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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetiva descrever práticas de governança, identificar fatores críticos e princípios 

norteadores para as políticas públicas na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O 

estudo se caracteriza pelas abordagens qualitativa e descritiva, em que os sujeitos constituintes 

foram gestores universitários de todos os campi da UFSC. Como técnicas de coletas de dados, 

foram utilizadas pesquisas bibliográfica, questionário e entrevistas semiestruturadas. Para o 

tratamento dos dados, foi utilizada análise de conteúdo. Quanto aos resultados da pesquisa, 

descreveu-se um conjunto de instrumentos de governança desenvolvidos pela universidade, que 

se desdobram em práticas de governança e processos de tomada de decisão. Em relação aos 

fatores críticos para a governança na UFSC, a pesquisa identificou: transparência; 

envolvimento dos cidadãos e de demais stakeholders; accountability; e habilidade para 

competir em um ambiente global. Além disso, sumariza-se sete princípios norteadores das 

políticas públicas para a UFSC no tocante à governança pública. Ao final, a pesquisa evidencia 

que tanto as políticas públicas quanto a abordagem da governança pública auxiliam a 

administração universitária a conciliar os diversos interesses e exigências, no intuito de 

desenvolver melhor gestão e governabilidade. 

 

Palavras-chave: Administração Universitária; Autonomia Universitária; Governança Pública; 

Governança Universitária; Políticas Públicas. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil protagonizou, nos últimos vinte anos, o maior período democrático desde a 

Nova República, iniciado com o processo de redemocratização e consolidado pela promulgação 

da Constituição de 1988. O modelo político adotado pelo país com a promulgação da Carta 

Política se demonstrou benéfico por avançar em determinadas questões, mas acabou por revelar 

uma sucessão de deficiências em outras (SCHWARCZ; STARLING, 2017). 

A despeito das diversas conquistas atingidas pelo Brasil nas últimas décadas, ao analisar 

o processo histórico vivenciado pelo país, Schwarcz e Starling (2017) observam que a república 

brasileira se demonstra desprovida de ferramentas de gestão capazes de envolver o cidadão nos 

assuntos comuns do país. Consoante Kissler e Heidemann (2006), essa conjuntura se reflete na 

dinâmica das instituições governamentais, caracterizadas por uma estrutura burocrática que se 

apresenta como um sistema fechado e desprovido de mecanismos de sensibilidade e 

responsividade aos anseios dos cidadãos. 

Os problemas enfrentados pelo Brasil são materializados pelas demandas da sociedade, 

que se tornaram maiores e mais complexas, formando condições desfavoráveis para o governo 

em atendê-las (KISLLER; HEIDEMANN, 2006). Essa circunstância desfavorável aos governos 

se manifesta quando os líderes e gestores públicos não obtêm respostas ao contestar por quais 

motivos as políticas deixam de apresentar resultados satisfatórios (BANCO MUNDIAL, 2017). 

Alvo de diversas mudanças, os desafios da sociedade moderna são consequências de 

seu próprio desenvolvimento e passam a se opor com limitações de atuação provenientes de 

perspectivas do Estado em encarar esses problemas. Heidemann e Salm (2014) identificam a 

multiplicação das funções a serem desempenhadas pela Administração Pública, sendo elas 

muitas vezes maiores que a capacidade do Estado em resolvê-las. Esse fenômeno se origina no 

crescimento de problemas de natureza pública e que exigem tratamento do poder público. 

Os problemas enfrentados pelo Brasil apresentam resquícios no campo das universidades. 

As universidades públicas brasileiras são instituições essenciais para a democracia e exigem 

novos mecanismos para lidar com problemas cada vez mais complexos. Os crescentes desafios 

que as universidades públicas enfrentam exigem novos mecanismos de gestão das políticas 

públicas de Ensino Superior, de modo que o cenário atual apresenta crescentes demandas da 

sociedade civil no que diz respeito à reavaliação de formas mais eficientes de gestão das políticas 

públicas no Ensino Superior. 

Um dos mecanismos para enfrentar os problemas apresentados pelas instituições é a 

governança pública. Kissler e Heidemann (2006) situam a importância da governança pública a 

partir de sua capacidade em responder três questões, dentre elas: como é possível dar conta dos 

valores emergentes nas sociedades modernas e das novas expectativas dos cidadãos por um 

Estado eficiente, a partir das novas possibilidades de participação e engajamento dos cidadãos? 

A governança pública está abertamente vinculada com o principal instrumento de governo 

para a promoção do desenvolvimento: as políticas públicas. Conceituada por Secchi (2018) como 

uma orientação destinada a enfrentar um problema público, a política pública se constitui com 

um importante dispositivo de governo para o aperfeiçoamento dos serviços públicos e o 

atingimento das expectativas dos cidadãos, assim como materializa a concepção do Estado 

enquanto protagonista das atividades que impactam a vida social (HEIDEMANN; SALM, 2009). 

Se de um lado a Administração Pública no Brasil é marcada por traços vigorosamente 

patrimonialistas e raramente sensitivas à cidadania, por outro, a gestão de políticas públicas possui 

uma maior abrangência de perspectiva de atuação na dinâmica dos serviços públicos: a de que o 

governo não é o único ator a prestar os serviços públicos aos cidadãos, ou seja, a desenvolver as 

políticas públicas, e que cabe à sociedade o exercício de determinadas funções de governança 

para sanar as questões de interesse público (HEIDEMANN; SALM, 2009). 
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Diante dessa breve contextualização, este estudo objetiva descrever práticas de 

governança, identificar fatores críticos e princípios norteadores para as políticas públicas na 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

As universidades públicas constituem o aparato da Administração Pública brasileira. 

Por essa razão, cabem a elas considerarem a importância da governança, seja para se alinharem 

ao cumprimento das leis brasileiras, seja para haver maiores preocupações com o controle social 

(ROCZANSKI, 2020). À vista disso, do ponto de vista metodológico, este estudo contribui para 

o desenvolvimento da Administração Universitária enquanto corpo teórico e profissional, seja 

por se tratar de um campo científico em desenvolvimento (SCHLICKMANN, 2013), seja por 

exigir a profissionalização das suas atividades em função da complexidade das Instituições de 

Ensino Superior diante do sistema educacional como um todo, bem como de uma sociedade 

que anseia por uma melhor entrega dos serviços públicos no campo da educação (BÚRIGO; 

JACOBSEN; WIGGERS, 2016; MEYER; MEYER, 2013). 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Esta seção dedica-se a explicitar os conceitos da literatura que permeiam o estudo desta 

pesquisa. 

2.1.   GOVERNANÇA PÚBLICA E UNIVERSITÁRIA 

A governança surge, parcialmente, em decorrência da crise do Estado modernista 

(BEVIR, 2011). As reformas das décadas de 1980 e 1990 diminuíram a importância do modelo 

burocrático e elevaram a crença de que o Estado necessita de diferentes organizações para 

atingir seus objetivos. Além disso, houve uma maior importância dos atores não estatais na 

prestação de serviços públicos, o que gerou uma preocupação, por parte o Estado, em lidar com 

esses atores (BEVIR, 2007). 

Denhardt e Denhardt (2015) definem governança pública como o conjunto de tradições, 

instituições e processos que originam o exercício do poder na sociedade. Isso inclui as formas 

pelos quais a sociedade toma as decisões, faz escolhas, coloca recursos e concebe valores 

compartilhados. 

Para Bovaird e Loffler (2003), a governança pública consiste num conjunto de processos 

relacionais desempenhados e compartilhados pelas partes interessadas, de diferentes maneiras, 

com a finalidade de influenciar os resultados das políticas públicas. 

O Banco Mundial (2017) situa a governança como o fio condutor que interliga as falhas 

das políticas públicas de países em desenvolvimento. O órgão sustenta que é necessário 

encontrar os valores contidos à eficácia das políticas públicas, e elenca três vetores: o 

comprometimento, a coordenação e a cooperação. Nesse sentido, o Banco Mundial (2017, p. 3) 

conceitua governança como um processo no qual tanto atores estatais quanto não estatais 

interatuam para elaborar e implementar as políticas públicas, dentro de um contexto de regras 

informais. 

Consoante Dias e Cario (2014), a governança pública dialoga com o desenvolvimento. 

Não o econômico, acumulativo de capital, tampouco o humano, puramente individual, mas o 

coletivo, pois mesmo que aperfeiçoamento o ser humano, ao refletir os interesses da sociedade. 

Para Bovaird e Loeffler (2016), enquanto a governança se constitui como um conceito 

positivista, a “boa governança” consiste em um conceito normativo, pois analisa "o que deveria 

ser" (BOVAIRD; LOEFFLER, 2016, p. 42), e apesar de diversos organismos internacionais 

desenvolverem estudos e definições do que venha a ser "boa governança", a aplicabilidade 

desse conceito depende do contexto organizacional, e deve ser "negociada e acordada pelos 

vários stakeholders ou em uma área geográfica ou em uma rede de políticas públicas" 

(BOVAIRD; LOEFFLER, 2016, pp. 42-43). 
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Quanto à governança no campo das universidades, intitulada de governança 

universitária, Gesser (2018) sustenta que seu estudo é recente. 

Balbachevsky, Kerbauy e Fabiano (2016, p. 4) afirmam que o governo da universidade 

éum exercício da governança, e que “diferentes microambientes institucionais são coordenados 

através de mecanismos complexos de ajuste que combinam lógicas hierárquicas, de mercado e 

acordos mútuos”. 

Foletto e Tavares (2014) estruturam determinadas elementos particulares que a 

governança universitária deve abranger. São elas: a) processo decisório e a forma de 

participação na gestão; b) autonomia universitária; c) dimensão política da universidade; d) 

performance institucional; e) controle institucional e social; f) indicadores qualitativos e 

quantitativos; g) financiamento; h) perspectiva de longo prazo; i) indissociabilidade; j) 

diferença e diversidade; k) formação de gestores universitários. 

Consoante Saint (2009), a autonomia universitária tem impactado a governança 

universitária de forma significativa, pois ela passa a ser vista sob a ótica da accountability, em 

um fenômeno que Saint (2009) intitula Autonomy with Accountability: se de um lado as 

universidades dispõem de autonomia, liberdade e flexibilidade para controlar seu próprio 

destino diante dos desafios que enfrenta, por outro, cabe a essas instituições a responsabilidade 

de garantir que haja boa gestão dos fundos públicos. 

 

2.3.  POLÍTICAS PÚBLICAS 

Com origem na década de 1950 a partir da publicação do artigo de Harold Lasswell, The 

Policy Orientation (HEIDEMANN; SALM, 2009), o termo “política pública” (public policy) 

exprime uma orientação direcionada a enfrentar um problema público (SECCHI; COELHO; 

PIRES, 2019). 

Frey (2000) caracteriza a realidade institucional nas democracias modernas como fluida, 

complexa e dinâmica, e evidencia a necessidade de reorientar a análise das políticas públicas a 

uma direção que observe os atores políticos. O autor observa, primeiramente, uma fluidez 

institucional que marca as democracias modernas e que evidencia a necessidade de mecanismos 

de governança nas instituições. E, em segundo, que a expansão da literatura sobre a governança 

é um indicativo de mudanças de relações de sociabilidade nas instituições democráticas. 

Consoante Bevir (2007, p. 375), as políticas públicas são ações adotadas por um governo 

e expressos através de planos, leis e comportamentos, e que "a preocupação com a nova 

governança atrai atenção na medida em que essas ações são frequentemente realizadas agora 

por agentes do Estado, em vez de diretamente pelo Estado”. O referido autor relaciona a 

ascensão da nova governança no campo das políticas públicas, e levanta a seguinte questão: de 

que forma o Estado deve implementar suas políticas públicas, num contexto de proliferação e 

maiores interações de mercados e redes no setor público? As respostas dos estudantes são 

distintas e se baseiam em diferentes teorias de governança. 

Howlett, Ramesh e Perl (2013) observam que a política pública tem como fundamento 

a busca pela solução de problemas comuns por meio da compatibilização de uma pluralidade 

de objetivos políticos (policy goals) e utilização de uma gama de instrumentos políticos (policy 

tools). 

Dye (2013, p. 3) conceitua política pública como: 

 
Política pública é tudo o que os governos escolhem ou não fazer. Os governos 

escolhem muitas coisas. (...) Assim, políticas públicas podem regular o 

comportamento, organizar burocracias, distribuir benefícios ou extrair impostos - ou 

todas essas coisas ao mesmo tempo (DYE, 2013, p. 3). 
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Kingdon (2014) observa que as pessoas que compõem (ou não) a autoridade 

governamental podem identificar uma série de problemas em diferentes áreas a todo o 

momento. Consoante o autor, as políticas públicas são um conjunto de processos que incluem: 

i) a definição de uma agenda de políticas; ii) o estabelecimento de um conjunto de alternativas 

por meio dos quais as escolhas serão realizadas; iii) uma escolha dentre as alternativas à 

disposição; iv) a implementação da decisão. 

De acordo com Kraft e Furlong (2018, p. 37) a política pública é "o que os funcionários 

do governo e os cidadãos que eles representam, optam por fazer ou não fazer sobre problemas 

públicos". A definição de políticas públicas busca não somente abranger as declarações formais 

do governo, como também as atitudes reais das instituições públicas. 

 

2.3.  UNIVERSIDADES 

 A universidade deve ser caracterizada como uma instituição dedicada a promover o 

avanço e a socialização do saber e do saber-fazer; trata-se do espaço de invenção, da descoberta, 

da produção de teoria e de divulgação de novos conhecimentos; espaço de inovação, de criação 

de cultura, desenvolvimento de novas tecnologias e encaminhamento de soluções para 

problemas da realidade social (FÁVERO, 2004). 

A instituição universitária exige respostas para as demandas sociais. Uma de suas 

funções consiste em instituir um ambiente que propicie o desenvolvimento do conhecimento 

científico, que se encontra em constante revisão por conta de novos conhecimentos produzidos 

pela própria universidade, e em função da inerente vinculação do homem ao seu contexto 

histórico. Esse conhecimento não se limita às respostas imediatas provindas das demandas 

sociais, mas abrange discussões críticas sobre a sociedade e as ideias que a compõem 

(FÁVERO, 2004). 

Consoante Balbachevsky (2017), embora outros ambientes institucionais possam 

desenvolver conhecimentos científicos, é a academia que favorece e fomenta a estruturação da 

ciência. A autora identifica dois fenômenos que impactaram as estruturas de ensino superior: i) 

a ampliação do acesso ao ensino superior; ii) o aumento dos anseios da sociedade civil para 

com a qualidade dos serviços prestados pela universidade no que tange ao desenvolvimento 

regional e à competição global. 

Ao situar as universidades como instituições fundamentais em função da configuração 

da sociedade contemporânea centralizar a posse do conhecimento e da informação como 

sinônimos de poderio de riqueza e poder, Chauí e Bernheim (2008) atentam para a necessidade 

da universidade se constituir como partícipe dos processos sociais, econômicos e culturais, sem 

privar-se dos elementos acadêmicos, tendo em vista a importância das relações entre sociedade 

e universidade. 

 

2.4.   AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA 

Autonomia é um conceito vasto, antigo, detém relação simbiótica com as ciências 

jurídicas, política e educacionais e, no âmbito universitário, é objeto de discussões por dividir 

opiniões e não se constituir como um conceito juridicamente definido (RANIERI, 1994; 

DURHAM, 2006). 

Durham (1989) diferencia os conceitos de autonomia e soberania: enquanto a soberania 

se materializa nos Estados nacionais, a autonomia é analisada sob a ótica institucional, e 

significa a competência de se gerir por suas próprias leis. A autonomia é sempre relativa, 

circunscrita a um rol de funções institucionais e conferida mediante o reconhecimento da 

sociedade para com suas finalidades sociais. 

Ranieri (1994) caracteriza autonomia no direito público como um conceito: i) originário 

do poder político; ii) capaz de orientar a entidade de natureza pública a uma direção particular 
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a partir de um ordenamento superior; iii) materializado na operacionalização de funções 

públicas; iv) sujeita a controle em função da natureza pública de suas atividades; v) difere de 

soberania e independência em decorrência da autonomia se limitar a uma especificidade de 

atividades circunscritas pela entidade superior; vi) relaciona-se com a entidade pública em 

decorrência desta desempenhar atividades de natureza pública, inerentes às demandas sociais; 

vii) situa a sociedade, e não a própria instituição, como referência para o exercício de suas 

atividades. 

As universidades dispõem de um conjunto de finalidades sociais de natureza pública: o 

desenvolvimento e a reprodução do conhecimento nas formas de ensino, pesquisa e extensão. 

É em função desse conjunto de atribuições inerentes à universidade que ela detém autonomia, 

mas que deve, em primeiro lugar, se adaptar às “referências socioculturais, econômicas e 

políticas próprias da sociedade na qual a instituição se insere”, (RANIERI, 1994, p. 34) e 

“passar pelas referências que a informam e pelas restrições que a limitam, de sorte que tal 

definição não se mostre irreal, descolada do processo social global” (RANIERI, 1994, p. 34). 

 

3. METODOLOGIA 

 Dedica-se, nesta seção, a explicitar os procedimentos metodológicos seguidos neste 

estudo. O quadro 2 resume as informações principais que serão explicadas nesta seção. 

Quadro 2 – Síntese dos procedimentos metodológicos. 
Abordagem 

de pesquisa 

Tipo de 

pesquisa 

Unidades participantes da pesquisa da 

UFSC 

Quantidade Tratamento 

dos dados 

Qualitativa Quanto aos 

fins: 

Descritiva; 

Aplicada. 

 

 

 

 

 

Administração 

Superior 

Órgãos 

Executivos 

Centrais 

Reitoria 1 Análise de 

conteúdo. Vice-Reitoria 1 

Secretarias 10 

Pró-Reitorias 7 

Natureza 

de pesquisa 

Quanto aos 

meios: 

Bibliográfica; 

Documental; 

Estudo de 

caso. 

Órgãos 

Executivos 

Setoriais 

Diretoria de 

Campus Fora 

de Sede 

5 

Administração 

das Unidades 

Órgãos 

Executivos 

Setoriais 

Diretores de 

Unidades 

15 

Aplicada Chefias de 

Departamentos 

79 

Total 113 

unidades de 

pesquisa1 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 

 Esta pesquisa se caracteriza tanto pela natureza aplicada quanto pela abordagem 

qualitativa, tendo em vista que o pesquisador se preocupa não com a representatividade 

numérica de um conjunto de agentes, mas pelo entendimento de um grupo social, de uma 

instituição, etc. (GOLDENBERG, 2000).  

Quanto ao tipo de pesquisa, trata-se de um estudo descritivo, pois o pesquisador 

preocupou-se em descrever um conjunto de ações e fenômenos no que tange à governança no 

                                                           
1 Os cargos de Diretorias de Unidades e Diretoria de Campus Fora de Sede são ocupados pelos mesmos indivíduos, 

portanto, em cada campi o pesquisador contou como apenas uma unidade de pesquisa. 
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campo da UFSC. No que tange aos meios utilizados, o estudo se classifica como documental, 

bibliográfico, e estudo de caso. 

 Neste estudo foram cumpridas duas etapas: 

 

a. Descrever instrumentos de governança adotados na UFSC: o estudo buscou 

descrever, com base em entrevistas realizadas com os gestores universitários da 

UFSC, um conjunto de instrumentos de governança desenvolvidos e adotados pela 

universidade. Os instrumentos de governança se desdobram em (i) práticas de 

governança; (ii) processos de tomada de decisão. 

b. Identificar fatores críticos e princípios norteadores da governança pública para 

as políticas públicas da UFSC: a pesquisa os identificou com base na percepção 

dos gestores universitários sobre as práticas de gestão da UFSC que menos 

obtiveram avanços nos últimos cinco anos em relação aos princípios de governança 

pública propostos por Bovaird (2005). Quanto aos princípios norteadores das 

políticas públicas para a UFSC no tocante à governança pública, a pesquisa os 

constatou a partir do estudo da literatura acadêmica, estudos originários de 

organismos nacionais e internacionais sobre o tema, das entrevistas realizadas e dos 

questionários. 

 

Quanto ao universo da pesquisa, o pesquisador selecionou gestores estratégicos da 

universidade no tocante à governança. De acordo com os Arts. 14 e 15 do Estatuto da UFSC 

(UFSC, 2020), a administração da universidade se desdobra em dois níveis: Administração 

Superior e Administração das Unidades, cada qual com seus órgãos e unidades. 

O universo da pesquisa foi constituído de 113 unidades ao longo de todos os campi da 

UFSC: Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Florianópolis e Joinville. O pesquisador delimitou: 

 

a. Todos os Órgãos Executivos Centrais (Reitoria, Vice-Reitoria, Pró-Reitorias e 

Secretarias); 

b. O primeiro nível dos Órgãos Executivos Setoriais da Administração Superior 

(Diretoria de Campus Fora de Sede); 

c. Todos os Órgãos Executivos Setoriais da Administração das Unidades (Diretorias 

de Unidades e Chefias de Departamentos). 

 

Foi executada uma pesquisa censitária, caracterizada pela pesquisa que envolve a 

totalidade da população. Por isso, dispensou-se a necessidade de definir uma amostra. 

O pesquisador utilizou três formas de coleta de dados: 

 

a. Pesquisa bibliográfica: o pesquisador utilizou este método ao estudar livros, artigos 

científicos, dissertações e demais produções bibliográficas que envolvem o tema da 

governança pública e dos assuntos correlacionados; 

b. Questionário: estruturou-se um formulário pela plataforma Google Forms, 

desenvolvida pela Google para aplicação online, via internet. O questionário é 

constituído de 14 perguntas, de forma aberta e fechada. O questionário recebeu 29 

respostas de um total de 113 pessoas constituintes do universo da pesquisa, o que 

representa 25,6% do total de indivíduos do censo; 

c. Entrevistas: foram realizadas entrevistas com seis gestores da UFSC que possuem 

relevância estratégica quanto à governança na universidade. Para a realização das 

entrevistas foi utilizada a plataforma Google Meet. A gravação das entrevistas foi 

autorizada por todos os entrevistados, e a transcrição das entrevistas ocorreu 

manualmente. Foi garantido o anonimato de todos os respondentes. O roteiro da 
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entrevista semiestruturada direcionada aos gestores universitários da UFSC é 

constituído de 17 perguntas de forma aberta e se desdobra em três blocos. O bloco 

A busca compreender as práticas de governança adotadas em sua unidade de 

trabalho. O bloco B objetiva entender a percepção do gestor universitário sobre a 

política de governança da UFSC. O bloco C busca compreender possíveis relações 

entre governança e autonomia universitária. 

 

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), que afetou diretamente 

as atividades intraorganizacionais da UFSC, o questionário e as entrevistas se deram 

exclusivamente à distância, para se cumprir o distanciamento social e evitar o contágio pelo 

vírus. 

Os dados foram interpretados através de análise de conteúdo. seguindo as etapas 

classificatórias propostas por Bardin (2011): i) realização da pré-análise, que consiste na 

sistematização dos dados coletados através da escolha do material e nas primeiras leituras sob 

a ótica do problema de pesquisa e dos objetivos delineados pelo pesquisador; ii) exploração do 

material coletado, bem como estruturação categórica dos dados coletados; iii) tratamento e 

interpretação dos dados obtidos, através de inferências e interpretações sob a ótica do 

referencial teórico utilizado na pesquisa. 

A seção seguinte trata dos resultados da pesquisa. 

 

4.  RESULTADOS 

A seção aqui apresentada dedica-se a explicitar os resultados do estudo, que envolvem 

as pesquisas bibliográfica, de entrevistas e do questionário. 

4.1. DESCRIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA 

4.1.1. Práticas de Governança 

A quarta questão da entrevista buscou extrair dos respondentes a descrição de práticas 

de governança adotadas em suas respectivas unidades nos últimos cinco anos. O quadro 3 

sintetiza as práticas de governança com base nas entrevistas. 

 

Quadro 3 - Práticas de governança adotadas pela UFSC, sob o formato de entrevista. 
Entrevistados Práticas de Governança 

E1 Estudo da política pública; 

Socialização e transparência das informações; 

Rotatividade dos Diretores da unidade. 

E2 Processos de pagamentos feitos por duas pessoas, para garantir segurança; 

Estrutura de acompanhamento orçamentário mensal; 

Criação de um setor responsável pela política de gestão de riscos da universidade. 

E3 Não há uma sistematização de um modelo de governança, mas um fluxo de trabalho na 

unidade que pode ser equiparado à governança. 

E4 Mapeamento de processos; 

Hábito de ouvir todas as categorias de funcionários e mantê-los informados. 

E5 Busca por qualidade, eficiência e contribuição com todos os setores da universidade. 

E6 Divulgação de recursos recebidos pela unidade; 

Reuniões por internet, com transmissão ao vivo; 

Indicação, pela unidade, de membros para participar dos conselhos da universidade. 

Fonte: dados primários (2020). 

4.2.2. Processos de Tomada de Decisões 
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As perguntas 6, 7 e 8 da entrevista buscaram compreender os processos de tomada de 

decisões nas unidades, quais atores foram envolvidos nesses processos e quais os critérios para 

a tomada de decisões. 

 O quadro 4 resume os processos de tomada de decisões adotados em suas respectivas 

unidades da UFSC, com base nas entrevistas realizadas. 

 

Quadro 4 - Processos de tomada de decisão adotados pela UFSC. 
Entrevistados Tomada de Decisões 

E1 Ações colegiadas. 

E2 Decisões operacionais: cabe simplesmente executá-las, sem consultas; 

Decisões estratégicas: envolvem o Reitor e outras instâncias da Administração Superior da 

universidade; 

Em demais casos envolve o Comitê de Governança Digital. 

E3 Decisões amparadas no interesse institucional. 

E4 Decisões colegiadas. 

E5 Decisões com base em sua equipe de trabalho na unidade. 

E6 Decisões acadêmicas: colegiadas; 

Decisões administrativas: foco em descentralizar, para dar condições para os colegas do grupo 

da direção da unidade tomarem as decisões. 

Fonte: dados primários (2020). 

 

É possível identificar a governança na prática, e no dia-a-dia da gestão universitária, 

revelados, parcialmente, através das respostas dos entrevistados, nos quais revelam uma 

variedade de entendimentos do que sejam práticas de governança, expressos pelo padrão de 

relações exercidos nas unidades. Esse fenômeno ocorre, seja em virtude da flexibilidade 

interpretativa que o conceito de governança carrega (CEPIKU, 2008) - expresso por diferentes 

entendimentos, por parte dos gestores, do que venha a ser governança -, seja em função do fato 

de que a governança se apresenta em diversas áreas do conhecimento (SECCHI, 2009; DIAS; 

CARIO, 2014). De todo o modo, é fundamental ressaltar que a governança se materializa por 

intermédio de processos relacionais exercidos no dia a dia da gestão, através de negociação, 

confiança, alianças, tradições e compartilhamento de valores e responsabilidades (BOVAIRD; 

LOFFER, 2003; CEPIKU, 2008; DENHARDT; DENHARDT, 2015; HEIDEMANN; 

KISSLER, 2006). 

A próxima seção discute os fatores críticos para a governança na UFSC, bem como a 

sumarização de princípios norteadores das políticas públicas para a UFSC no tocante à 

governança pública. 

 

4.2. IDENTIFICAÇÃO DE FATORES CRÍTICOS E PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A UFSC NO TOCANTE À GOVERNANÇA PÚBLICA 

A pergunta nº 8 do questionário buscou compreender quais dimensões da governança 

pública universitária a universidade dispõe de condições de desenvolver no atual momento. A 

pergunta dispõe de 11 opções de respostas, fundamentadas nos princípios da governança 

universitária propostos por Foletto e Tavares (2014). 

As três dimensões da governança pública universitária que receberam mais respostas no 

questionário, e que a UFSC dispõe de capacidade de desenvolver no atual momento são: 

 

a) Processo decisório e forma de participação na gestão (21 respostas);  

b) Formação de gestores universitários (21 respostas);  
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c) Diferença e diversidade (19 respostas). 

 

Para identificar fatores críticos de governança pública para as políticas públicas da 

UFSC, foi elaborada a pergunta nº 11 do questionário, que buscou entender, em uma escala de 

1 a 3, como o gestor universitário da UFSC percebe as práticas de gestão da universidade nos 

últimos cinco anos em relação aos princípios da governança pública propostos por Bovaird 

(2005). O gráfico 2 sintetiza as informações a respeito dessa pergunta. 

 

Gráfico 2 - Percepção dos gestores universitários da UFSC sobre as práticas de gestão da 

universidade nos últimos cinco anos em relação aos princípios da governança pública. 

Fonte: elaborado pelo autor (2020). 

 

Definem-se como fatores críticos os princípios da governança pública propostos por 

Bovaird (2005) que não obtiveram práticas ou avanços de gestão na UFSC nos últimos cinco 

anos: 

a) Transparência; 

b) Envolvimento dos cidadãos e de demais stakeholders; 

c) Accountability; 

d) Habilidade para competir em um ambiente global. 
 

Ao fim, sintetizam-se sete princípios norteadores das políticas públicas para a UFSC no 

tocante à governança pública, com base na literatura estudada e nas entrevistas realizadas: 

 

P1: O estudo da política pública abre um leque de possibilidades de atuação do governo. 

Trata-se da percepção de que a prestação de serviços públicos não se limita aos entes 

governamentais. Essa percepção surge a partir do fenômeno de multiplicação de funções 

demandadas para a Administração Pública, que transcendem sua capacidade em resolvê-las. 

Em uma realidade caracterizada pela fluidez e complexidade nas dinâmicas sociais, a política 

pública ganha um novo papel: resolver os crescentes problemas de natureza pública com 

eficiência a partir da articulação com outros atores e com compartilhamento de 
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responsabilidades (BEVIR, 2007; DENHARDT; DENHARDT, 2015; FREY, 2000; 

HEIDEMANN; SALM, 2014); 

P2: A governança é o elemento que interliga as políticas públicas nos países em 

desenvolvimento e viabiliza sua eficácia. A análise das políticas públicas sob o prisma da 

governança não deve responder somente quais políticas devem ser implementadas, mas como 

serão desenvolvidas, e por quais motivos certas políticas foram bem sucedidas em determinados 

contextos, e falhado em outros. Isso exige uma avaliação dos processos de governança, ou seja, 

os processos pelos quais atores estatais e não estatais interagem e compartilham 

responsabilidades (BANCO MUNDIAL, 2017); 

P3: Uma política pública que considere a governança deve tratar da cidadania não somente 

como um status legal, mas de forma democrática. Implica em considerar a capacidade do sujeito 

em atuar no sistema político, o que exige das pessoas espírito cooperativo, respeito, confiança 

e tolerância. O interesse público é resultante do engajamento dos cidadãos na arena de 

negociação das políticas públicas. Considerar a governança no processo de desenvolvimento de 

uma política pública exige ponderar a cidadania sob o viés democrático, pois ela eleva a 

legitimidade do governo para com o povo, aumenta as chances de atingir melhores resultados 

políticos e auxilia no cumprimento do objetivo democrático (DENHARDT; DENHARDT, 

2015; PUTNAM, 2006); 

P4: Os três vetores que determinam a eficácia das políticas públicas são o 

comprometimento, a coordenação e a cooperação. O comprometimento consiste na confiança 

nas políticas para certificar sua credibilidade. A coordenação é o alinhamento das crenças e 

preferências, e na decisão de trabalhar em sincronia a partir da crença de que todos os atores 

que compõem o ambiente político-social visam o desenvolvimento da sociedade. A cooperação 

consiste no cumprimento voluntário e disponível dos cidadãos em colaborar uns com os outros 

para o atingimento do bem comum (BANCO MUNDIAL, 2017); 

P5: A arena de negociação das políticas públicas é o espaço que a governança se revela, e 

pode se manifestar nos níveis local, nacional, internacional ou supranacional, e de modo formal 

ou informal. As políticas públicas são resultado de ações dentro de ambientes político-sociais 

complexos a partir da interação entre atores estatais e não estatais que possuem diferentes 

responsabilidades e interesses; uns com maior responsabilidade, outros com menos, a depender 

do contexto e dos objetivos da política pública, de modo que há uma fluidez nos papeis desses 

atores. Deve-se considerar a distribuição de poder na arena de negociação das políticas públicas, 

que podem interferir diretamente no desenho e na implementação das políticas (BANCO 

MUNDIAL, 2017); 

P6: Enquanto a governança consiste em um conceito positivista, a “boa governança” é um 

conceito normativo. Apesar de uma série de organismos internacionais e nacionais 

desenvolverem guias e práticas do que venha a ser "boa governança", ela deve ser resultado do 

acordo coletivo entre os stakeholders partícipes da UFSC, ou da rede de políticas públicas da 

instituição, tendo em vista que, além das universidades serem detentoras de autonomia 

universitária, elas se caracterizam pela sua complexidade, heterogeneidade e pluralidade em 

relação aos demais entes do sistema público brasileiro. A governança não se materializa 

somente em um plano legal e organizacional, mas em diversos deles, e se expressa de distintas 

maneiras em função do contexto legal e organizacional que se insere. Quando aplicada no 

campo das universidades, sua complexidade aumenta, haja vista as necessidades dessas 

instituições de instrumentos de gestão variados e diferenciados (BOVAIRD; LOFFLER, 2016; 

IFAC, 2011; MEYER, 2014; RIZZATTI; RIZZATTI JUNIOR, 2004); 

P7: A autonomia universitária consiste em um poder de autogoverno inseparável da ideia 

de universidade, delimitada a um rol de assuntos internos e dependente da participação 

democrática da comunidade universitária. Em contrapartida, ela exige que a UFSC se 

responsabilize em responder por serviços públicos de ensino de qualidade e boa gestão dos 
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recursos públicos. Na medida em que a UFSC dispõe e amplia sua autonomia universitária, 

cabe a ela a responsabilidade de desenvolver os elementos necessários para a sua própria 

governança. Os critérios para uma boa governança devem ser criados, identificados, escolhidos 

e avaliados com base na autonomia universitária e a partir dos stakeholders que constituem a 

comunidade universitária da UFSC (DURHAM, 1989; FÁVERO, 2004; RANIERI, 1994; 

SAINT, 2009; WANDERLEY, 2017). 

 

5. CONCLUSÃO 

A relação entre governança e políticas públicas, no campo da Administração 

Universitária, é de entrelaçamento e retroalimentação: de um lado, as políticas públicas de 

educação superior norteiam a governança na gestão das universidades. De outro, a governança 

influencia a gestão das políticas públicas, pois ela envolve a dinâmica das atividades 

governamentais (DYE, 2013), passa a responsabilizar a sociedade no exercício de determinadas 

funções de governança na prestação de serviços públicos (HEIDEMANN; SALM, 2009), 

como, por exemplo, na etapa de identificação dos problemas públicos (KINGDON, 2014). 

As democracias modernas são marcadas por uma fluidez institucional, o que evidencia 

a necessidade de ação de mecanismos de governança (BEVIR, 2007). Todavia, conforme o 

referido autor, a forma de se concretizar o entrelaçamento entre governança e políticas públicas 

dependerá da teoria de governança a ser adotada. De todo modo, as universidades exigem uma 

série de funções de governança a serem desempenhadas pela comunidade universitária, tanto 

por se estabelecerem como instituições heterogêneas e complexas, quanto por exigirem 

instrumentos de gestão particularizados (BOVAIRD; LOFFLER, 2016; DURHAM, 1989; 

FÁVERO, 2004; IFAC, 2001; MEYER, 2014; RANIERI, 1994; RIZZATTI; RIZZATTI 

JUNIOR, 2004; SAINT, 2009; WANDERLEY, 2017). 

Esta pesquisa apresenta limitações. A primeira delas é que se analisou a governança da 

UFSC com base nos discursos dos gestores universitários. Independente da multiplicidade dos 

conceitos de governança, as respostas dos entrevistados da universidade revelam o fenômeno 

da governança parcialmente, pois a governança se materializa em processos relacionais muitas 

vezes não documentados, como acordos, confiança, negociações, alianças e compartilhamento 

de valores e responsabilidades (BOVAIRD; LOFFLER. 2003; CEPIKU, 2008; DENHARDT; 

DENHARDT, 2015; HEIDEMANN; KISSLER, 2006). Como segunda limitação, em 

decorrência do limite de tempo delimitado pelo pesquisador, não foram inclusos na pesquisa 

todos os funcionários da UFSC. O estudo se limitou aos Órgãos Executivos Centrais, a Diretoria 

de Campus Fora de Sede aos Órgãos Executivos Setoriais. Terceiro, em função da pandemia 

do novo coronavírus (COVID-19), a aplicação do questionário se deu exclusivamente à 

distância, como forma de se evitar o contágio pelo vírus. Houve cinco envios de questionários 

aos respondentes. Apesar das tentativas, o pesquisador recebeu 29 respostas, de um total de 113 

sujeitos que compõem o censo, o que representa 25,6% do total. 
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