela justaposição, conjuntamente supervisionada e integrada, 

de outros "campi" regionais a constituírem um mesmo SDGE ou 

outro referaicial espacial adotado. 
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5.3.6. O SISTEMA DE MULTI-CAMPUS 

O sistema de mU1t1-Campus ë uma das mais significap 
tes e recentes modificaçoes organizacionais introduzidas na 
história da universidade do mundo ocidental. Surgindo nos Es~

~ tados Unidos, onde se antecipava ã pressao sobre as universi- 
dades tradicionais, proliferou o modelo rapidamente para dar 
resposta a: a) rápida expansao de matrículas e instituiçoes ; 

b) aumento de complexidade e custo de programas; e Q) demanda 
pública por um uso mais efetivo e eficiente de recursos 
(ADRIAN, 1977: 59).

~ Tradicionalmente dois sao os caminhos trilhados na 
constituição de multi-campus. A existência de várias institui 
ções situadas em vários campi deu lugar a uma entidade na 

~ ~ forma de agregaçao sob uma administraçao central. Foi uma das 
origens. Em outros casos, uma universidade já existente am- 
pliou-se através da criação de novos campi ou absorção de 
antigos, considerados extensões da "instituição-mãe". 

A colocação supra permite definir operacionalmenteo 
sistema de multi-campus como sendo "um grupo de campi de U- 
niversidades ou de .cplleges governado por uma administraçao 
central ou um conselho de dirigentes" (ADRIAN, 1977: 59). 

O principal problema que surge ê o nível de equilí- 
brio a ser estabelecido entre essa estrutura central dc›multi- 
campus e as funçoes autoridade que devem ficar a nível dos di 
versos campi, prevalecendo, segundo ADRIAN, a tese de que



ul* - - 
"' a medida que um sistema de educaçao superior cresce em ta- 

manho e complexidade deve haver aumento de autoridade, aci- 
ma do nível do campus, para assegurar planejamento e desen- 

volvimento adequados para um máximo de oportunidades educa 
cionais dentro das restriçoes da fonte de recursos" (ADRIAN 
l977: 60). No referente ao número de campi na área de um 

multi-campus, dependendo de fatores como tamanho e distan- 
cia entre os campi e similaridade de programas e de estru

~ turas entre os .campi, nao se recomanda nais de Ulal2 06m.- 

p1,~ pois o sistema do multi-campus se tornaria difícil de 

administrar e impessoal em suas relações (ADRIAN, l977: 6OL 

Quatro momentos sao relevantes na apreciaçao‹&osi§ 
tema de multivcampus,a saber, diversidade, planejamento a 

longo prazo, custo, e relacionamento entre a administração 
central e os campi. 

A nível de diversidade, "um sistema de multi-cam- 
pus bem concebido proverã mais e melhores oportunidades aos 
estudantes por concentrar programas especializados, de pes- 

quisa e ensino, em instituições selecionadas e, por evitar 

proliferação e duplicação desnecessárias. Os CõmDi nãode-
~ vem ter as mesmas atribuiçoes" (ADRIAN, l977: 60). Portanto, 

a vantagem natural do multi-campus seria a de permitir a de
~ terminaçao de diversidade e equilíbrio, difícil de ser atin 

gido fora dos limites da estrutura do multi-campus. Ou seja, 
deve ser atendida a premissa de especializaçao e vocaciona- 
mento dos campi. 
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Para que se possa atingir adequadanente a deterni 
~ ~ 

naçao de diversidade em atribuiçoes das instituições, .deve 

existir necessariamente a função contínua de planejanmnto a 

longo prazo. "Essa função pode ser evidente pela preparação
~ 

e atualizaçao de um documento de planejanmnto flexível des- 

crevendo o desenvolvimento esperado do sistema inteiro do 

nulti-campus, no prõximo período de 5 a 10 anos (...). Pla-
~ 

nejanento não ë panacëia para os problemas da educaçao supe 

rior nas ë certamente um ingrediete essencial em um siste I xu- 

.. 

na efetivo de nmlti-campus" (ADRIAN, 1977: 61). Em decorrel 
cia dessa importância, "para assegurar equilibrio no siste- 

na, o planeflanmnto a longo prazo torna-se una função cruci- 

al da adnunistração central" (ADRIAN, l977: 61). 

Una união em torno de um sistema de nmlti--campus 

fortalece a capacitação de captação de recursos para a sua 

nanutenção e desenvolvimento. Cabe ã adnúnistração centralo 

papel político, pois, de prover as dotações orçamentárias, 

incluindo a adoção de medidas menos populares e simpáticas 

quando das decisões sobre distribuições e cortes de recur- 

sos, ou de cobrança de taxas e anuidades. Acresce ainda a 

vantagem de que "um :uso mais efetivo de recursos em um sis 
tema de nulti-campus pode ser atingido evitando-se duplica- 

ções desnecessárias de progranas e concentrando-se recursos 

no cumprinento dasváriasatribuições das instituições. Isto 

tambem pode ser alcançado com a consideração cuidadosa das 

prioridades orçamentárias e revisão dos pedidos de orçanen- 

to. Assinn a adninistraçao central deve ter autoridade na 
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4.. revisao e recomendação dos orçamentos e no uso do orçamento 
como um incentivo para recompensar a boa gerëicia do campus 

._ e o cumprimento das atribuiçoes do mesma" (ADRIAN, 1977: 62). 

Ao se reportar ao relacionamento entre a adminis- 
tração ceitral e os campi ë bom que fique claro que qual- 
quer sistema, - não importa quão bem organizado e sofistica 
do, - não 'ë melhor do que as pessoas que o operam. Por essa 

~ 4 ~ razao, e essencial ter na administraçao central 'individuos 

que sejam inteligentes, conhecedores e sensíveis ãs necefisi 
dades dos outros, bem como, tenham um agudo 'senso de inte- 

gridade pessoal e uma visao dos grandes fins da educaçao e 

sua importância para uma sociedade sadia. Em suma, uma admi 
nistraçao central deve ter líderes educacionais para que o 

sistema de multi-campus opere efetivamente" (ADRIAN, l977:64). 

Na figura n9 10 e nos quadros n<.>'l5, n<? 16 e nC.> 

l7 serão propostos modelos de relacionamento entre a admi- 
~ ~~ nistraçao central e os campi, seja na constituiçao dos cole 

giados superiores, como se apresenta adiante, como também 
no todo da estrutura organizacional e uma visao espacial do 
multi.-campus. Se muito pode ser feito para resolver a comu.- 

nicaçao e o relacionamento pessoal entre a administraçao@ 
tral e os campi, o primeiro passo, senão 0 mais importante, 
'e estabeltecer, por escrito, clara definição de responsabili 
dade e autoridade do "staff" central e das ad'ministraçÕes's_e 

toriais dos campi. Mesmo que as funçoes e as responsabilida
~ des sejam efetivamentez bem definidas, nao há com evitar um 

[in



:W: 

W W1 

(O 

<I<2KQ 

*V 
Ó)

3

b

6 

ga/

8

9 

âv

H 

8 
Ego 

OU

_ 

:D: 

M W_ 

:Oz 

W W_ 

(O 

<M<EKO 

<O 

<E<2«Q 

8 

O

I

83d 

A,

3 

Q

3

S

&

N

3 

Q

L 

60, 

Ú

N 

3

5

H 

9

Q 3

3 

S 

O_
3S 

����

¡ 

����������� 

LQÍCD 

Ow 

Ogvtañ 

OEUO2

I 

Zw!o_m 

Imhzou

O 
gg 

3%;

V 

mwwmawm

_ 

WO<D_ZD2OO 

<O 

WPZ<PZ 

F2<FZWWWI&WK 

WPZMOW_O 

OQIOO 

OD

W 
OD 

WPZ<FZWWWIlWI 

WPZWOOO 

OQIOO 

wW_ 

OD 

IOPWK_D 

=S_ 

wm_ 

_p_wW_ 

<O 

<I<2MQ 

<D 

<K<ãMO

83
U 

A

ä 

&&

3 

&v

8

&

9

&

W 

A/&

Jb 

b(

J

Ú 

O` 

O\ 

3

& 

S

&

// 

OIJNW 

1 
I 

| 

I 

I 

I 

III

/ 

\\

/

\

/

\

/

\
\ 

IIIIIQ

_

\ 

ZAUU 

// 

/I

\

E 
OZ 

WWEOEWRDW 

wD&2<O¿PJD 

J<o_2<m_l 

WOD 

OK9WO&2OU 

woIJwwzoo 

<m:P:mPwm 

oFm2 

<Z_JO_&



QNQ 

'_F<OD“_\m“_<U< 

,__O___m:_2m;_C¬_ 

o___õE_u;r_O_n___ 

950m 

O____"__C_EQw

_ 

wkzom

~ 

__u__ 

omlrzwo 

J<EOPUW 

WO<O_ZD 

_||l 

I 

¡ 

I 

I 

'IJ 

_ 

94523 

8KgO

_ 

__O__ 

OIFZMO 

<_OZWo_WWmn_

_ 

_

‹

~

_

_

_ 

_ 

__u__ 

2:23

_

__ 

_~

_ _ 

__<__ 

omhzmo

ü

_
F 
| 

I 

¡ 

I 

I 

I 

¡ 

IIL

~ 

__m__ 

etzmo 

WDn__2<O'_l_'|_¬_2 

OO 

|_<_O<n_wW 

O___UWn_W<

E 
mz 

OIO<DO



mNm_|UE__2OU 

UEOW 

8 
230 

OU 

Bang 

Q_UOU_w_m>ED 

DU 

OO_U__5_, 

O_QUo_>_

_ 

zmvõš 

Iw`_'Zoh_ 

íw<_E`P_m”m>_Z¬_ 

mm_O<O_zDí 

í 
Wo>_PDOW×W 

WOÃNOKO

í 

O___ZW_>__>|_O>2m_mWO 

MEM 

WOO_2MO<O< 

WO>_P<~"____w_Z_S_O< 

wO_Eq____2¬š_OO 

F2Dmw< 

mO___2DWm< 

WOPZDWW/` 

m<;_OO<Zm_OIOOO 

J<_OW&®W 

Sggmõg 

WP 

Ê O _ 
mí 

_M 

O _> 

ã_O__š¬_ 

<_IOWWWWm< 

OP2W§<¬Wz<Jn_

_

V 

WD 

<_IOm®WWW< 

7 
m;ä_mm_N_n_

~ 

_ 

_

_ 
À

_ 

O;:_`_:w”_W>_ZD 

O‹wZW_P×W_OmWn_vmZW 

oFZWS__>|_O>ZWmWO 

Wm”_OQ<m¬_O 

OIJWWZOO 

WO 

OIJUWZOO 

WD 

OIJWWZOQ 

WO 

OIJWWZOO 

|_<~:_ZMO 

O‹°<m_l_'_W_Z_2D< 

m:m2<u|_ 

_I__|_:s_ 

9% 

Oãíg



2m_|g_š8 

Eãm 

3 
são 

OU 

EÊUÍ 

gg_g>__5 

3 

OU__U`_š 

o_gO_>_

I 

zwšã

I 

Ezol 

í 
m<_E:__wKW>_ZD 

Wm_O<n__ZD í 

í 
wO>____¬_OW×W 

WOMÃVCOí 

W<_”::__ZDS_OU 

_PW_mw<

‹

_ 

í 
íO_¡Zm__2_>__O>Zämõ 

WOW 

<O__›_:_<O< 

<>:/Ê5_Z__â<

íí 

w<_N_OO<ZUO”_oOO__mD`m

_ 

_N_O::__O'm_O_>_ 

í<O_O__W_D¬_ 

<_IOWmWWm<T 

L 
m 
___ 

W
Z _ 
m 
<
Oí 

_ 

m 
O 
__' 

M 
m _
Q 

OPZW_2_>I_O>ZWmüO 

WO 

<O_ 

2MO<O< 

<>_P<K___W_2_$_O< 

W 

__CZ¬š_OU 

<m<_2KU 

<E<_¿/NO 

<”_<_2/NU 

J<_IOEW 

O_m_u:;Mw_Z__`;< 

m:ñ_S_<o| 

____|_:_2 

:mz 

Omoíë



av certo nível de teisáo entre a administração central e a seto 
rial. ;O que cabe aqui ë criar um ambiente tol erável e saber 
canalizar as eventuais tmsões para fins construtivos. 

O modelo orga.nizac›ion'al domulti-campus foi objeto .de um 
trabalho do autor (RICKEN, 1979), e ampliado por outro, que 
'è uma proposta de planejamento para a UF,QSC(RICKEN, l979),uma 

universidade teõrica criada corro exercício acadêmico lastrea 
do em bases reais. Daí que os referidos estudos se preocupam 
em propor soluções organizacionais e de funcionammto paraas 
IES fundacionais catarinmses disseminados de forma pulveri-

~ zada e nao articulada no espaço geográfico do Estado. Basica 
mente o -modelo do multi.-campus proposto pode ser definidonos 
termos do conceito de "Multiversidade" já desenvolvido, com 
as restrições também já explicitadas. A essëicia do modelopg 
de ser sumarizada da seguinte forma: trata-se da concepção de 
uma IES pluri-institucional, espacialmeute descontínua ^ .mas 

organicamente integrada, servindo de base, pois, para todos 
os mode-los alternativos acima delineados. Atende tanto ao mo 
delo "Divisões Universitárias", como ao modelo "cursos fora 
da sede"; estrutural e organizacionalmente ë aplicável â "Fe 
deraçao de Escolas" e ä própria "Multiversidade". Enfim, o 

multi..-campus expressa a capacidade de tornar não excludmtes 
os rrodelos propostos, mas intercomplementares, completandoum 

~ ~ ao outro na forma de estrategias de articulaçao e integraçao 
das IES fundacionais catarineises vistas numplano espacial 
e de planejamento, o SDGE. 

O modelo teõrico de rmllti-campus proposto para uma

`(



possível Universidade Federal do Oeste de Santa Catarina pre 
coniza as seguintes vantagaisz 

Alem de representar um crescimento planejado nos rroldes do 
que preconiza a política dos DGEs, traduzir-se-á em aspeg 
tos de crescimento orgânico da instituição no smtido do 
cumprimento de seus elevados objetivos, não sofreudo as 
distorções e as hipertrofias comumente provocadas pela ilfi 

provisação e pelo isolammto. 

As unidades constituintes ganharão no contexto do mesmo
~ uma maior eficientizaçao de seus processos acadêmicos, ad 

ministrativos e outros, pois cada uma delas se valerá da 
experiência das demais, eximindo-se de aprender com seus 
prõprios erros e adotando, de forma mais econômica, astëç 
nicas mais racionais e eficientes. 

Em contraposição ã estrutura rígida e ineficieite da Uni- 
versidade tradicional brasileira ganharao as Un*idades( Cen 
tros Universitários") flexibilidade estrutural e curricu- 
lar pela adoção de umàmodelo universitário dinâmico e rno- 

derno. Este, com capacidade de auto-reformulaçao, possib__i 

litará maior eficiência acadêmica, fugindo ao escl erosamen 
to e garantindo ás Unidades a continua atualizaçao dos pro 
cessos didático-pedagógicos e proporcionando, ainda, a po_s 

sibilidade de Irobilizaçao e rodízio dos recursos docentes 
disponíveis. 

A participação das Unidades nas deliberaçoes da Universi- 
dade se fará atraves da estrategia básica decomposiçao dos



- ...z ~ orgaos colegiados superiores, a partir de delegaçao deno- 

crãtica e representativa dos colegiados setoriais, por e- 

lemento.de representação. Estará, assim, assegurada a in- 

tegração pleia entre a adnánistraçao central planejadora, 

nornatizadora, avaliadora e de ültine instância para re- 

cursos, com as bases representadas pelos "Centros Univer- 

sitãrios" suportes de execuçao com autononúa. A nível ad I .í 

núnistrativo, obtem-se integração, a par da autononúa se- 

torial, atraves de colegiado próprio integrado pela Adnú- 

nistraçao Superior Ceitral e pelos Diretores dos "Ce1tros'Í 

Como premissa maior, define-se a integração universidade- 

conmnidade, como sendo a participaçao efetiva einstitucio 

nalizada da última em todos os colegiados, comdestaque‹xn 

tudo para colegiados especiais, a nível setorial e cen-
~ tral, pronotores da participaçao conunitãria. 

Partindo-se da prenússa de que as Unidades deverão exer- 

cer papel preponderante no desenvolvimento e integraçãorg 

gional, o vocacionamerto de cada "Centro Universitãrio"d§ 

verá se pautar na realidade regional e voltar-se para a 

solução dos problemas existentes ao nivel do tipo de eco- 

nomia predominante, de forma prioritária, tanto na elei- 

ção de cursos e programas de pesquisa, como na própria a- 

tividade de extensão. E, neste contexto, engajar-se na cg 

nunidade circundante, embasando os programas e projetosde 

pesquisa, de forna cooperativa, nos núcleos eventualmente 

prë-existentes ou que venham a ser criados. Desta forma, 

as Unidades se especializarão e procurarão atender ã você 
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ção de sua ãrea de influ"e1cia geoeducacional. 

No referente â política de canalização de recursos finan- 
gv ceiros, poderao ser desenvolvidos mecanismas de aigajamen 

to do poder público e da iniciativa privada, em esforço
~ conjugado, oferec:endo soluçoes para os problemas comuns ou' 

interdependentes da região. Esses esforços conjugados re- 
presentarão forças somadas e multiplicadas em favor do de 
saivolvimaito e da integraçao regional,' podendo consti- 
tuir-se a IES em propulsora e operadora desse processo 
(RICKEN, 1979). f 
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feituras devido ã política tributãria nacional, e a opção das 
municipalidades em dedicar-se mais e mais ao ensino de l9grau, 

II 

trouxeram como consequencia uma defasagem progressiva dos re- 
cursos repassados ãs IES, ocasionando o processo denominadode

~ privatizaçao gradativa do ensino superior fundacional catari- 
nense. O papel das Prefeituras Municipais, como mantenedoras, 
representou em 1980 uma mêdia de 18% sobre a receita realiza- 
da das IES fundacionais catarinenses (incluída a FESC,/UDESC 
com apenas 13% de auto-custeio), sendo preponderante a contri 
buiçao dos alunos na forma de taxas e anuidades, e recentemen 

av te expressiva e representativa a participaçao do Estado e da 

União. Verifica-se a tendência geral de menor participação do 
poder instituidor nas fundações de maior porte e maior parti- 

cipação nas de menor porte. O Prefeito Municipal continua, a-
~ pesar dessa distorçao, na qualidade de poder moderador, deten 

tor da atribuiçao de nomear, com base nos seus estatutos e 

regimentos, os dirigentes das IES. 

- ~ ~ Diante da omissao da legislaçao vigente e devido ã 

inexistência ou omissão de õrgãos que dessem uma efetiva as- 

sistência têcnica, as IES fundacionais catarinenses criadmscg
~ mo estabelecimentos isolados municipais nao encontraram um mg 

delo de estrutura organizacional, nomeadamente acadêmica, que 
zu viabilizasse uma integraçao racional das unidades de ensino a 

partir da criação da 29 faculdade ou escola superior. Quando 

adotados regimentos iguais para todos, a interferência.doCFE, 
por ocasião dos processos de reconhecimento, promoveu o para-

~ lelismo de estabelecimentos isolados na mesma Fundaçao Educa- 

cional, fonte de constantes duplicações e conflitos, o que se
r



6. CUNSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLU C/J CJ! FT1 CO 

6.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apoiada na crença da educação superior como fator de 
desenvolvimento, aliado ã conquista e/ou manutenção, por meio

. 

dela, de "status" pessoal como para a cidade e a regiao, e las»
â treado em movimentos comunitarios, processou-se a interioriza- 

'X 
~ ` 

çao do ensino de 39 grau em Santa Catarina, com início na pri- 
meira metade da dêcada de 60, acompanhando, embora de formatar 

na dia, "pari passu" a expansao acelerada do ensino superior bra- 
sileiro, "mutatis mutandis" com as mesmas características, re- 

sultados positivos e distorções. 

O modelo organizacional adotado foi o do estabeleci- 
mento isolado criado e mantido inicialmente como autarquia mu- 

nicipal, mais tarde transformada em fundação, de direito pübli 
co prevalentemente. Assim sendo, constituíram-se as Fundações 
Educacionais em entidades de ensino superior sob a jurisdição 
do Conselho Estadual de Educação, recebendo dele a autorização 
para funcionamento de suas unidades e cursos. São elas hoje em 
número de 17 (dezessete), ao lado da FESC/UDESC (estadual)JESC 
(federal) e ACE (particular). 

Na qualidade de poder instituidor as Prefeituras mu-
~ nicipais foram as mantenedoras "in terminis" das Fundaçoes Edu 

cacionais, ficando as IES, pela proximidade física e dependên- 
cia administrativa, sensíveis e sujeitas ã conjuntura politica. 
A expansão da Fundação Educacional, o empobrecimento das pre-

- 1
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transformou. em õbice intransponivel para o amadurec:Lme'1to,via 

integração do r_egi~ma1to unificado: e correspondmte . estrutura 

organizacional, como Universidade "in potentia". Principalmen 
~ ~ te as tentativas de inversao no processo de criaçao de univer 

sidades, de forma direta e não 'a partir de estabelecimentos _i 

solados prë-existeites, mastraram-se frustantes, sem solução, 
at'e o presente, provocando um arrefecimento do -extusiasmoe da 

participação da comunidade. ` 

Como a interiorização. e expansão do. msino superior
~ 

fundacional catarineise se deu sob pressão. e de forma nao pla 
nejada, sua regionalização ë apenas aparente-. Se as Fundações 
Educacionais se fixaram nas principais :cidades 'fpõlarizadoras 

do Estado, resultando dai um mosaico. equilibrado. en razão do 

prõpr-io equilibrio demogrãfico de Santa Catarina, nao se pode 

dizer o mesmo com relação ã distribuição das oportunidades e- 

ducacionais de 39 grau. 'Alêm de sua concmtração se dar no 

litoral. (2 vagas para 100 habitantes na capital e 0,089 para 

100 no oeste), a concmtração de cursos -e vagas se dã nas Ci- 

ëicias Sociais Aplicadas e algumas licenciaturas (Letras, Pe- 
ou dagogia e Estudos Sociais) , com duplicaçao frequalte de cur- 

sos no mesmo SDGE. As ãreas tecnológica e da saúde estão to- 

talmeite ausmtes no planalto norte, no meio oeste e no extrg 

mo oeste catarinense. Por sua '.vez,em"termos de número de uni- 

dades. e de cursos, as Fundações Educacionais maiores estãolg 

calizadas em centros .urbanos tradicionais do litoral, próximos 

da capital do Estado. Como distorção maior deve ser -apontado 

o número expressivo de vagas ociosas, chegando a 80% em algu-

5



~ mas licmciaturas, sem considerar os cursos e habilitaçoes 
desativadas. Um paradoxo se levados em conta os 70%, em al- 
gumas UCRES, de professores não habilitados atuando no 19 e 
29 graus. 

Tmdon 'em vista a improvisação ocorrida na instala 
ção das primeiras IES no interior do Estado, foi comum 1 a 

au contrataçao de professores, com boa. experi'ènczia profissio- 
nal a maioria, massem qualquer qualificação acadêmica a- 
l`èm -da graduação. Apesar dos *esforços concentrados no sax- 
tido de seu aperfeiçoammto ~e posterior crendaiciamalto. pg. 
lo Conselho de Educação competente, 'è elevado o número de 

._. ~ professores ainda sem a devida titulaçao para o fexercífcizo 

pleno da docência (superior a 50%), nos .termos das Resolu- 
ções do CFE e do CEE. A falta .de uma carreira do fmagistë- 
rio e de uma remuneração condigna, com relativa estabilida 
de,. "e causa primeira de um Igraunelevado de rotatividade do 
cÓr»po doc site e de um percaxtual reduzido de 'tempo_ 'i inte- 
gral no -'sistema fundacional. A concmtração *na função a1s_i_ 

no, com ausência quase total de atividades de pesquisa e 
II ` 

extensao, saomera consequência, caracterizando-se as IES 
fundacionais catarin axss" mais -como. 'escolas ,pro-ófi'ss~ionais 

de nível superior. 

Ao implantar-se o. ensino superior no interior ca- 
tarinense, optou-se por cursos noturnos, cujas aulas eram. 

ministradas por profissionais que "colaboravam" .com a IES 
e fr equentadas por alunos que trabalhavam durante o dia, 
deslocando-se :Lnümaros deles (em-torno de 40%) das cidades

1 
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perifêricas para o novo cmtro universitário. Constituiam es- 

ses~a1unos uma demanda reprimida, cuja idade na formatura a- 

tingia em média os 30 anos. A situação de hoje não se alterou 
essencialmente, quando muito na idade. 

Saldo noturnos os cursos e não havendo espaço físi-
~ co pzrõprio, funcionaram as Fundaçoes'Educacionais inicialmen- 

te de forma precária em instalações cedidas por col'egios e 

grupos escolares. Com recursos do FAS/CEF, repassados a fundo 
perdido pelo Governo do Estado, as IES fundacionais zadqurizri- 

ram ou consolidaram sen "mini-campus", localizado, via de re-
~ 

gra, em área urbana. Como nao possuíam cursos diurnos nem tem 
capacidade imediata de criã-los, seja pela climtela seja pe- 

las limitaçõs prõprias da IES, espaço ocioso. 'e a nova reali- 

dade institucional. Em decorrência dele. e como contrapartida 

para os investimaltos e apoios financeiros do Estado, o ' II 

PEE induz as IES fundacionais a ingressarem 'ou..se ~ engajarem 

ainda mais no. ensino de 19 e 29 graus» '
' 

Se eram precárias as instalações físicas quando da 
~ uv criaçao 'das Fundaçoes Educacionais, ainda mais precárias eram 

o acervo bibliográfico e os laboratõrios, quando existiam. N_o 

vamaxte com recursos do FAS/CEF, da CAPES, SESU e PREMESU,bem 

como com o apoio financeiro do atualgoverno (zestadual e fede 

ral), com base em criterios tecnicos de distribuição, foram 

envidadosvos esforços necessários para garantir o reconhecimen 

to pelo CFE dos cursos em funcionamento. Quanto ao acervo bi- 

bliográfico, a m'èdia do sistema 'e de 2.437 titulos por curso, 

em 1980. 
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Tentativas de implantar uma interiorização regiona- 
lizada do. aisino 'fundacional catarinmse -foram inümeras. Des- 
de a criação da UDESC como. aitidade que comandaria, coordena- 
ria e disciplinaria o processo, seja diretamente com unidades 
prõpzrias localizadas atrategicamamte no interior do Estado, 

!seja promovendo ela Encontros.e Colõquios sobre Regionaliza - 

ção do Ensino Superior, seja propondo o modelo da Multiversi- 
dade, pelo qual todas as Fundações Educacionais ficariam 'su- 

Êbordinadas ã FESC, como sua mantmedora e co-mantenedora, res-
~ pectivameite. Da msm forma o Conselho Estadual de Educaçao, 

atraves do I PEE e de normasdisciplinadoras contidas em Res9_ 
na ' luçao aprovada pelo mam an 1970, esboçou formas concrebasde 

viabilizar e operacionalizar o planejamento doi ensino snpíe- 

rior vinculado ao sistana estadual. 

A ACAFE, surgida da consciëicia de solidariedade e 
z 4 -|‹‹ø-1 coesão do .sistema fundacional, .na forma jurídica de um orgao 

de classe sfem a prevalência do princípio "primus intzer pares", 
' au ~ constituiu-se no modelo de aglutinaçaovdas Fundaçoes Educacig 

nais, consolidado por meio de ações conjuntas desde `='-'Vest`ibu-
~ lar. Unificado até programa conjunto. de capaci.taçao doc ente.Ca¿ 

gregando as mantenedoras e nãolas IES enquanto unidades de Q 
sino, não representa ela o modelo juridico-institucional e a- 

cadëmico capaz de promover uma solução para os. estabelecimen- 
tos' isolados. Poderá, contudo, favorecera implementação de 
nodelos considerados consentâneos com a realidade institucio- 
nal. ' 

As normas baixadas pelo CFE eu 1977 fizeram com que 
o CEE adaptasse as mesmas para serem aplicadas ao sistana sob

0



sua jurisdição. Com isso foram retomadas algumas diretrizes 

preconizadas na d'ecada de 60. Inicialmente, ao se aprovar a 

Resolução 9/78, o CEE 'fixou como referzeicial espacial de pla 

nejammto da expansão do msino superior a micro-região ec9_
~ 

nõmica. Contudo, como a micro-região ao ser criada nao toma 

em consideração como variável a magnitude educacional de 39 

grau, e não menos a sua ampliação de quatorze para dezenove 
_ 0 _ 

naquele mesmo ano de 1978, estudos *posteriores vieram a in- 

dicar a'zconva'1i'è'1cia de definição e adoção de outro parâme- 

tro, alcançado pela divisão do DGE-34 (o Estado de Santa Cg 

tarina) em 8 (oito) -"'S'u_bdistritos Geoeducacionais. 

O II PEE (1980/1983) contempla a eiucação de 39 

grau com destaque para quatro metas prioritárias, dentre e- 

las a da regionalização do. ensino fundacional catarinense . 

Para tanto propõe os mecani.smos 'necessários ao seu atingi- 

mmto, .condicionando inclusivea liberação de recursos fi- 

nanceiros pelo Governo do Estado ã implantação gradativa do 

plan ejameato a nível institucional* e do sistema. Exigiu-se, 

por isso, a elaboração, por par-te das IES fundacionais, dez 

. . . 
\

â sels Planos Quadrimais de Desenvolvimento a 

serem compatibilizados por região: geoeduacional com a ado- 
~ `

' 

çao do `Su,bdistrito Geoeducacional.' Como suporte institucig 

nalizado que viabilize o atingimento das metas preconizadas, 

foi criada, pela Secretaria da Educação, a Comissão de Ens_i_ 
no Superior. 

Adotando o Distrito Geoeduacional como referexcial 

espacial maior para o sistema estadual de. exsino superior,

r 
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foi desexvolvido o . Subdistrito Geoeducacional como referel 
cial espacial bãsico, devidameute caracterizado /,com 
o propõsito de propor sua aplicação nas atividades de pl_àn_e_ 

na jamento e aglutinaçao das IES. isoladas mediante a adoção de 
modelos que, a1'em de favorecerem a. expansão ordemada e voca- 
cionadadas mesmas, as fortalecerão como centrosuniversitãrios 
organicamente. estruturados e integrados. O Sub-.-distrito Geo- 
educacional deverá ser um parâmetro flexível resultado da a I í 
plicíação de critérios de magnitude do .'39 grau, nproximidade 
geogrãfica e afinidade das IESzentre si, que permita uma vi- 
são espacial do sistema, a criação. e o funcionameato de IES 
pluri-institucionais, geograficameite não contínuas mas ad- 
ministrativa e acadëmicamalte integradas. ` 

z Dentro dessa nova.visão do sistema de elsino supe- 
rior fundacional, mediante a -articulação. e a aglutinação-das 
IES isoladas, atravës de estatutos, regimeutos.,-e c.on'v`enios,- 

poderão ser implemmtados os modelos:
_ 

- Divisão -Un~i=v~er=s'it:zâ'~r{ia_.,. com a oferta do 19 ciclo ou disci- 
plinas bãsicas fora da sede; 

- Cursos :fora da sede,- com rodízio ou permuta 'de cursos e rg 
.`,~ distribuiçao de vagas; 

- Federa-çãoyde fEs-co'las~,- congregando as IES do mesmo 'S.í;bdis- 

, trito Geoeducacional, com administração superior, reg_i 
mento unificado, e critërios comuns de organização i e 
funcionamaxto; 
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- Mu1›t‹:¡.‹v~er›s'id1a“d'e,_~ -como base de plan ejammto centralizado mal 
. ti-regional e de funcionamefato racional e flexível, a- 

poiados numa decidida colaboração comunitária; 

- Mi-crossi-stemas ¿ou }Cfa»mp'i- '›Reg'i~on>a'i~_§, com base de planejamen 
to descentralizado a partir das realidada locais e 

.»¢-f gcom a 'participacao de todas as eltidades que atuam na 
educašzão formal e informal, sob a liderança da IES, 

.conduzindo a mesma ã açao comunitária e ao. engajamen- 
O

, 

Êto vocacionado; 

- Sistema- de Multi-Campus-,A como modelo globalizante, no qual 
se planeja, se estrutura e funciona a IES, pluri-.ins- 

titucional ou não, de forma integrada., ^ vocacioriadas 

suasunidades, representativas suas deliberaçoes e de- 

cisões, argajadas elas no desenvolvimento local e re- 

gional, fortalecidas institucional e `financ;`eiram.e1te 

perante o poder público e a iniciativa privada, e pe-_ 

rante as autoridades eiucacionais.

31
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6.2. coNcLusU;s 

1. Considerando a análise feita do processo de inte 
riorização do easino superior fundacional catarineise, pode-__ 
se concluir que, diante do mdelo surgido sem a devida plani 
ficação,? ele se realizou, senão contra, pelo menos sem o a- 
poio oficial e explicito das autoridades competentes. Mesmo

~ a presença aqui :e ali de um apoio tãcito, nao representou e- 

le a conšsciëacia política de desmvolvë-lo com sistema. 
2. O modelo de estabelecimeito isolado :numicipal s_g1 

freu da debilidade inerente â condição das 'Prefeituras :como 
manteiedoras e ã prõprria condição jurídico-institucional eg 
cadëmica da IES. A fragilidade das Fundações' “Educacionais 
transparece com instabilidade'institucional causada tanto 
por problemas políticos e financeiros com pela sua gradati- 
va privatização, geradoras ambos de crises intermitentes. A 
falta de um modelo jurídico e acadêmico consentâneo com a

~ realidade institucional e a aus`e'1ci_a de condiçoes técnicas e 
ci extíficas obstaculizam a viabilização e o credenciamento da 
IES com futuras Universidades Regionais, a curto prazo. 

A 

3. O descompasso aitre os objetivos declarados. e a 

praxis da política educacional catarinense neítralizou osprg 
põsitos de plan ejameato do sisttema no decorrer de sua curta 
existëicia. Com afirma BRAGAz¿(_l979: l2)Í, "a falta de deter- 
minação e o temor com as possíveis implicações levam somente 
a medidas paliativas. A tarefa do eusino superior em âmbito 
nacional requer estadistas dotados de visão. e coragem políti

0
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cas, com poder suficiente para barganhar resultados de longo 
alcance". O "laissez-faire" e a ausência de decisões politi- 

cas pertinentes, convincentes e conseqüentes são cúmplices da 

atual realidade do ensino superior fundacional catarinense.
~ 4. Somente a definicao de parâmetros 'objetivosde ba- 

lizamento para uma expansão ordenada e disciplinada do ensi- 
na no de 39 grau no Estado evitará o caos. A pulverizaçao ' 

de 

IES isoladas e divorciadas uma da outra, acompanhadakäariva- 

1idadesÊensejadoras de duplicação de cursos e meios para fiüu; 

idênticos, somente contribuirá para o enfraquecimento de to- 

das, colocando em perigo a democratização do ensino superi- 

or alcançada com sua interiorizaçaoz 

5. A viabilização de IES sõlidas e fortes será a- 

tingida apenas com a adoção de novos modelos de estrutura or 
ganizacional a partir de uma visão espacial do sistema, a ni 
vel de DGE e a nível de região geoeducacional -~o SDGE. Este 

referencial espacial básico e a articulação das IES entre si 
› 

_ gp”, _ _ A___,._ flfí--› ¬“ 

av conduzirão ã aglutinação das IES isoladas, modelos
¬ 

de estrutura e organização intermediários entre o Estabeleci 

mento Isolado e a Universidade, sob o primado permanente dos 

princípios da interdependência, da intercomplementariedade e 

da globalidade, pressupostos básicos de um sistema “racional 

de planejamento e de gualquer tentativa válida de ação.

1 
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ANEXO I - Documentos referentes ã implantação 
do Ensino Superior Catarinense.
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A UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU' 

Criada pela Lei Municipal n9 1.557, de 24.12.69. O 
dia 3 de março de 1969 marca a implantaçao de uma nova Uni 
versidade, não nova por ser recêm criada, mas principalmen 
te porque representa uma filosofia atualizada em relaçao ã 

sua época, consubstanciada na chamada "Lei da Reforma Uni- 
versitária", embora um pouco prejudicada pela deficiência 
de ordem financeira e escassez‹kaprofessores. 

O que marca a nossa Universidade ê a oportunidade 
que abre para um sistema contínuo e articulado de educação 
a fim de que todos possam galgar a"escada educacional",atê 

_
_ o ültimo degrau, com a finica limitaçao dos seus talentos e 

dotes pessoais. -

* 

Há uma unidade na variedade. Uma estrutura didática
~ comum a todos os cursos. Um programa de recuperaçao a quem

~ apresenta deficiências na sua formaçao em nível secundário. 
Um ciclo de estudos prë-profissionais seguido do ciclo pro 
fissional. 

_ Em apenas um ano e meio de funcionamento a Universi 
dade conseguiu:- . 

U. mx 

1. a integração de todas as suas atividades didaticas de 
pesquisa em áreas afins de conhecimento; 

2. concurso vestibular inteiramente unificado; 

3. implantaçao de cursos de nível têcnico, para suprir as 

carências mais urgentes da comunidade, ao lado dos cur- 
› Sos de formação profissional de nível superior; 

4. a extensão das atividades universitárias ãs micro-regi- 
ões geoeducacionais polarizadas pelos municípiosde Brus



que e Rio do Sul; 
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realização de diversos seminários e ciclos de conferências 
para o aprimoramento de alunos e da comunidade. 

In: FURB. Boletim Universitário n9 3. 1970: 12

c
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CARTAiDE¡IBIRAMA 

"Os municípios do Vale do Itajaí, pelas suas represen 
tações constituídas dos seus prefeitos municipais e presiden 
tes de câmaras de vereadores, na oportunidade do I Encontro 
Intermunicipal prõ Ensino Superior no Vale do Itaj 

ç 

- Considerando que o processo de desenvolvimento, im- 
SD P1 

periosa e urgentemente exigido pela nação brasileira, ë um 
complexo cultural, tecnolõgico, econômico e social; 

- considerando que a realizaçao desse processo ê im- 

prescindível para a valorizaçao do homem brasileiro e para a 

afirmação da República Rederativa do Brasil como nação sobe- 
rana; . 

H - considerando que o processo de desenvolvimento deve 
ser conduzido dinâmica e harmõnicamente, quer em relação aos 
elementos que o compoem, quer em relaçao a diversidade de re 
giões que integram o país; 

° considerando que o desenvolvimento de cada regiãohg 
mogênea ê inseparável do desenvolvimento das suas menores cê 
lulas que são os municípios; ' 

- considerando que as comunidades e os poderes públi- 
cos regionais têm o poder de instrumentar o equacionamento 
das soluções dos problemas que lhe são comuns; ' 

' 

¬ considerando que o instrumento mais adequado para 
tal fim ê a universidade, pela sua capacidade de associar-se 
ao encaminhamento e ã solução dos problemas setoriais de de- 
senvolvimento em-sintonia com os objetivos nacionais, 
decidem: 

_ 

` 

V

' 

a) ativar o desenvolvimento harmônico do Vale do Itajaí, em 

sintonia com as diretrizes estaduais e nacionais;



b) promover, através do planejamento, considerando como 
instrumento de realização do desenvolvimento, a integra-

~ ção dos municípios nos.contextos das regioes homogêneas; 
~ ou c) implantar a uniao intermunicipal para a execuçao de 

objetivos comuns tendentes a fundamentar uma autêntica 
consciência comunitária na região; 

d) promover a criação da universidade como processo atu- 
ante de valorização dos recursos humanos dentro de uma 
sociedade livre". 
In: SACHET, 1971: 74:75.

¢ 
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CONCLUSÕES DO "I COLÕQUIO SOBRE REGIONALIZAÇÃO DO ENSINO SU- 

PER1oR›"~. - 

ç

- 

"Os participantes do I CRES (Colõquio sobre Regiona 

lização do Ensino Superior) - Fundação Educacional de Santa 

Catarina/Universidade para o Desenvolvimento do Estadc›deSan 

ta Catarina, Fundação Joinvillense de Ensino, Fundação Uni- 

versitária de Blumenau, Fundação Educacional de Lages, Funda 

ção Universitária do Oeste Catarinense, Fundação Educacional 
eu do Sul de Santa Catarina, Fundaçao Universitária de Criciúma, 

Autarquia Municipal de Ensino de Ítajaí, Fundação Educacio - 

nal do Alto Vale do Itajaí, reunidos nesta Capital,nos dias 

30 de novembro e 19 dezembro de 1968, considerando que: 
- a realização e expansão do ensino superior em todas as á- 

reas do Estado ë processo irrefreável, necessário ao desen- 

volvimento pleno de Santa Catarina e, portanto, válido em to 
das as suas nuanças; V 

E

_ 

- êste processo de regionalização dewãcaminhar harmônicamen- 

te para que seja realizado em toda sua amplitude; 

resolvem: 
Instituir a Comissão de Estudos para o desenvolvimento do En 
sino Superior em Santa Catarina (CEDESC), integrada por to- 

das as entidades desta área de ensino: Universidade Federal 

de Santa Catarina, Universidade para o Desenvolvimento do Es 
tado de Santa Catarina, Fundação Joinvillense de Ensino, Fun 

dação Universitária de Blumenau, Fundação Educacional de La- 

ges, Fundação Universitária do Oeste Catarinense, Fundação E 
ducacional do Sul de Santa Catarina, Fundação Universitãriade

~ 
Criciüma, Autarquia Municipal de Ensino de Itajai, Fundaçao
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Educacional do Alto Vale do Itajai, Conselho Estadual de Educa 

çao . 

In: SACHET, 1971: 76

0



CONCLUSÕES no "II COLÓQUIQ SOBRE REsIoNALIzgçÃo no ENSINO 

1 s 

2 _ 

ê)_ 

SUPERIQR". - 

O adequado planejamento da expansão do ensino superior 
em Santa Catarina, segundo o preconizado pelo Conselho

~ Estadual de Educaçao, ê necessário e urgente; 

esse planejamento da expansão do ensino superior, ao 

ser-elaborado, deverá levar em conta as seguintes li- 

nhas de açao: `

i 

necessidades de somarem-se recursos públicos e par- 

ticulares regionais para implante e manutenção de 

um sistema multiversitário integrado; 

observados critérios econômicos, demográficos e sô- 

cio-culturais, devem ser sugeridas ao Estado, para 
fins de operação no ensino superior, as seguintesre 
gioes geoeducacionais: 
- Grande Florianõpolis 
“ Norte-Nordeste ` 

B Sul Litorãneo 
e Planalto de Lages 
= Bacia do Rio do Peixe 
s Oeste.

l 

no momento atual, ë recomendável que se insira, no 

'planejamento a realizar-se, a criação de universida 

de em cada uma das regiões geoeducacionais dispos-
~ tas no item anterior. Em cada regiao geoeducacional 

referida sugere-se a implantação de uma única uni- 

versidade que deverã ser mantida pela‹comunidade can 

a participação integrada do poder público da região, 
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atravês da associação de municípios respectiva, e 
no ` 

sustentada em sua evoluçao pelo poder público es- 
tadual e federal. ' 

em nenhuma região geoeducacional devem ser autoriza- 
das novas escolas sem que estejam integradas ã insti 
tuição universitária já existente ali, vedada, tam- 

bëm, a criação de cursos idêntidos na mesma região 
ao quando implicarem na duplicaçao de meios para fins 

idênticos ou equivalentes; - 

ou ~ ~ 4 a criaçao de escolas de educaçao nas regioes com po- 

lo urbano definido, deverá ser considerada meta prig 
ritária face ãs exigências de recursos humanos habi- 

litados oriundos do prõprio plano Estadual de Educa- 

ção devendo-se levar em conta, contudo, as recomenda 
av çoes do item anterior; tais escolas; tanto quanto 

possível, devem programar cursos diversificados en- 

tre si em se tratando de regioes de domínio de põlos; 

os estabelecimentos de ensino superior já existentes 
mantidos pelo poder público municipal ou estadual,dÊ 
verão vincular-se ã universidade regional ou insti- 

tuiçao universitária respectiva; ' 

afigura-se absolutamente indispensável uma maior‹ame
~ lhor articulação entre as diversas instituiçoes de 

ensino superior no Estado. Os participantes do II 
no CRES sugerem a integraçao das mesmas numa entidadesu 

perior, cuja configuração jurídica deva de imediato 

ser estabelecida, entidade essa que deverá possuir a 

função precípua de mantenedora e comantenedora, em



~ ` ` . . , ~ 
relaçao, respectivamente a UDESC e as demais instituiçoes E 
niverstãrias do Estado; 

levadas em conta as linhas mestras da politica atinente ao 

ensino superior em nível nacional e estadual, as iprõprias 

instituições regionais serão responsáveis pelos programases 

pecificos de crescimento, observada, porêm, a orientação es 

tabelecida pela entidade superior acima referida, ã qual se 

rão submetidos os programas respectivos e em cuja estrutura 

figurarão õrgãos de staff para o assessoramento ãs entida- 

des regionais. 

In: SACHET, 1971: 77-79.

O 
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QEE/s'cf.fl AN'1¬EP1Ro'JE-'1¬1n -DE RESOLUÇÃO - 

Art.l9 - Observados critérios enconõmicos, demográficos e
~ sõcio-culturais, para fins de operaçao no ensino superior, 

fica o Estado dividido nas seguintes regiões: 
- Grande Florianõpolis 
Norte - Nordeste 
Litoral Sul 
Bacia do Itajaí 

- Planalto de Lages ' 

Bacia do Rio do Peixe 
Oeste. » 

Art.29 - Em cada região acima referida será implantada, a 

longo prazo, uma ünica entidade universitária mantida pe- 
~ - _ ' 

la comunidade com a participaçao integrada do poder publi- 
co da região, através da associação de municípios respecti 
va e auxiliada, em sua evolução, pelo poder publico estadu 
al e federal.

V 

Art.39 - Em nenhuma região serão autorizadas pelo Conselho 
Estadual de Educação novas escolas sem que estejam integra 
das ou agregadas a instituição universitária superior já 
existente ali, vedada, também, a criação de cursos idênti- 
cos na mesma região quando implicarem na duplicação de 

meios para fins idênticos ou equivalentes;
v 

Art.49 - Dentro dos prõximos 5 anos poderão ser autoriza - 

dos, preferentemente, cursos relacionados com as áreas da 

educação, saüde e tecnologia, com prioridade uma implanta- 
ção da reforma do ensino fundamental e médio. 
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Parágrafo Único - Não se aplicarã o dispositivo deste artigo a 

profissionalizantes cujos estudos bãsicos sefaçam em carreiras 
\_I. ml cursos xistentes. (D 

Art.59 - O Conselho Estadual de Educação darã prioridade ãcria 
çao de carreiras curtas nas ãreas do Estado ainda carentes de 

ensino superior. ' 

Art.69 - Os estabelecimentos de ensino superior 
mantidos pelo poder público municipal e estadual, vincular-se- 

\_I. 
my existentes 

~ ~ 4 n ~ ao a uma instituiçao universitaria unica em cada regiao. 
Art.79 - Por uma maior e melhor articulação, as diversas insti 
tuições de ensino superior não federal em Santa Catarina, vin- 

cular-se-ao a uma entidade de âmbito estadualz 
Parágrafo Único - Esta entidade possuirã a função precípua de 

mantenedora e comantenedora em relaçao, respectivamente, vã 

UDESC e ãs demais instituições universitárias do Estado. 
Art.89 - Nenhum estabelecimento de ensino superior serã autori 
zado a funcionar: - 

a) se sua organização não houver sido apreciada por esta entie 

dade superior; 
b) se a instituição mantenedora se encontrar com processos pen 

dentes de autorização ou de reconhecimento, nos prazos devi 
dos, no Conselho Estadual de Educação ou no Conselho Fede - 

real de Educação; - 

c) se não for comprovada a solidez financeira da entidade man- 

utenedora, independente de possíveis suplementações do poder 

püblico estadual ou federal; A 

d) se não forem cumpridas, pelo município, em se tratando de 

fundação municipal, pelo Estado, em se tratando de fundação 

estadual, as obrigações constitucionais, no que toca ao en¬

2



sino de 19 grau;. 
j

- 

e) se não estiverem devidamente atendidas as portarias 4 e 6
~ do Conselho Federal de Educaçao. 

Sala das Comissões, 23 de outubro de 1970. 
Anibal Nunes Pires - Presidente (CEE) 
Celestino Sachet - UDESC ~ 

Pedro Josë Bosco - SEC 
a Samuel Fonseca - UFSC (SACHET, 1971: 79-81). 
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ANEXO II - Mapas dos Subdistritos Geoeducacionais
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