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RESUMO 

 

ALMEIDA, I. C. P. Políticas de Expansão e Acesso à Educação Superior: criação e 

trajetória do IF Goiano – Campus Urutaí – IF Goiano – campus Urutaí. 2019. Dissertação 

(Programa de Pós-Graduação em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal 

de Goiás, Goiânia, 2019.  

 

Resumo: O presente estudo está vinculado à linha de pesquisa Estado, Políticas e História da 

Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás, e 

tem como título: “Políticas de Expansão e Acesso à Educação Superior: criação e trajetória do 

IF Goiano – Campus Urutaí1”. As políticas de acesso à educação superior já passaram por 

inúmeras formulações em tempos e espaços diferentes para atender às demandas sociais 

emergentes. Essas alterações são o reflexo da conjuntura das decisões políticas do governante 

em exercício, que ora mantém a política vigente, ora faz novas propostas. Nesse processo de 

constante transição, esse estudo tem como objetivo geral compreender a trajetória e o 

contexto de implementação das políticas de acesso à Educação Superior e analisá-las no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IF Goiano – campus Urutaí no período 

compreendido entre 2008 e 2014. Apresenta-se a seguinte problemática: quais políticas de 

acesso à educação superior estão em vigência no Brasil, e destas, quais estão sendo utilizadas 

nos cursos superiores oferecidos no Instituto Federal Goiano – campus Urutaí? Como 

objetivos específicos: apresentar o contexto do Estado brasileiro na década de 1990, para 

compreender como foi a inserção da política neoliberal na época e os seus reflexos para a 

educação superior e as políticas públicas relacionadas a ela; analisar e caracterizar o contexto 

da política pública educacional e de acesso à educação superior no Brasil nos Governos Lula 

(2003-2010) e Dilma (2011-2014); descrever a realidade legal, de estrutura e organização do 

Instituto Federal Goiano – campus Urutaí; caracterizar as políticas de acesso à Educação 

Superior no Instituto Federal Goiano – campus Urutaí entre 2008 e 2014. Como principais 

subsídios teóricos destacamos Silva Júnior e Sguissardi (1997); Carvalho (2006, 2008); 

Saviani (2001, 2008, 2010) Dias (2009); Morosini (2006); Gentili (1994); Amaral (2003, 

2005, 2012); Campello (2015); Dourado (2004); Corbucci (2004); Fávero e Sguissardi 

(2012); Rosa (2016); Pereira (2010); Gomes (2001); Manfredi (2002) e outros. Trata-se de 

uma pesquisa bibliográfica articulada à pesquisa documental de abordagem qualitativa de 

caráter exploratório. Como resultados: esse estudo mostra que as políticas públicas de acesso 

à educação superior adotadas pelo IF Goiano – Campus Urutaí são: a nota do Enem/Sisu 

como mecanismo de ingresso nos cursos de nível superior ofertados pela instituição e a Lei de 

Cotas, ampliaram o acesso à graduação sobremaneira, pois contribuíram para que um  

contingente maior de pessoas de várias camadas sociais pudessem ingressar na educação 

superior neste campus no período entre 2008 e 2014. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas de Acesso; Educação  Superior; Instituto Federal Goiano 

– Campus Urutaí; 

 

  

 
1 A identificação do campus objeto desse estudo contempla duas denominações, as quais serão utilizadas no 

decorrer deste trabalho, denominações estas indicadas na Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, – Cap. II – 

Dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – Seção I – Da criação dos Institutos Federais, Art. 5º 

- XI - Instituto Federal Goiano, mediante integração dos Centros Federais de Educação Tecnológica de Rio 

Verde e de Urutaí, e da Escola Agrotécnica Federal de Ceres, conforme são utilizados em documentos oficiais, 

de forma que ambas as nomenclaturas estão corretas. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

ALMEIDA, I. C. P. The policies of Expansion and Access to Higher Education: creation 

and trajectory of IF Goiano - Urutaí campus – Campus Urutaí. 2018. Dissertation (Post-

Graduate Program in Education) - Faculty of Education, Federal University of Goiás, Goiânia, 

2019. 

 

Abstract: The present study is linked to the State of Education, Policies and History of 

Education research line of the Post-Graduation Program in Education of the Federal 

University of Goiás, and its title is "The policies of Expansion and Access to Higher 

Education: creation and trajectory of IF Goiano - Urutaí campus2". The policies of access to 

higher education have gone through innumerable formulations in different times and spaces to 

meet the social demands that arise. These changes are a reflection of the conjuncture of the 

political decisions of the incumbent minister, while maintaining the current policy, and then 

making new proposals. In this process of constant transition, this study has as general 

objective, to understand the trajectory and the context of implementation of the policies of 

access to higher education and to analyze them in the Federal Institute of Education, Science 

and Technology - IF Goiano - campus Urutaí in the period understood between 2008 and 

2014. The following problematic is presented: which policies of access to higher education 

are in force in Brazil, and of these, which are being used in the higher courses offered at the 

Goiano Federal Institute - campus Urutaí? As specific objectives: to present the context of the 

Brazilian State in the 1990s, to understand how it was the insertion of neoliberal politics at the 

time and its reflexes for higher education and related public policies; analyze and characterize 

the context of public educational policy and access to higher education in Brazil in the Lula 

(2003-2010) and Dilma (2011-2014) Governments; describe the legal, structure and 

organizational reality of the Goiano Federal Institute - Urutaí campus; to characterize the 

policies of access to Higher Education in the Goiano Federal Institute - Urutaí campus 

between 2008 and 2014. As main theoretical subsidies we highlight Silva Júnior and 

Sguissardi (1997); Carvalho (2006, 2008); Saviani (2001, 2008, 2010) Dias (2009); Morosini 

(2006); Gentili (1994); Amaral (2003, 2005, 2012); Campello (2015); Dourado (2004); 

Corbucci (2004); Fávero and Sguissardi (2012); Rosa (2016); Pereira (2010); Gomes (2001); 

Manfredi (2002) and others. This is a bibliographic research articulated to documentary 

research with a qualitative exploratory approach. As a result, this study shows that the public 

policies for access to higher education adopted by IF Goiano - Campus Urutaí, such as: the 

Enem / Sisu grade as a mechanism for enrollment in higher education courses offered by the 

institution and the Law of Quotas, expanded access to graduation greatly, as they contributed 

to the increase of the contingent of people of various social strata to enter higher education of 

this campus in the period between 2008 and 2014. 

 

Keywords: Policies. Higher education. Access. 

 

 

  

 
2 The identification of the campus object of this study includes two names, which will be used throughout this 

work, names indicated in Law No. 11.892 of December 29, 2008, - Chapter II - Federal Institutes of Education, 

Science and Technology - Section I - The creation of the Federal Institutes, Article 5 - XI - Federal Institute of 

Goiano, through the integration of the Federal Centers for Technological Education of Rio Verde and Urutaí, and 

the Federal Agricultural School of Ceres, as they are used in official documents. that both nomenclatures are 

correct. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema acesso à educação superior tem sido objeto de discussão em vários espaços, 

dentre os quais a academia, as associações científicas, os sindicatos, entre outros. Essa 

discussão tem possibilitado tanto momentos de reflexão quanto de incentivo à  sua 

investigação como um novo campo de estudos e pesquisas educacionais, que abrange desde a 

análise teórica das políticas públicas educacionais a análise dos dados estatísticos que as 

legitimam. 

As normas legais que alicerçam as políticas de acesso, a princípio, são criadas para 

atender às demandas da universidade, ou seja, às demandas da sociedade que tenta ingressar 

na graduação, e, posteriormente, atendem também aos recém-criados Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, a partir da sansão da Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008. 

O presente estudo tem como título “Políticas de expansão e acesso à Educação 

Superior: criação e trajetória do IF Goiano – Campus Urutaí”. é o resultado de uma pesquisa 

de mestrado em Educação, vinculada à linha de pesquisa Estado, Políticas e História da 

Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE – da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Goiás – UFG, tendo como recorte temporal o período 

entre 2008 e 2014. Justifica-se este recorte por abranger o período de grande expansão do 

acesso à educação superior pública e privada, por meio dos programas criados e 

desenvolvidos nos dois mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006 e 2007-

2010) e o primeiro de Dilma Vana Rousseff (2011-2014), doravante Lula e Dilma, ambos do 

Partido dos Trabalhadores. 

O objetivo geral deste estudo é compreender a trajetória e o contexto de 

implementação das políticas de acesso à educação superior  no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia – IF Goiano – campus Urutaí no período compreendido entre 2008 e 

2014. Justifica-se este recorte por ser o período marcado pela expansão da rede de Escolas 

Técnicas Federais, doravante denominadas Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia . 

O problema da pesquisa coloca-se do seguinte modo: quais são as políticas de acesso à 

educação superior vigentes no Brasil, e destas, quais políticas públicas de acesso estão sendo 

utilizadas pelos cursos superiores oferecidos no Instituto Federal Goiano – campus Urutaí?  

Como objetivos específicos elegemos: apresentar o contexto do Estado brasileiro na 

década de 1990, para compreender como foi a inserção da política neoliberal na época e os 
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seus reflexos para a educação superior e para as políticas públicas que impactaram na 

expansão da rede federal nos anos 2000; analisar e caracterizar o contexto da política pública 

educacional e de acesso à educação superior no Brasil nos Governos Lula (2003-2010) e 

Dilma (2011-2016); descrever a realidade legal, de estrutura e organização do Instituto 

Federal Goiano – campus Urutaí; caracterizar e analisar as políticas de acesso à Educação 

Superior no Instituto Federal Goiano – campus Urutaí entre 2008 e 2014.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, utiliza-se como metodologia a revisão de 

literatura, levantamento bibliográfico de trabalhos publicados que tenham relação com o tema, 

levantamento da legislação referente às políticas públicas de acesso à educação superior nos 

âmbitos nacional, e institucional – documental, relativo ao campus que será objeto de estudo 

nesta pesquisa. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica articulada à pesquisa documental de 

abordagem qualitativa de caráter exploratório, quais sejam: levantamento bibliográfico e 

documental e revisão de literatura.  

Sobre estudo de caso, Fonseca (2002) assinala, 

 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 

definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou 

uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma 

determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 

descobrir o que há nela de mais essencial e característico. O pesquisador não 

pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe. 

O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, que 

procura compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou uma 
perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar uma perspectiva global, 

tanto quanto possível completa e coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do 

investigador (FONSECA, 2002, p. 33). 

 

“Com relação à natureza do trabalho de investigação, considera-se uma pesquisa 

básica, no sentido em que contribui para sistematização de conhecimento peculiar ao objeto e 

para o avanço das pesquisas em educação” (SILVA, 2014, p. 31). Portanto, “a pesquisa básica 

objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da Ciência, sem aplicação prática 

prevista. Envolve verdades e interesses universais” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 34).  

Da perspectiva da abordagem qualitativa, “a pesquisa qualitativa tende a salientar os 

aspectos dinâmicos, holísticos e individuais da experiência humana, para apreender a 

totalidade no contexto daqueles que estão vivenciando o fenômeno” (POLIT, BECKER E 

HUNGLER, 2004, p. 201). 

 

[...] A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não 

podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica 



19 
 

 
 

das relações sociais. A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos 

à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2001, p. 14).  

 

Quanto ao caráter exploratório, o intuito é viabilizar “maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Essas pesquisas 

podem ser classificadas como: pesquisa bibliográfica e estudo de caso” (GIL, 2007, p. 39).  

Do levantamento bibliográfico, Fonseca (2002) pontua: 

 

[...] A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas 

já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou 

sobre o assunto. Existem, porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na 

pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de 

recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 
se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

Ao fazermos o levantamento bibliográfico a partir das referências teóricas já 

publicadas, nesta introdução faremos um resumo dos trabalhos encontrados e em quais bancos 

de dados foram consultados, e, no apêndice, organizamos a relação dos trabalhos encontrados 

que apresentaram alguma relação com o tema desta pesquisa. Embora o recorte temporal 

deste estudo compreenda o período de 2008 a 2014, consideramos, nestes levantamentos, os 

trabalhos publicados até 2016, considerando que neles podem conter estudos que abordem o 

tempo recortado para esta investigação, podendo contribuir para um maior entendimento do 

objeto.  

Para a realização dessa busca consideramos ainda as seguintes palavras e expressões  

chave: “políticas públicas de acesso”; “educação superior”; “Instituto Federal Goiano campus 

Urutaí”; “ensino superior nos Institutos Federais”; “políticas públicas educacionais de 

acesso”; “ensino superior”; “políticas de acesso”; “ensino superior no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia”; “políticas de acesso nos IFs”.  

Neste mapeamento, optou-se por alternar entre os termos educação superior e ensino 

superior, e também os termos: IFs, Instituto Federal Goiano, Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia com a expectativa de, mesmo com termos distintos, porém relacionados, 

pudesse alcançar um maior número de publicações que tivessem relação direta ou indireta 

com o tema da pesquisa.  

Aplicando as palavras chave nos bancos de dados consultados, a saber: Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD; Periódicos CAPES; SCIELO; e nos 

Grupos de Trabalho de Estado e Política Educacional (GT 05) e Política de Educação 
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Superior (GT 11) da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd), foram encontrados o total de 345 trabalhos, quantitativamente discriminados por 

banco de dados consultados.  

Ao consultarmos o banco de dados dos Periódicos CAPES, considerando as palavras - 

chave: políticas públicas de acesso, educação superior, Instituto Federal Goiano campus 

Urutaí, encontramos três (3), destes, apenas (1) tem relação direta com o tema políticas e o  

Instituto Urutaí.  Com as palavras-chave: Instituto Federal, Instituto Federal Goiano campus 

Urutaí, encontrou-se 204 artigos, dos quais nenhum tem aproximação com o tema da 

pesquisa, pois trata-se predominantemente de pesquisas da área das Ciências Biológicas.  

No banco de dados do SCIELO, considerando a expressão ensino superior nos 

Institutos Federais foram encontrados quatro (4) trabalhos, destes, dois (2) tem relação com o 

tema por abrangerem a área das políticas no ensino superior. Com as expressões políticas 

públicas educacionais, acesso ao ensino superior, localizou-se sete publicações (7), destas 

seis (6) não tinham relação por abrangerem em sua maioria políticas de inclusão, apenas uma 

(1) abordava políticas públicas de democratização do acesso ao ensino superior e estrutura 

básica de formação no ensino médio regular. 

Na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD, com a expressões 

Instituto Federal, Instituto Federal Goiano campus Urutaí, encontrou-se dezoito (18) 

publicações específicas do campus Urutaí. Destas, nove  (9) são teses e nove (9) são 

dissertações, sendo que, desse total, apenas duas (2) teses apresentam aproximação com o 

tema desse estudo por abrangerem políticas de educação superior neste Instituto, mas não de 

acesso à esse nível de ensino.  Com a expressão políticas de acesso nos IFs, encontramos três 

(3) trabalhos, sendo que os três são dissertações que abordam política de assistência estudantil 

e as práticas sociais da educação no curso de agroecologia. Combinando às expressões 

políticas de acesso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; ensino superior, 

foram localizados oitenta e oito trabalhos (88), dos quais apenas sete (7) tem relação com esta 

pesquisa por tratar de políticas públicas na educação superior. Destes, cinco (5) são 

dissertações e duas (2) teses. 

No site da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPEd, 

foram pesquisados artigos publicados no período de 2008 a 2015, considerando que não 

constava no site, na fase deste levantamento, levantamento este que se deu entre fevereiro e 

maio do ano de 2019, as reuniões do ano 2014 e 2016, e o link do ano 2010 não estava 

disponível para acesso. Os levantamentos bibliográficos foram realizadas nos Grupos de 
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Trabalhos – GTs de Estado e Política Educacional (GT 05) e Política de Educação Superior 

(GT 11). Buscaram-se temas relacionados às políticas públicas de acesso à educação superior 

nos Institutos Federais. No total foram dez (10) artigos encontrados e, destes, um (1) do GT 

05 e nove (9) do GT 11. Ao analisar as produções e suas relações com o tema, constatou-se 

que o artigo do GT 05 não apresenta relação direta com o tema, já do GT 11, todos os artigos 

encontrados possuem alguma relação com o tema dessa pesquisa, como por exemplo  

políticas públicas de democratização do acesso, educação superior no Brasil, entre outros. 

Assim, todo levantamento bibliográfico realizado contribuiu com essa pesquisa. no 

sentido de dar a oportunidade de conhecer o que existe a respeito ou próximo do tema o qual 

trata este trabalho, considerando que as informações ali encontradas podem fazer parte da 

construção deste estudo.  

Ainda sobre o caráter exploratório da perspectiva da pesquisa documental, Fonseca 

(2002) destaca,  

 

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não 

sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes 
constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos 

científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais 

diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, 

jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 

tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. 

(FONSECA, 2002, p. 32).  

 

Nesse sentido, da perspectiva documental analisaram-se os seguintes dispositivos: a) 

Normativas (leis, decretos, diretrizes, referenciais, resoluções e outros disposistivos legais), 

tais como a Lei nº 9394/96, que institui as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996); o Decreto nº 6.096/2007, que institui o Reuni (BRASIL, 2007), a Lei de 

criação do Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Lei nº 11.892 de 29 de 

dezembro de 2008), entre outros, e b) Institucional: o Plano de Desenvolvimento Interno 

(PDI); Projeto Político Institucional (PPI); Projeto Pedagógico de Curso  (PPC) e toda 

documentação referente à criação e expansão deste campus, tais como: atas de reuniões, 

normativas, registros, manuscritos, relatórios, notas técnicas, notícias, sites, imagens, entre 

outros. 

Quanto à revisão de literatura, Gerhardt e Silveira (2009) caracterizam-na como 

 

[...] Fase da pesquisa em que se recolhem informações documentais sobre os 

conhecimentos já acumulados acerca do tema da pesquisa. Literatura significa, nesta  
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expressão, o conjunto de obras científicas, filosóficas, etc. sobre determinado 

assunto, matéria ou questão. É o mesmo que Revisão Bibliográfica (GERHARDT; 
SILVEIRA, 2009, p. 99).. 

 

Para os subsídios teóricos contamos com a contribuição de: Dourado (2004); Fávero e 

Sguissardi,(2012); Amaral (2003, 2012); Saviani (2001, 2008); Dias Sobrinho (2009, 2010); 

Carvalho (2006, 2008); Silva J. e Sguissardi (1997; 2005); Morosini (2006); Freitas (2001); 

Melo (2007); Sader e Gentili (1995); Silveira (2015); Cavalcante (2015); Cunha (2011); 

Corbucci (2004); Sguissardi ( 2013); Dourado e Catani (2004); e outros 

Sou servidora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia  (IF Goiano) 

campus Urutaí, no cargo de técnico administrativo na função de pedagoga do Núcleo de 

Apoio Pedagógico Ensino Superior  (NAPES), desde 2012. 

Neste cargo tive a oportunidade de desempenhar várias funções, dentre elas a 

organização de documentos pertinentes à educação superior dos respectivos cursos que esta 

instituição oferece, tais como documentos de reconhecimento de cursos, portarias, resoluções, 

etc., o que me despertou interesse em conhecer mais sobre o assunto das políticas públicas 

destinadas a esse nível de ensino. 

O fato de o Campus Urutaí ser uma instituição cujo perfil inicial era voltado 

principalmente para área das ciências agrárias em nível médio técnico, com cursos de técnico 

em agropecuária e que, mais tarde, em 1999, passou a ofertar também a educação superior, 

reforçou a minha curiosidade em conhecer as políticas públicas educacionais que orientam a 

oferta desses cursos. Tendo em vista que a procura pelos cursos superiores deste instituto 

cresceu com as políticas públicas de acesso, quais sejam: uso da nota do Enem via Sisu em 

2010 e a Lei de Cotas em 2012, aumentou ainda mais meu interesse em conhecer as políticas 

públicas que incidiram neste campus. 

Também somaram-se aos fatores acima mencionados a facilidade de acesso aos 

documentos, o fato de o campus passar a ofertar cursos de nível superior, o aumento na 

procura por esses cursos, o fato de não haver tantos trabalhos referentes ao Instituto Federal 

Goiano – campus Urutaí, em específico da educação superior, contribuíram para fortalecer 

meu interesse em investigar as políticas públicas de acesso à educação superior nesse campus. 

Esta pesquisa confirmou a afirmação de que há poucos estudos sobre o campus, pois, dos 336 

trabalhos encontrados sobre Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, apenas 20 

tem o campus Urutaí como lócus de pesquisa e nenhum trata de políticas públicas de acesso à 

educação superior.  
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Retomando um pouco da história sobre a educação superior no Brasil, constatamos 

que sua chegada ao Brasil se deu somente após a vinda da família real portuguesa, para 

atender à Coroa Portuguesa que se instalara no Brasil. A esse respeito, Vechia (2014) ressalta 

que,  

 
[...] A vinda da família real portuguesa ao Brasil abriu uma nova etapa na vida 

brasileira. No campo educacional, pela necessidade de criar pessoal preparado para 

atender ao exército, o governo investiu no ensino superior. Foram criadas as escolas 

de Medicina do Rio de Janeiro e de Salvador, também Academia de Guardas da 

Marinha (1808) e a Real Academia Militar -1810- e outras (VECHIA, 2014, p.80).  

 

De acordo com Germano (2011), o ensino superior é considerado um meio de 

ascensão social, pois acredita-se que através deste o indivíduo terá garantida sua entrada no 

mercado de trabalho. No entanto, tem-se igualmente consciência do trâmite a ser percorrido 

para ser considerado apto a ingressar nesse nível de ensino. Por isso, esse ingresso torna-se 

objeto de desejo amplamente concorrido. 

Há que se ressaltar que, embora esse nível de ensino seja objeto de anseio desde os 

tempos mais remotos, ele foi implantado no Brasil para atender a um público específico. 

Segundo Cavalcante (2000, p. 8), “o que prevaleceu nessa época foi a criação de 

estabelecimentos superiores eminentemente profissionalizantes, com o objetivo de atender às 

necessidades imediatas da corte”. Neste contexto, o público que tinha acesso a esse ensino era 

composto, predominantemente, pelos filhos de funcionários públicos, de senhores de 

engenho, criadores de gado, de artesãos e, depois, de mineradores, ou seja, não eram 

quaisquer pessoas, eram filhos de famílias com a condição socioeconômica estruturada 

(CUNHA, 2011 p.162). Entretanto, a procura por esta modalidade aumentava gradativamente, 

o que induziu a organização de outras formas de acesso a este nível de ensino. Conforme 

Vechia (2014, p. 81), desde a chegada da família real as políticas de acesso à educação 

superior ficaram definitivamente institucionalizadas no Brasil, alterando a sua configuração 

no decorrer dos períodos históricos em consonância com as demandas da época.  

Interessante observar que, embora tenha se passado tanto tempo desde o século XIX – 

período em que ocorreu a instituição dos primeiros estabelecimentos de educação superior no 

Brasil – até o século XX, período em que várias instituições de educação superior já existiam 

e as configurações políticas foram sendo alteradas para atender à novas demandas, dentre elas, 

conforme Vechia (2014), a crescente busca por este nível de educação, ainda assim, de acordo 

com Zago (2006), a desigualdade de acesso à educação superior ainda era grande. 
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De acordo com Zago (2006, p. 3), apesar da expansão das IES públicas nos anos de 

1930 a 1970, a desigualdade não diminuiu, pois essa expansão ainda não atendeu ao 

percentual de procura do estrato social mais pobre da sociedade, fortalecendo desse modo o 

mercantilismo na oferta da educação superior paga. “As políticas mercantilistas do ensino 

superior fortaleceram o setor privado, que hoje detém aproximadamente 90% das instituições 

e 70% do total de matrículas” (ZAGO, 2006, p. 4). 

A partir dos anos 2000, foram implementadas políticas de acesso à educação superior 

com o intuito de democratizar o acesso à universidade. No decorrer dos dois mandatos do 

presidente Lula (2003-2006 e 2007-2010) novas políticas foram criadas, atendendo às 

demandas oriundas dos diversos setores da sociedade civil organizada, dentre as quais se pode 

destacar a reformulação do Fundo de Financiamento Estudantil (novo FIES), a criação do  

Programa Universidade para Todos (ProUni), a criação do Programa de Apoio a Planos de  

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), a reformulação do Exame 

Nacional do Ensino Médio – Enem e a criação da Lei nº 12.711 de 2012 , também conhecida 

como Lei de Cotas. 

Destacam-se ainda as mudanças empreendidas no Exame Nacional do Ensino Médio  

(Enem) e a criação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), um programa informatizado de 

classificação dos candidatos para as instituições públicas de ensino superior que oferecem 

vagas aos participantes do Enem.  

Assim, paralelo ao exercício das recentes políticas públicas educacionais criadas e/ou 

reformuladas com o intuito de contribuir com o acesso aos cursos de graduação, surgem, no 

ano de 2008, pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro deste mesmo ano, os Institutos Federais 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, os Institutos Federais de Educação (IFs), 

que também passaram a ofertar educação de nível superior, possibilitando, assim, o aumento 

da oferta de curso superior, que, além de novas vagas, passou a adotar novas políticas de 

acesso (MANFREDI, 2002, p. 84).  

Para situar um pouco como foi a trajetória da educação profissional no Brasil, faz-se 

necessário um breve recuo histórico. A rede federal de educação profissional teve seus marcos 

regulatórios iniciais traçados no ano de 1909, pelo Decreto nº 7.566 do Presidente Nilo 

Peçanha, como resposta a desafios de ordem econômica e política. Nessa ocasião, “Nilo 

Peçanha instaurou uma rede de 19 Escolas de Aprendizes Artífices, dando origem à rede 

federal que culminou nas Escolas Técnicas e, posteriormente, nos Centros Federais de 

Educação Tecnológica – CEFETs” (MANFREDI, 2002, p. 85). 
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Segundo Otranto (2010) o que hoje são conhecidos como Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia tiveram sua origem como escolas de aprendizes artífices em 

1909, passando a serem Escolas Técnicas Federais a partir de 1942,  

 

[...] A partir de 1942, surgiram as Escolas Industriais e Técnicas, no lugar dos 

Liceus, com o objetivo de oferecer a formação profissional em nível equivalente ao 

do secundário. No ano de 1959, as Escolas Industriais e Técnicas passaram à 

categoria de autarquias e foram denominadas Escolas Técnicas Federais. Em 1978, 

devido ao crescimento e evolução, três delas se transformaram em Centros Federais 

de Educação Tecnológica, surgindo os CEFETs do Rio de Janeiro, Paraná e Minas 

Gerais, posteriormente acrescidos de outras escolas que também foram alçadas à 

categoria de CEFETs. Dessa forma, a rede federal de educação profissional foi 

adquirindo sua configuração, ao longo da história da educação nacional 
(OTRANTO, 2010, p. 2). 

 

Com a Lei 6.545 de 30 de junho de 1978, as Escolas Técnicas Federais foram sendo 

transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), com a missão de 

atuarem em nível superior tanto em questões administrativas quanto às referentes aos seus 

objetivos educacionais conforme afirma Campello (2006, p. 4). 

Até o final do ano de 2008, “a rede federal era composta por 36 Escolas Agrotécnicas, 

33 CEFETs, 58 Unidades de Ensino Descentralizadas (UNEDs), 32 Escolas Vinculadas, 1 

Universidade Tecnológica Federal e 1 Escola Técnica Federal” (OTRANTO, 2010, p. 2). Sob 

esse cenário sancionou-se a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que criou 38 Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia  (IFETs) no país, formados a partir dos Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), Escolas Agrotécnicas e Escolas Técnicas 

vinculadas às universidades, no entanto, essa formação não era obrigatória e estas instituições 

acima citadas tinham autonomia para aderirem ou não à nova proposta (BRASIL, 2008). 

De acordo com a lei de criação dos Institutos Federais, foi definido que o estado de 

Goiás teria dois Institutos Federais: um formado pelo Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Goiás (CEFET Goiás), posteriormente transformado no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, e o outro denominado Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, formado pela fusão dos CEFETs de Rio Verde e 

Urutaí e a Escola Agrotécnica de Ceres (OTRANTO, 2010, p.3). 

Dentre os “campi que integraram o Instituto Federal Goiano destaca-se o Campus 

Urutaí, cuja origem se deu por meio da Lei 1.923 de 28 de julho de 1953 que criou a então 

denominada Escola Agrícola de Urutaí” (BRASIL, 1953, p.1). Desde sua criação até os dias 

atuais, o agora denominado Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí passou por inúmeras 

mudanças e diferentes níveis de ensino foram ofertados. Atualmente, além do Ensino Médio 
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Técnico, oferta também cursos de nível superior, sendo os superiores distribuídos nas  

modalidades licenciaturas, bacharelados e tecnologia (BRASIL, 2008). Assim como todas as 

IES públicas, esta instituição também conta com as políticas públicas nacionais de incentivo 

ao acesso no ensino superior e é nesse espaço – campus Urutaí – que se desenvolve essa 

pesquisa sobre as políticas de acesso à educação superior. 

Para o desenvolvimento deste estudo, realizou-se uma revisão de literatura sobre o 

tema, bem como o levantamento da legislação que orienta as políticas de acesso à educação 

superior nos âmbitos nacional e institucional. Analisou-se também as políticas de acesso à 

educação superior no Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí no período de 2008 a 2014,  

Inicialmente serão utilizados alguns subsídios teóricos que contemplem os seguintes 

temas: “regulação estatal e desafios da expansão mercantil da educação superior” 

(SGUISSARDI, 2013); “a nova Lei de educação superior” (SILVA JÚNIOR E SGUISSARDI 

2005); “políticas públicas e reforma da educação superior no Brasil” (DOURADO; CATANI. 

2004); “políticas públicas para educação superior - ensino superior e Estado” (SILVA E 

ROTHEN 2014); “reforma da educação superior no Brasil: renúncia do Estado e privatização 

do público” (SILVA JÚNIOR E SGUISSARDI 2000); “políticas de acesso a educação 

superior do PSDB ao PT: rupturas ou permanência?” (SOLIGO e COSTA 2014); “a 

reestruturação da educação superior no Brasil e o processo de metamorfose das universidades 

federais” (OLIVEIRA 2000); “políticas e gestão da educação superior: múltiplas regulações e 

controle” (DOURADO 2011); “constrangimentos socioeconômicos no acesso à educação 

superior no Brasil: Financiamento” (AMARAL 2012; 2005) e outros. Posteriormente 

realizou-se o levantamento bibliográfico, como já mencionado anteriormente. 

Subsequente às análises documentais foi empreendida análise de documentos 

institucionais já mencionados acima, bem como a documentação referente à criação e 

expansão do campus em análise, tais como atas de reuniões, normativas, registros, 

manuscritos, anotações diversas e imagens. Portanto, a construção desse trabalho 

desenvolveu-se compreendendo todas as etapas anteriormente discriminadas, e que juntas,  

possibilitam a análise das políticas de acesso à educação superior no  Instituto Federal 

Goiano – campus Urutaí. 

A exposição desta pesquisa está organizada em três capítulos, além da introdução, 

considerações finais e referências. No capítulo I apresenta-se a educação superior no 

contexto do Estado brasileiro na década de1990, discorre sobre as iniciativas do governo 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) de expandir a educação superior no Brasil pelo viés 
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da privatização, as motivações políticas e sociais que justificaram as iniciativas dessa 

expansão, como se processou essa expansão e o legado político educacional que deixou para 

seu sucessor Luiz Inácio Lula da Silva.  

O capítulo II aborda a educação superior no contexto político dos anos 2000, tempo 

em que o Brasil teve como presidente em dois mandatos (2003-2006 e 2007-2010) Luiz 

Inácio Lula da Silva. Neste capítulo analisa-se as políticas que foram mantidas e ou 

reformuladas e as políticas educacionais que foram implementadas, entrando também da 

década de 2010,  nos mandatos da presidenta Dilma Roussseff (2011-2014 e 2015-2016)3. A 

partir dessa abordagem, o texto discorre sobre as ações que promoveram uma maior 

democratização do acesso à educação superior, em ações materializadas nas políticas 

públicas educacionais, das quais surge a iniciativa da criação dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, além de outras iniciativas, como a não extinção do 

programa FIES e a sua reformulação, por exemplo. 

O capítulo III analisa como se deu a criação do Instituto Federal Goiano – Campus 

Urutaí, a partir da análise dos documentos institucionais, tais como: atas de reuniões, 

normativas, registros, manuscritos, relatórios, notas técnicas, notícias, sites, imagens, entre 

outros, que o legitimam enquanto instituição de educação superior, bem como os documentos 

que orientam as políticas de acesso, bem como apresenta como se deu adesão às novas 

políticas de acesso e o resultado dessa adesão representado no aumento da demanda pela 

procura do ensino superior, demonstrados pelos dados encontrados a partir da pesquisa 

realizada. 

Por fim, reafirma-se que este estudo visa analisar e compreender a trajetória e o 

contexto de implementação das políticas de acesso à educação superior e no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia – IF Goiano – campus Urutaí, no período compreendido 

entre 2008 e 2014. 

 

  

 
3Em 2016 o mandato da presidente Dilma Rousseff foi interrompido por um impeachment, processo que 

caracterizou-se por polêmica e divergência de opiniões no Parlamento e na sociedade, o que o diferencia do 

ocorrido com Fernando Collor, em 1992. Dilma não cometeu crime de responsabilidade, o que caracterizou o 

processo como sendo de cunho político, orquestrado por forças que envolveram os campos jurídico, parlamentar 

e midiático (SOUZA, 2017). 
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CAPÍTULO I – A INFLUÊNCIA DA POLÍTICA NEOLIBERAL NO BRASIL E NA 

EDUCAÇÃO 

 

1.1 Políticas, políticas públicas, políticas educacionais e acesso. 

Para discorrer sobre a influência das políticas neoliberais no Brasil e na educação é 

preciso definir qual conceito de acesso e concepção de políticas se elege e, para além de 

compreender o que se entende como política e o que é acesso da perspectiva da educação 

superior, importa também identificar as políticas que serão objeto de análise e a qual/quais 

dimensão/dimensões do conceito de acesso se adota. O neoliberalismo também se apresenta 

como um fenômeno a ser compreendido no contexto das políticas educacionais, uma vez que 

é sob a sua influência que a sociedade brasileira vem se constituindo desde o final dos anos 

1980, quando ocorreu o Consenso de Washington4. 

No que tange à definição do termo política, Borges, Araújo e Pereira (2013, p. 3) 

compreendem que o homem, enquanto um ser social, utiliza a política em seu dia a dia para 

realizar ações que necessitam de diálogo, argumentação e discussão em prol de seus 

interesses. Esse homem pertence a um determinado grupo social regido por um sistema 

político organizado encarregado de elaborar, propor e efetivar ações que possam atender às 

necessidades de cunho político das demandas sociais. “Política como práxis humana está 

relacionada com a noção de poder, isto é, quem faz política busca ou exerce o poder - o 

homem exercendo poder sobre outro homem, ou sobre determinado grupo social” (DIAS, 

2013, p. 2).  

O homem em geral utiliza desse sistema político em vigência sem, no entanto, ter clara 

compreensão do que é de fato política e/ou política pública e suas áreas de abrangência, por 

isso “entender a origem e a ontologia de uma área do conhecimento é importante para melhor 

compreender seus desdobramentos, sua trajetória e suas perspectivas” (SOUZA, 2006, p. 2) 

Segundo Dias (2013), o termo política é também utilizado para indicar um conjunto de 

atividades desempenhadas pelo Estado. 

 

A definição clássica de política foi legada pelos antigos gregos através da obra de 

Aristóteles Política. O conceito de política é derivado do adjetivo originado de polis 

(politikós), que significa tudo que se refere à cidade e, consequentemente, o que é 

urbano, civil, público e até mesmo sociável e social. Ou, dito de outro modo, o 

conceito de política “é habitualmente empregado para indicar atividade ou conjunto 

 
4 Sobre o Consenso de Washington recomendamos a leitura do texto de Paulo Nogueira Batista intitulado “O 

Consenso de Washington: a visão neoliberal dos problemas latino-americanos”. Caderno n. 7: Secretaria 

Operativa Consulta Popular, 1999. 
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de atividades que têm de algum modo, como termo de referência, a polis, isto é, o 

Estado” (DIAS, 2013, p. 10).  
 

Aranha e Martins (1993) entendem que usamos o termo “política” em diversas 

ocasiões, independentemente de o estarmos usando de modo formal ou fundamental e que, 

conforme o contexto, podemos variar o uso desse termo. Por exemplo, ‘sugerimos a alguém 

que seja ‘mais político’ na sua maneira de agir, ou nos referimos à ‘política’ da empresa, da 

escola, da Igreja, ou ainda podemos falar do caráter político de um livro de literatura, ou da 

arte em geral” (ARANHA, MARTINS, 1993, p. 181). 

 

[...] Embora não se confunda com o objeto próprio de cada um desses assuntos, a 

política permeia todos eles. Etimologicamente, política vem de pólis (“cidade”, em 

grego). No seu sentido fundamental, a política é a arte de governar, de gerir o 
destino da cidade. (ARANHA, MARTINS, 1993, p. 181). 

 

Para Borges, Araújo e Pereira (2013, p. 3) nos vários sentidos da palavra política, “o 

sentido pejorativo da palavra “política” afasta e confunde as camadas mais populares do seu 

exercício legítimo da cidadania como se fosse um assunto que dissesse respeito apenas aos 

políticos profissionais”, à vista disso, ressalta-se a relevância de compreender o conceito 

fundamental de política, que, da perspectiva destas abordagens, é o ato de governar a cidade. 

 

A palavra política, em seu sentido específico, pode representar a administração do 

Estado pelas autoridades e especialistas governamentais, as ações da coletividade 

em relação a tal governo, as atividades dos políticos ou dos especialistas em política 

― geralmente filiados a partidos políticos (PADILHA, 2005, p. 20)  

 

Pode-se observar que o conceito de política sob o olhar de Borges, Araújo e Pereira 

(2013), Dias (2013), Aranha e Martins (1993) e Padilha (2005) convergem no sentido de que 

a política é um conjunto de atividades desempenhadas pelo Estado ora em relação à cidade, 

ora, ações da coletividade em relação a tal governo. 

 

[...] A política pode, também, ser definida como atividade através da qual são 

conciliados os diferentes interessantes, dentro de uma determinada unidade de 

governo, dando a cada um deles uma participação no poder, proporcional à sua 

importância para o bem-estar e a sobrevivência de toda a comunidade (CRICK, 
1981, p.6).  

 

Borges, Araújo e Pereira (2013) discorrem sobre as políticas públicas da seguinte 

maneira: “o conceito de políticas públicas possui origem nas áreas da administração e da 

política, todavia, devido à sua complexidade e abrangência vem sendo utilizado nas mais 

diversas áreas” (p. 4). As autoras também entendem que, dentre as várias áreas que as 

políticas são utilizadas está a das políticas sociais (usualmente entendidas como as de 

educação, saúde, previdência, habitação, saneamento etc.). “Assim como as demais políticas 
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públicas, também a política educacional, não é senão um caso particular das políticas sociais” 

(FREITAG, 1987, p. 15).  

Se a política é uma forma de organização administrativa das atividades do Estado em 

relação à cidade, as políticas públicas são a materialização destas ações para setores 

determinados da sociedade, (saúde, educação, segurança) em prol do bem-estar comum da 

comunidade a qual este Estado é responsável (BORGES, ARAÚJO, PEREIRA, 2013, p. 5).  

No entanto, segundo Souza (2006) não existe uma definição única para políticas 

públicas, 
 

Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública. 

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o 

governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como um conjunto de 

ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o 

mesmo veio: política pública é a soma das atividades dos governos, que agem 

diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye 
(1984) sintetiza a definição de política pública como “o que o governo escolhe fazer 

ou não fazer”. A definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, 

decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes questões: 

quem ganha o quê, por quê e que diferença faz (SOUZA, 2006, p. 24).  

 

Uma vez que, segundo Souza (2006), não existe uma definição única para o termo 

política pública, a autora então resume seu entendimento da seguinte maneira,  

 

[...] Pode-se, então, resumir políticas públicas como o campo do conhecimento que 

busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar esta ação 

(variável independente) e, quando necessário propor mudanças no rumo ou curso 

dessas ações (variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se 

no estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas 

eleitoreiras em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo 

real. (SOUZA, 2006, p.26).  

 

Já para Azevedo (2003), “política pública é tudo o que um governo faz e deixa de 

fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas omissões” (p. 38). 

Considerando-se que as políticas educacionais estão contidas nas políticas públicas, 

Borges, Araújo e Pereira (2013, p. 66) e Vieira (2011) explicam mais claramente que políticas 

públicas educacionais é um conjunto de ideias, expectativas e tendências que se relacionam 

aos conceitos e às ações da categoria pública, expressando a multiplicidade e a diversidade de 

específicas intervenções em um determinado momento histórico, podendo ainda se desdobrar 

em outras políticas. 

Segundo Vieira,  

 

[...] A Política Educacional (assim, em maiúsculas) é uma, é a Ciência Política em 

sua aplicação ao caso concreto da educação, porém as políticas educacionais (agora 

no plural e minúsculas) são múltiplas, diversas e alternativas. A Política Educacional 

é, portanto, a reflexão teórica sobre as políticas educacionais (...) se há de considerar 
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a Política Educacional como uma aplicação da Ciência Política ao estudo do setor 

educacional e, por sua parte, as políticas educacionais como políticas públicas que se 
dirigem a resolver questões educacionais (VIEIRA 2011, p. 55-56). 

 

Se “políticas públicas é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer” 

(AZEVEDO, 2003, p. 38), para Oliveira (2010, p.95) “políticas públicas educacionais é tudo 

aquilo que um governo faz ou deixa de fazer em educação. Políticas educacionais é um foco 

mais específico do tratamento da educação, que em geral se aplica às questões escolares”. 

 

 Em outras palavras, pode-se dizer que políticas públicas educacionais dizem 

respeito à educação escolar. Educação é algo que vai além do ambiente escolar. 

Tudo o que se aprende socialmente na família, na igreja, na escola, no trabalho, na 

rua, no teatro, etc. resultado do ensino, da observação, da repetição, reprodução, 

inculcação, é educação. Porém, a educação só é escolar quando ela for passível de 

delimitação por um sistema que é fruto de políticas públicas. Portanto, políticas 

públicas educacionais dizem respeito às decisões do governo que tem incidência nas 

instituições de ensino-aprendizagem (OLIVEIRA, 2010, p. 96).  
 

Hofling pontua,  

 

[...] entendo educação como uma política pública social, uma política pública de 
corte social, de responsabilidade do Estado – mas não pensada somente por seus 

organismos. As políticas sociais – e a educação – se situam no interior de um tipo 

particular de Estado. São formas de interferência do Estado, visando a manutenção 

das relações sociais de determinada formação social (HOFLING, 2001, p. 31).  

 

Para Morosini e Bittar (2006), as políticas educacionais situam-se no âmbito das 

políticas públicas de caráter social,  

 

[...] são políticas de responsabilidade do Estado quanto à sua formulação, 

implementação e manutenção, estabelecidas com base num processo de tomada de 

decisões que envolvem organismos da sociedade política (Estado) e entidades da 

sociedade civil. As políticas públicas, via de regra, são formuladas em um 

processo contraditório e complexo, pois envolvem interesses de vários segmentos 

que desejam garantir direitos, especialmente aqueles vinculados às necessidades 

básicas dos cidadãos, como educação, saúde, assistência e previdência social. 

Dependendo da correlação de forças dos representantes desses segmentos essas 

políticas podem intensificar seu caráter “público”, isto é, atender as necessidades 

de quase todos, da coletividade, acima dos interesses privados, de determinados 

grupos de poder. É o Estado em ação”. (MOROSINI, M. C.; BITTAR, M., 2006, 
p. 165). 

 

É relevante destacar que as políticas em todas as suas nuances são elaboradas e postas 

em prática a partir da ação do Estado, mas não são pensadas somente por seus organismos, 

pois, “os fatores envolvidos para a aferição de seu “sucesso” ou “fracasso” são complexos, 

variados, e exigem grande esforço de análise” (HOFLING, 2001, p. 32).  

Esta autora considera que o Estado 

 

como o conjunto de instituições permanentes – como órgãos legislativos, tribunais, 

exército e outras que não formam um bloco monolítico necessariamente – que 
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possibilitam a ação do governo; e o Governo, como o conjunto de programas e 

projetos que parte da sociedade (políticos, técnicos, organismos da sociedade civil e 
outros) propõe para a sociedade como um todo, configurar-se a orientação política 

de um determinado governo que assume e desempenha as funções de Estado por um 

determinado período (HOFLING, 2001, 31).  

 

Sendo as políticas públicas educacionais uma política pública de corte social de 

responsabilidade do Estado, é nesse espaço que são construídas as políticas de acesso à 

educação superior (Hofling, 2001). Nesse sentido, as políticas de acesso à educação superior 

se configuram como um campo específico das políticas educacionais que, de acordo com 

Veloso e Maciel (2015), não podem ser tratadas de forma isolada. Para estas autoras, “o termo 

acesso à educação superior  tem uma definição mais ampla pois envolve três dimensões 

indissociáveis: o de ingresso, o de permanência e o de qualidade na formação, contrapondo-

se, assim a uma visão fragmentada e imediatista” (p. 228).  

De acordo com Silva e Veloso (2010), entende-se  por acesso nas dimensões de 

ingresso, permanência e qualidade/conclusão na educação superior 

 
“na perspectiva acadêmica, o ato de acessar, inicialmente, implica considerar o 

ingresso a esse nível de ensino. No entanto, torna-se limitante o desprezo das 

dimensões de permanência e de conclusão dos estudos. A fim de avançar ainda mais 

nas políticas educacionais, é necessário abarcar a qualidade da formação. Assim, 

percebe-se a abrangência do tema acesso, visto que, ao submetê-lo a 

aprofundamentos, transcende-se à mera questão do ingresso do estudante. As 

dimensões que comporta (ingresso, permanência, conclusão e formação), vistas no 

conjunto, segundo os indicadores quantitativos (quantos?) e na sua complexidade (a 

quem? a que fins? como?), sinalizam as possibilidades da democratização do acesso. 

Entende-se, pois, que democrático ou democratizante refere-se a um atributo do 

acesso capaz de explicitar as suas características em face da realidade” (SILVA; 
VELOSO, 2010, p.222). 

 

A partir das contribuições destes autores pode-se compreender que a política pública é 

a gestão do Estado sobre determinada sociedade e suas ações para com esta sociedade 

(SOUZA, 2006); que as políticas educacionais são um tipo particular das políticas públicas 

direcionado à educação (HOFLING, 2001) e, portanto, o acesso é uma das ações que compõe 

o conjunto de ideias, expectativas e tendências que se relacionam aos conceitos e às ações da 

categoria pública (BORGES; ARAÚJO; PEREIRA, 2013). 

Assim, os conceitos de políticas e de acesso aqui colocados, como já mencionado 

acima, foram postos com o intuito de indicar que, em relação ao acesso, este estudo 

considerará apenas a dimensão ingresso da categoria acesso, e, em relação às políticas aqui 

tratadas, são as políticas públicas educacionais de acesso à educação superior na dimensão 

ingresso, pois o termo “acesso, abrange também permanência, qualidade/ conclusão” 

(SILVA, VELOSO, 2010, p. 222). 
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1.2 A influência da política neoliberal no Brasil e na educação  

Neste tópico são apresentados alguns aspectos do contexto do Estado brasileiro na 

década de1990 que contribuem para compreender a inserção da política neoliberal no Brasil e 

os seus reflexos  na educação superior. Destaca-se como a Educação Superior é focalizada 

nas Constituições, ou seja, desde as primeiras Constituições que o Brasil teve até a Lei Nº 

9394 de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

de modo a identificar como este nível educacional está contemplado nos dispositivos legais 

brasileiros que precederam a atual LDB. Em seguida discorre-se sobre educação superior na 

década de 1990, tanto na perspectiva do acesso quanto das condições de oferta de vagas, da 

estrutura física e financeira, assinalando a sua expansão pelo viés da privatização.  

Para compreender como o sistema político neoliberal chegou ao Brasil, traçamos um 

breve percurso até o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que intensificou esse 

sistema político em território nacional. De acordo Nobre (2013) o contexto brasileiro na 

década de 1990 é considerado como um período de transição e consolidação de um novo 

sistema político. 

 
[...] É fato que o período que se convencionou chamar de neoliberal e que teve seu 

auge na década de 1990 provocou uma aglutinação mundial de forças políticas 

majoritárias em torno de um novo centro político, carregado de receitas e 

prescrições ideológicas próprias da cartilha neoliberal (NOBRE, 2013, p.13).  

 

Este ideário posto em prática desencadeou o redirecionamento do sistema político do 

país para uma nova ordem em meio à crise do Estado Desenvolvimentista, cuja configuração 

existia desde a era Vargas. Nesse período o papel do Estado era de ser o indutor do 

desenvolvimento nacional, investindo tanto em obras como em criação de empresas estatais, 

com o objetivo de fazer crescer e progredir o Brasil no momento em que a economia 

brasileira era predominantemente  voltada à agricultura (SALTORATO; GRUN, 2005). 

 

[...] Ao longo de sua existência, a estratégia desenvolvimentista se apoiara na 

substituição das importações e implantação da infraestrutura, estratégica nos setores 
do aço, da energia e do petróleo para fazer a transição de um país essencialmente 

agrário para um industrial, com extrema dependência do capital externo (GENTILI; 

SILVA, 1994, p.98). 

 

Segundo Carneiro (1991), até o final da década de 1970 e início dos anos 1980, esse 

sistema estava dando certo, mas foi interrompido pela crise econômica global nos anos 19805, 

 

5 Comumente, os anos 1980 são chamados de década perdida no que se refere ao desenvolvimento econômico. Vivido por 
outros países da América Latina inclusive o Brasil, esse período de estagnação formou-se com uma retração agressiva da 
produção industrial. Na maioria destas nações, os anos 80 são o mesmo que crise na economia, inflação, crescimento baixo 
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que refletiu diretamente no Brasil, levando o Estado desenvolvimentista no Brasil a entrar em 

crise. 

 

[...] A crise da dívida externa de 1970, intensificada na década de 1980, a 

intermitente inflação dessas décadas, a queda do Muro de Berlim, o colapso da 

União Soviética acompanhada pela descrença na planificação econômica, a ascensão 

conjunta das políticas econômicas de Ronald Reagan e Margareth Thatcher e a 

Guerra Fria fizeram com que, num cenário globalizado, hegemonizado pelos 

Estados Unidos e Inglaterra, os princípios da doutrina neoliberal, 
antiintervencionista e privatizante, chegassem à América Latina e ao Brasil, freando 

as políticas de desenvolvimento até conhecidas e praticadas (SADER; GENTILI, 

1995, p. 115). 

 

De acordo com Saltorato e Grun (2005) os grandes destaques dessa crise no Estado 

desenvolvimentista se baseiam em três pilares: a crise fiscal, o déficit público e um Estado 

que estava falido que não tinha mais poder de investimento. 

Para Saltorato e Grun (2005) a crise fiscal ocorre pela continuação ao Estado 

desenvolvimentista, pois os governos anteriores já vinham construindo rodovias, estradas, 

empresas e usinas hidrelétricas, investimentos esses financiados com dinheiro emprestado dos 

grandes bancos internacionais como Banco Mundial (BM), Banco Internacional para a 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e Fundo Monetário Internacional (FMI). Esse 

procedimento alcançou tal nível de esgotamento, que em um determinado momento não havia 

mais como honrar a dívida, gerando um enorme déficit público, o que significa dizer que  se 

gasta muito mais do que se consegue arrecadar, resultando consequentemente um Estado 

falido, sem poder de investimento e que tem como uma das sequelas uma inflação altíssima.  

Em 1990 elegeu-se para presidente da República no Brasil Fernando Affonso Collor 

de Mello (1990-1992), do Partido Trabalhista Cristão. Segundo Tavares (1998), Collor entrou 

para Presidência da República na fase em que Estado desenvolvimentista já havia declinado e, 

com suas novas propostas baseadas nas ideias neoliberais, vindas dos Estados Unidos e da 

Inglaterra e com vínculo direto com o processo de globalização mundial, representava uma 

nova esperança de tirar o país da crise em que se encontrava. 

Portanto, foi no governo Collor que o Estado aderiu à política neoliberal. Assim, uma 

das primeiras características desse governo foi a tentativa de abrir a economia brasileira à 

 
do Produto Interno Bruto (PIB), volatilidade de mercados e aumento da social. No que se refere à economia brasileira, 
durante os anos 80, foram verificadas reduções no PIB, sendo que o crescimento médio que era de 7% (anos 70) caiu para 2% 
na década de 80. Além disso, as taxas internacionais de juros causaram um crescimento da dívida do Brasil com os EUA, 
além do aumento do déficit público. A dívida interna seguia o mesmo caminho, aumentando cada vez mais por causa da 
política fiscal expansionista do Governo brasileiro. Costuma-se dizer que os anos 80 foram o enterro da expansão vivida nos 
anos 70, que ficou conhecida como milagre econômico. (CARNEIRO, 1991, p.38).  
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globalização, cujo intuito era estimular o Brasil a comprar e vender produtos em âmbito 

mundial, derrubando tarifas alfandegárias (SALTORATO; GRUN, 2005) 

Sobre a globalização no contexto neoliberal, Corazza (1997) afirma  que, 

 

[...] A globalização é um fenômeno, cujas aparências, à primeira vista, sugerem que 

o mundo, criado pelo homem, assumiu as dimensões e as propriedades naturais do 

globo terrestre. Um mundo globalizado seria um mundo sem fronteiras artificiais, 

criadas pelo homem, como os Estados nacionais, com suas instituições e sua 

políticas, e os organismos e regras de convivência internacionais. A globalização 

significaria a completa integração econômica e a mais ampla liberalização comercial 

e financeira. Numa palavra, a vigência natural da economia de mercado. Este é o 

discurso da globalização do pensamento neoliberal, um discurso ideológico, gerador 

de um consenso global, que pretende anular qualquer possibilidade de dissenso e de 

crítica, um caminho de mão única, que todos deveriam trilhar, para conseguir os 
frutos do desenvolvimento econômico e social, e uma verdade única, que todos 

deveriam conhecer e seguir (CORAZZA, 1997, p.17).  

 

Segundo Melo (2007), esse foi o pontapé inicial para o desmonte do Estado 

Desenvolvimentista baseando-se nas ideias neoliberais vindas da escola americana de 

Chicago6, que tem o professor Nilton Friedman como grande expoente e defensor dessa 

ideologia. Para esse economista, o Estado não deveria intervir tanto na economia, pois inibiria 

as liberdades individuais. E assim suas ideias “de um Estado moderno, eficiente, que 

realmente preste serviços à nossa comunidade [...] um Estado que não seja interventor, que 

não seja paternalista, que não seja clientelista; um Estado que deixe as forças de mercado 

trabalharem” (MELO, 2007, p. 151).7 se espalharam pelo mundo. Fernando Collor não 

concluiu seu mandato, sendo destituído por meio de um impeachment. O vice Itamar Franco 

assumiu e concluiu o mandato até 1994. Neste mesmo ano foi eleito o sociólogo Fernando 

Henrique Cardoso, que cumpriu dois mandatos, na presidência (1995-1998 e 1999-2002). 

Seus governos foram marcados pela continuidade do projeto neoliberal iniciado por Collor de 

Melo de consolidação do Estado mínimo. 

É importante ressaltar que este Estado “mínimo”, recebe este nome como tentativa de 

desvincular em definitivo do modelo de Estado desenvolvimentista e, para isso, Fernando 

Henrique efetiva a implantação desse sistema político e econômico a partir da cartilha da 
 

6 A escola de Chicago é representada por Theodore Schultz e Gary Becker que tratam sobre o capital humano e 

Milton Friedman é intelectual da mídia desta escola. Milton Friedman (1912 -2006), economista liberal, cidadão 

estadunidense, atuou no Departamento de economia da Universidade de Chicago, e recebeu o prêmio Nobel de 

economia em 1976. Além de escritor sempre esteve presente na mídia, nos anos de 1970 e 1980, apresentou duas 

séries na televisão, Liberdade para escolher e A tirania no status quo6. Defensor da economia de mercado, e da 

liberdade econômica, em sua obra Capitalismo e liberdade publicada em 1962, expõe suas formulações sobre 

situações da sociedade capitalista (MACIEL, 2008, p.82-83) 
7 O trecho em questão faz parte de um discurso do programa gratuito de televisão do Partido de Reconstrução 

Nacional transmitido em 30/03/1989. Este parágrafo deve principalmente às análises de Carlos Melo (2007), e 

Sallum Jr., Graeff e Lima (1990). Uma análise dos discursos de Collor e do binômio messianismo/modernidade 

encontra-se em Olga Tavares (1998).  
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escola de Chicago que é uma cartilha neoliberal, cuja base fundamental possui quatro pilares: 

privatização; desregulamentação financeira; abertura de mercado às transnacionais e 

flexibilização das relações trabalhistas (SALTORATO; GRUN, 2005).  

No que diz respeito à privatização, Saltorato e Grun (2005), colocam que o Estado 

deveria transferir quase todas os serviços públicos para a iniciativa privada, ficando 

autorizado “a conceder os direitos de exploração dos serviços de telecomunicação – telefonia 

fixa e celular, exploração de satélites etc. – às companhias privadas (serviços os quais o 

monopólio pertencia as empresas públicas)” (SALTORATO; GRUN, p. 21-22). 

 
[...] Além de promover esse conjunto de reformas constitucionais, o governo FHC 

não só estimulou o Congresso a aprovar a lei complementar que regulava as 

concessões de serviços públicos à iniciativa privada, autorizada pela Constituição 

(eletricidade, estradas, ferrovias etc.), mas também conseguiu a aprovação de uma 

lei de proteção aos direitos de propriedade industrial e intelectual, tal como 

recomendado pela OMC e, ainda, efetuou um enorme programa de privatizações e 

venda de concessões, preservando o programa de abertura comercial já 

implementado. (SALLUM, 2003, p. 6). 

 

Quanto à desregulamentação financeira, o Estado neoliberal exige uma liberdade 

maior para o capital, de modo que ele consiga se reproduzir de forma mais livre, a partir de 

inovações financeiras, desobrigando o Estado da intervenção direta na economia. Sobre as 

inovações financeiras, Freitas e Prates (2001), afirmam que 

 

A abertura financeira da economia brasileira na década de 1990 liberalizou de forma 

significativa os movimentos de capitais entre o país e o exterior, ao reduzir as 

barreiras até então existentes aos investimentos estrangeiros de portfólio no mercado 

financeiro doméstico e viabilizar o acesso dos residentes às novas modalidades de 

financiamento externo (emissão de títulos e ações no mercado internacional de 

capitais, cuja contrapartida são os investimentos de portfólio dos investidores não 

residentes no mercado financeiro internacional). Contudo, somente em 2000, na 

gestão Armínio Fraga Neto na presidência do Bacen, o processo de liberalização e 

desregulamentação financeira de capital do balanço de pagamentos foi finalizado 
(FREITAS; PRATES, 2001, p.84). 

 

Para Freitas e Prates, a “abertura financeira de uma economia que envolve dois 

processos independentes: a liberalização da conta de capital do balanço de pagamentos (ou 

seja, dos movimentos de capitais) e a permissão de transações monetárias e financeiras em 

moeda estrangeira no espaço nacional”, só faz fortalecer a intenção do Estado, no sentido de 

desobrigar-se cada vez mais da intervenção direta na economia do país (FREITAS; PRATES, 

2001,p. 84). 

A abertura do mercado às transnacionais significa dizer adesão à globalização, cuja 

ideia principal é abrir a economia brasileira à livre concorrência externa, e, para isso, 
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derrubaram-se tarifas alfandegárias, criaram-se diversos acordos comerciais abrindo os 

caminhos para que o Brasil pudesse tanto comprar de fora quanto vender para fora 

(TAVARES, 1998).  

O quarto pilar trata da flexibilização das relações trabalhistas, que nada mais é que a 

diminuição de direitos do trabalhador, com o intuito de permitir maiores lucros pelas 

empresas, extinguindo direitos trabalhistas conquistados desde a era Vargas. Vale ressaltar 

que a “Flexibilização” neste contexto quer dizer, dentre outras coisas, “terceirização”, no 

qual o trabalhador faz o mesmo trabalho mas ganha um pouco menos e sem os mesmos 

direitos que um trabalhador direto da mesma empresa (SALTORATO; GRUN). 

 

[...] Os institutos liberais empreendem grandes esforços na abolição de conquistas 

históricas dos trabalhadores garantidas em lei, como férias, descanso semanal 

remunerado, FGTS, licença maternidade, 13º salário, entre outros, ao que eles 
chamam de flexibilização do contrato de trabalho, ou “igualdade entre as partes 

contratantes na negociação das condições de trabalho sem interferência estatal” 

(SALTORATO; GRUN, 2005 p. 26).  

 

Sobre o neoliberalismo e a educação, Dalberio (2009) nos mostra algumas 

consequências dessa relação: 

 
[...] A educação liberal reflete os ideais da liberdade. Mais comumente, divulga-se a 

ideia de que a todos são dadas as mesmas oportunidades educacionais, por isso, 

vencem os melhores. Na verdade, a escola se caracteriza como dualista, na qual os 

jovens são encaminhados, de acordo com sua origem social, para a formação global, 

para a estrita formação técnica ou, ainda, para a simples iniciação no ler, escrever e 

contar (DALBERIO, 2009, p. 44).  

 

Nesse aspecto, Gentili (1996) lembra que, no contexto neoliberal, o papel da escola 

mudou, uma vez que esta resume sua função social em treinar técnicos em detrimento de seres 

pensantes, conscientes de seu papel de importância enquanto cidadãos que podem e devem 

inferir nas decisões políticas de seu país, e que cabe às instituições preparar os indivíduos pela 

transmissão de habilidades e competências para competirem no mercado de trabalho. 

Segundo Dalberio (2009), a justificativa para a preparação do indivíduo para o 

mercado de trabalho está no fato de o neoliberalismo fazer crer que o Estado está falido, 

portanto, não dispõe de recursos públicos para oferecer uma educação de qualidade e, não 

tendo uma educação de qualidade, suas chances para ingressar na educação superior pública 

são muito baixas, podendo ter como opção a educação privada. E da perspectiva da educação 

superior, uma vez que o Estado está falido, conforme prega o neoliberalismo, a solução 

estaria no aumento do número de instituições privadas para atender à essa demanda.  
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Nesse sentido, com o objetivo de reestruturar o Estado sob a égide de um sistema 

político neoliberal, promove-se a privatização em massa numa adesão ao processo de uma 

globalização injusta e excludente, cujos efeitos na economia do país repercutem em todos os 

setores da sociedade, inclusive na educação.  

A respeito da globalização, Corazza (1997) ressalta que,  

 

[...] A globalização no Brasil, representa uma distribuição injusta e excludente 

quanto às oportunidades de competitividade do mercado financeiro a julgar pelas 

suas fragilidades, dentre elas: a estratégia de estabilização via valorização cambial, a 
qual, significa um enfraquecimento da capacidade competitiva comercial do país; 

depois, o reduzido porte de nossos grupos industriais representa outro ponto frágil 

face ao competidores globais; por último, a inexistência de um sistema de crédito de 

longo prazo (além do sistema público do BNDES) dificulta os grandes 

investimentos produtivos e o processo de centralização de capital, logo as 

consequências dessas fragilidades face a tamanho despreparo vão gerar reflexos 

negativos em todas as instâncias como saúde e educação (CORAZZA, 1997, p.26).   

 

Dessa forma, Corazza deixa claro que esse formato de globalização num contexto 

político neoliberal só tende a contribuir ainda mais para a desigualdade social em todos os 

aspectos e, como já posto, inclusive na educação. 

 

1.3 Marcos legais da Educação superior no Brasil: das Constituições à LDB Lei Nº 

9394/96  

Nesse tópico faz-se um breve inventário de como a educação superior está 

contemplada nas Constituições Federais de 1824 a 198 e nas Leis nº 4.204 de 1961 – 

“primeira LDB” (CUNHA, 2014, p. 155), e na Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968 – 

“específica para a educação superior” (BRASIL, 1968), até  a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB 9394/96, inclusive na perspectiva do acesso à educação. Segundo 

Vechia (2014), o nível “Educação superior” existe desde a chegada da família real ao Brasil, 

naquele momento denominado “ensino superior”. 

 

[...] A vinda da família real portuguesa ao Brasil abriu uma nova etapa na vida 

brasileira. No campo educacional, pela necessidade de criar pessoal preparado para 

atender ao exército, o governo investiu no ensino superior. Foram criadas as escolas 

de Medicina do Rio de Janeiro e de Salvador, também Academia de Guardas da 

Marinha (1808) e a Real Academia Militar -1810- e outras. (VECHIA, 2014, p.80) 

 

Conforme Vechia (2014), mesmo a educação superior já se fazendo presente no 

Brasil desde 1808, ela foi contemplada em lei somente na primeira Constituição datada de 25 

de março de 1824 (Brasil Império).   

A estrutura de educação superior que se tem hoje teve sua história construída ao longo 

do tempo, sendo contemplada nas Constituições Federais da República e, além de 
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acompanhar as mudanças políticas no decorrer dos períodos, foi tomando corpo e mostrando 

seu lugar de importância na sociedade até ser contemplada pelas leis de diretrizes da educação 

nacional (VECHIA, 2014, p. 83). Assim, para Saviani, a educação superior só veio de fato a 

ter uma lei que a respaldasse em suas especificidades e a legalizasse como lugar de direito 

para com a sociedade, na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1961, 

Lei nº 4.024/61, um antigo projeto ainda não concretizado até esse momento. (SAVIANI, 

2008, p 12).  

Posterior à LDB 4.024/61, a Lei nº 5.540/68, que fixa as regras de funcionamento para 

a educação superior (BRASIL, 1968), para só mais tarde, em 1996, ser aprovada a atual lei de 

diretrizes e bases da educação do Brasil (VECHIA, 2014). De acordo com Villa (2011), 

precedendo ao período de aprovação das leis que viriam reger a educação do Brasil, a pauta 

“educação” foi acompanhando as Constituições Federais brasileiras na condição de 

coadjuvante, logo, é relevante destacar o espaço da educação superior na trajetória das 

Constituições federais que foram construindo a história política brasileira. 

Promulgada no dia 5 de outubro de 1988, durante o governo de José Sarney, a 

Constituição em vigor, conhecida por "Constituição Cidadã", é a sétima adotada no país e tem 

como um de seus fundamentos a garantia de maior liberdade e mais direitos ao cidadão – 

fatores reduzidos durante a ditadura militar – e manter o Estado como república 

presidencialista. As Constituições anteriores são: 1824; 1891; 1934; 1937; 1946 e 1967, que, 

com maior ou menor destaque, contemplam a educação superior. (BRASIL, 1988).  

O processo de instituição dessas Constituições brasileiras nem sempre foi democrático 

ou pacífico, “das sete Constituições, quatro foram promulgadas por assembleias constituintes, 

duas foram impostas - uma por D. Pedro I e outra por Getúlio Vargas – e uma aprovada pelo 

Congresso por exigência da ditadura militar” (VILLA, 2011, p. 8). Nessa trajetória há uma 

alternância entre regimes fechados e regimes democráticos, com a respectiva repercussão na 

aprovação das Cartas, ora impostas, ora aprovadas por assembleias constituintes (BRASIL, 

1988).  

Segundo Villa (2011), apoiado pelo Partido Português, a primeira Constituição de 

1824 (Brasil Império) foi constituída por ricos comerciantes portugueses e altos funcionários 

públicos. D. Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte em 1823 e impôs seu próprio 

projeto, que se tornou a primeira Constituição do Brasil. 
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Apesar de aprovada por algumas Câmaras Municipais da confiança de D. Pedro I, essa 

Carta, datada de 25 de março de 1824 e contendo 179 artigos, só faz menção à educação nesse 

período no seguinte título:  

 

Título 8º Das Disposições Geraes, e Garantias dos Direitos Civis, e Politicos dos 

Cidadãos Brazileiros,  Art. 179, inciso XXXII: A Instrucção primaria, e gratuita a 

todos os Cidadãos, e o inciso XXXIII: Collegios, e Universidades, aonde serão 

ensinados os elementos das Sciencias, Bellas Letras, e Artes, sem maiores 

especificações (BRASIL, 1824). 

 

Na segunda Constituição, datada de 24 de fevereiro de 1891, a alusão à educação 

aparece no capítulo IV: 

 

“IV – das atrribuições do congresso: Art. 34. Compete privativamente ao 

Congresso Nacional :item 30: Legislar sobre a organização municipal do Districto 

Federal, bem como sobre a polícia, o ensino superior e os demais serviços que na 

Capital forem reservados para o governo da União;” “e no Art. 35. Incumbe, 

outrosim, ao Congresso, mas não privativamente: itens, 3º Crear instituições de 

ensino superior e secundario nos Estados; 4º Prover á instrucção secundaria no 

Districto Federal” (BRASIL, 1891). 

 

A terceira Constituição (Segunda República), datada de 16 de julho de 1934, é a 

primeira a ter uma sessão dedicada exclusivamente à educação, a qual contempla desde o 

ensino primário ao ensino superior, “determinando a quem cabe a competência de provê-los à 

sociedade de forma gratuita e obrigatória, na primeira fase, e não obrigatória na fase superior, 

de modo que fosse acessível a quem a este último se interessasse,” (BRASIL, 1934). 

A quarta Constituição (Estado Novo), datada de 10 de novembro de 1937, dando 

segmento à Constituição de 1934, mantém uma sessão dedicada à Educação com as 

orientações gerais da educação básica e profissional, contempladas entre os “Arts. 128 ao 134 

Da Educação e Da Cultura”, no entanto, diferentemente do outro documento, não faz 

nenhuma menção à educação superior, ignorando toda a orientação anterior nesse sentido 

(BRASIL, 1937). 

Doze anos depois vem a quinta Constituição, datada de 18 de setembro de 1946, a qual 

retomou a linha democrática de 1934, trazendo orientações gerais sobre educação no seu 

“Título VI – Da família, da Educação e da Cultura – capítulo II, Arts. 166 à 175”, com 

atenção especial para o “Art. 167: o ensino dos diferentes ramos será ministrado pelos 

poderes públicos e é livre à iniciativa particular, respeitando as leis que os regulem”. Ou seja, 

aquele que desejasse ofertar educação privada teria que obedecer os regulamentos de 

autorização e orientação para tal funcionamento segundo as normativas legais, pois, já nesse 
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artigo, tem-se a dimensão geral dos responsáveis pela educação pública, porém abrindo 

caminhos para quem quisesse oferecer educação pela iniciativa privada. (BRASIL, 1946).  

Vinte e um anos depois vem a sexta Constituição, datada de 24 de janeiro de 1967, que 

“foi promulgada pelo Congresso Nacional durante o governo Castelo Branco. Oficializava e 

institucionalizava a ditadura do Regime Militar de 1964” (CONSTITUIÇÕES 

BRASILEIRAS, 2005, p. 10), a qual faz menção à educação na seção do título IV: “Título IV 

Da Família, da Educação e da Cultura, nos Arts. 168 á 172. 

Portanto, a partir dos documentos analisados pode-se observar que em todas as 

Constituições Federais houve referência à educação como  atividade aberta â iniciativa 

privada. 

Segundo Cunha (2011) o contexto predominante na época da ditadura militar era o 

autoritarismo e a política da chamada segurança nacional, que visava combater inimigos 

internos ao regime, rotulados de subversivos. No entanto, é nesse período de opressão que a 

educação superior sofre importantes mudanças em seu formato, alterando permanentemente o 

cenário da educação superior, inclusive da perspectiva do acesso.  

Dentre as mudanças que ocorreram no painel da educação superior estão o incentivo 

em pesquisa científica e tecnológica, pós-graduação, a criação de novas universidades e 

aumento no número de vagas, proporcionando com isso o aumento no número de matrículas 

das universidades federais, porém, mantendo o meio de acesso via vestibular, cultura já 

instalada em regime anterior (MOTTA, 2014, p.247).  

Da perspectiva do acesso à educação superior no período da ditadura militar, dentre as 

mudanças estabelecidas, está a unificação dos vestibulares por instituição, quer dizer, foram 

extintas as provas por faculdade ou área específica de conhecimento, instituindo-se o novo 

sistema, uma seleção universal baseada em provas de conhecimentos sobre as disciplinas 

obrigatórias no ensino médio e, ainda, o fim da figura do excedente (MOTTA, 2014, p.248). 

Em 05 de outubro de 1988 nasce a sétima Constituição do Brasil. 

 

Elaboração iniciada em 27 de novembro de 1985, por meio da emenda 

constitucional 26, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte com a 

finalidade de elaborar novo texto constitucional para expressar a realidade social 

pela qual passava o país, que vivia um processo de redemocratização após o término 

do regime militar (BRASIL, 1988, p. 1). 

 

A Constituição Federal de 1988 inaugurou um novo arcabouço jurídico-institucional 

no país, com ampliação das liberdades civis e os direitos e garantias individuais. A nova Carta 
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consagrou cláusulas transformadoras com o objetivo de alterar relações econômicas, políticas 

e sociais (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2005, p. 12).  

Segundo Villa (2011), na Constituição Federal de 1988 os Artigos 205 a 214 

contemplam a educação nacional brasileira; as orientações gerais sobre o ensino; as 

obrigações do Estado; a forma de colaboração entre os entes a fim de custear o ensino; a 

valorização do magistério e a autonomia das universidades. E, no que diz respeito à educação, 

as orientações se colocam de forma mais ampla, alcançando todos os níveis de ensino.  

Com relação às leis específicas que orientam o funcionamento da educação, foi 

durante o exercício da quinta Constituição Federal de1946 que se promulgou a primeira Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional do Brasil, Lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 

1961, que contempla a educação superior no “ TÍTULO IX  - Da Educação de Grau Superior  

- CAPÍTULO I – Do Ensino Superior  nos artigos 66 a 78” (BRASIL, 1961, p.16). 

Posterior à promulgação da LDB 4.204/6, no ano de 1968 promulga-se a Lei nº 5.540 

de 28 de novembro de 1968, que trata especificamente das normas de funcionamento para a 

educação superior, composta de cinco capítulos e 59 artigos (BRASIL, 1968). “Fixa as 

normas Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação 

com a escola média, e dá outras providências” (BRASIL, 1968, p. 1). 

Assim, trinta e cinco anos após a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDB 4.024/61 e vinte e oito após a promulgação da Lei nº 5.540/68, 

específica para a educação superior, sanciona-se no contexto de um Estado neoliberal, uma lei 

que contempla toda educação brasileira em um só documento: a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 20 de dezembro de 1996, Lei nº 9394/96. Por fim, aborda-se a atual 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96 com a finalidade de observar 

como está contemplada a educação superior e como estão organizadas as orientações gerais e 

específicas para esse nível de ensino. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 possui 92 artigos, 

estando organizados em nove títulos, cinco capítulos e cinco seções, que definem os marcos 

legais da educação brasileira em todas as etapas, níveis e modalidades (MONTEIRO, 

GONZÁLEZ & GARCIA, 2011) 

A educação superior é tratada no Capítulo IV. Por ser uma questão complexa devido à 

amplitude dessa etapa da educação, esse capítulo agrega quinze artigos, que traçam as linhas 

da estrutura, da normatização e da educação superior no Brasil (SAVIANI, 2001). 
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Lei nº 9394/96 -TÍTULO IV – Da Organização da Educação Nacional_ 

Art. 9o A União incumbir-se-á de: 
 VI – assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 

fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 

objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino; VII – 

baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação;  

VIII – assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação 

superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este 

nível de ensino;  

IX – autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os 

cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de 

ensino.  

§ 1o Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com 
funções normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei.  

§ 2o Para o cumprimento do disposto nos incisos V a IX, a União terá acesso a todos 

os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos 

educacionais (BRASIL, LDB,1996 grifo meu). 

CAPÍTULO IV – Da Educação Superior 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade:  

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

pensamento reflexivo;  

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

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua;  

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 

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

IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

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

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 

cada geração;  

VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 
com esta uma relação de reciprocidade;  

VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 

das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição.  

VIII – atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, 

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

pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois 

níveis escolares (BRASIL. LDB,9396/1996, grifo meu). 

 

Com a intenção de destacar que, mesmo quando ainda não havia lei específica para a 

educação nacional brasileira, salienta-se a presença da educação superior nos dispositivos 

legais em vigência na época até o surgimento da primeira LDB. Salienta-se também a lei que 

fixava normas de funcionamento para a educação superior até a LDB atual, que surge no 

contexto de um Estado neoliberal, e quase vinte e três anos depois de sua promulgação, 

destaca-se a presença da educação superior nas Constituições Federais de 1824 a 1988, na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira, LDB nº 4.204/61, na Lei nº 5.540/68 e 

na LDB n. 9394, de 20 de dezembro de 1996.  
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Na teoria, uma Educação materializada na legislação e, na prática, nas iniciativas do 

Estado, mostram que “na segunda metade dos anos de 1990, diversas foram as iniciativas que 

visaram a desqualificar e deslegitimar a educação superior de caráter público, no Brasil”, 

(CORBUCCI, 2004, p. 684). 

 

1.4 Educação superior no Brasil na década de 1990  

A organização da  educação superior em exercício na década de 1990 e/ou a forma de 

funcionamento desta, da perspectiva da estrutura organizacional, didática, administrativa e da 

forma de acesso, era uma configuração no período da ditadura militar, cujas mudanças 

contemplavam, dentre outras coisas, a unificação dos vestibulares(MOTTA, 2014, p. 247). 

Sobre a expansão das universidades e respectivamente das vagas, Motta afirma: 

 

[...] Boa parte da expansão do sistema federal veio de mudanças internas nas 

instituições preexistentes, que durante a reforma criaram novas faculdades e 

institutos, bem como novos cursos de graduação, enquanto aumentavam as vagas 

para outros já em funcionamento (MOTTA, 2014, p.248).  

 

Paralelo à expansão do sistema de educação superior pública federal, quase que de 

forma simultânea avolumava-se também o número de faculdades privadas. Porém, com um 

diferencial qualitativo gritante em relação à universidade pública federal. 

 

[...] Enquanto as faculdades privadas experimentaram crescimento extensivo (de 

muitos alunos, porém com infraestrutura pobre), as públicas viveram crescimento 

intensivo, com reformas, investimento em laboratórios e equipamentos, ampliação 

dos campi, reestruturação da carreira docente e criação de sistema de pós-graduação 

(MOTTA, 2014, p.251). 

 

Em relação a esse significativo aumento na quantidade de faculdades privadas na 

década de 1990, Saviani (2008) mostra que isso ocorre em função do estímulo dado pelo 

governo, assumindo esse incentivo como política educacional. 

 

[...] O significativo aumento da participação privada na oferta de ensino, 
principalmente em nível superior, foi possível pelo incentivo governamental 

assumido deliberadamente como política educacional. O grande instrumento dessa 

política foi o Conselho Federal de Educação (CFE), que, mediante constantes e 

sucessivas autorizações seguidas de reconhecimento, viabilizou a consolidação de 

uma extensa rede de escolas privadas em operação no país. O Conselho, mediante 

nomeações dos presidentes da República, por indicação dos ministros da Educação, 

nunca deixou de ter representantes das escolas particulares em sua composição. 

Além disso, o lobby das instituições privadas sempre foi muito ativo, intenso e 

agressivo, chegando a ultrapassar os limites do decoro e da ética, o que conduziu ao 

fechamento do CFE pelo ministro Murilio Hingel, em 1994. Em seu lugar foi 

instituído o Conselho Nacional de Educação (CNE), regulado pela Lei n. 9.131, de 
24 de novembro de 1995 (SAVIANI, 2008, p.300). 
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A forma de ingressar na universidade via processo seletivo vestibular, existente na 

década de 1990, foi criada no período da ditatura militar com a Lei n. 5.540, de 28 de 

novembro de 1968, que estabeleceu 

 

a unificação dos vestibulares por instituição, ou seja, aboliu as provas por faculdade 

ou área específica de conhecimento. Ficava oficializado assim o novo sistema, uma 

seleção universal baseada em provas de conhecimento sobre as disciplinas 

obrigatórias no ensino médio. Essa lei traz ainda em seu teor a extinção da figura do 

“excedente” e, eliminava a possibilidade de alguns cursos não terem vagas 

preenchidas por insuficiência de candidatos com boas notas (MOTTA, 2014, p.253). 

 

A lei também fixou normas de organização e funcionamento da educação superior 

abrangendo desde o setor administrativo ao corpo docente e discente e sua articulação com a 

escola média, dentre outras providências (BRASIL, 1968).  

Portanto, o formato de ensino superior que vigorou até a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) foi o modelo configurado durante a 

ditadura militar (CUNHA, 2011, p.192), que teve como princípio a adesão à lógica da 

racionalidade técnica, 

 

[...] Com a aprovação da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, configurou-se, a 

partir daí, a orientação que estou chamando de concepção produtivista de educação. 

Essa concepção adquiriu força impositiva ao ser incorporada à legislação do ensino 

no período militar, na forma dos princípios da racionalidade, eficiência e 

produtividade, com os corolários do “máximo resultado com o mínimo dispêndio” e 

“não duplicação de meios para fins idênticos”. Esse legado do regime militar 

consubstanciou-se na institucionalização da visão produtivista de educação. Esta 

resistiu às críticas de que foi alvo nos anos de 1980 e mantém-se como hegemônica, 

tendo orientado a elaboração da nova LDB, promulgada em 1996. (SAVIANI, 2008, 
p.298). 

 

Com o fim da ditadura militar em 1985, o Brasil entrou num processo de transição 

democrática, sendo que a primeira eleição direta para presidente da República ocorreu 

somente em 1989, numa acirrada disputa que culminou com a vitória do candidato que 

defendia a implementação do Estado mínimo e da abertura da economia ao capital 

estrangeiro8. Na eleição de 1994, com a eleição de Fernando Henrique Cardoso, a política de 

 
8 Em dezembro de 1989, Fernando Collor de Mello foi eleito para a Presidência da República do Brasil com 

cerca de 35 milhões de votos, mais da metade dos votantes. Era o primeiro presidente a ser eleito conforme a 

Constituição democrática de 1988, quase trinta anos depois que o eleitorado brasileiro elegera diretamente o seu 

presidente pela última vez, em 1960. Com a eleição de Collor, parecia enfim efetivada a demanda central da 

campanha das Diretas Já e do movimento pela democratização do país. Contudo, ao longo do tempo, o 

presidente foi perdendo prestígio popular, seu governo foi atingido por um volume crescente de acusações de 

corrupção e ficou sem condições de comandar politicamente o país. Em maio de 1992 Collor foi acusado por seu 

irmão de associação em esquema de corrupção gerenciado pelo tesoureiro de sua campanha eleitoral. Em 

seguida, formou-se uma Comissão Parlamentar de Inquérito que confirmou seu envolvimento. Em setembro, a 

Câmara dos Deputados autorizou por ampla maioria a abertura do processo de impeachment, em meio a uma 

onda de manifestações populares que demandavam isso do Congresso. Em dezembro, o Senado Federal aprovou 
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cunho neoliberal se consolida de vez com a criação de um Ministério para promover a 

Reforma do Estado Brasileiro sob as bases do liberalismo econômico. 

Neste contexto, no campo da educação superior, vivencia-se não somente a transição 

política da ditadura militar ao Estado democrático, como também os efeitos das novas 

políticas públicas de cunho neoliberal, que, segundo Schwartzman (1996), podem ser 

expressas também por algumas preocupações quanto ao “modelo de financiamento, nas 

estratégias de apoio ao setor privado e nos procedimentos para a autorização de novos cursos 

para o setor privado e na tramitação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação” 

(SCHWARTZMAN, 1996, p. 2).  

Segundo Santos (2009, p. 3), “antes de pôr em vigor a nova LDB - Lei nº 9394/96 de 

1996, o conjunto de leis, decretos, medidas provisórias, portarias e resoluções emitido pelo 

governo FHC já sinalizava os rumos destinados à educação superior”. Esses rumos de que 

Santos (2009) trata se traduzem numa redefinição dos parâmetros de funcionamento das 

universidades, uma vez que a visão que o Estado tem da instituição de ensino superior pública 

é de ineficácia e inoperância. Portanto, essa redefinição seria no sentido do deslocamento da 

forma participativa do Estado em relação às universidades públicas, o que também pode ser 

representado pela proposta feita pelo Ministério da Administração e da Reforma do Estado – 

MARE. 

 

[...] A ação governamental direcionada às universidades públicas federais de maior 

importância foi o projeto de autonomia apresentado, em 1995, pelo Ministério da 

Administração e da Reforma do Estado (MARE). Em linhas gerais, este consistia em 

transformar o status jurídico das universidades públicas para organizações sociais, 

entidades públicas não estatais, fundações de direito privado ou sociedades civis sem 
fins lucrativos. A interação entre o Estado e estas organizações sociais se daria, por 

meio de um contrato de gestão, no qual estariam previstos os serviços que seriam 

prestados, as metas a serem atingidas e os recursos financeiros que deveriam ser 

transferidos a cada ano, do governo para a organização (CARVALHO, 2006, p.3).  

 

A respeito dessa proposta, Silva Júnior e Sguissardi (1997) asseguram que “esta 

proposta de reforma para o sistema federal ancorou-se em quatro características fundamentais: 

privatização, diferenciação, flexibilização e descentralização das estruturas e centralização de 

controle das IFES” (Silva Júnior e Sguissardi, 1997, p. 197). Embora a proposta do MARE 

não tenha se efetivado exatamente nestes termos, a forma como a nova política do governo 

FHC foi sendo institucionalizada, resulta na falta de investimento nas universidades públicas.  

 
o impeachment do presidente e o baniu da vida pública por oito anos. Também isso foi comemorado como sinal 

de força da democracia brasileira (SALLUM Jr; CASARÕES, 2011, p. 1-2). 
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Todo esse processo de redefinição do espaço público no setor universitário foi 
acompanhado de perto por um forte mecanismo de cortes orçamentários destinados 

às políticas sociais. Isso atingiu principalmente as instituições federais de ensino 

superior, pois além de assistir o gradual desenvolvimento de precarização do setor, 

teve seu crescimento institucional praticamente estagnado. Uma dinâmica cruel foi 

desenhada para as universidades públicas, na medida em que o mesmo descaso do 

poder público – sobretudo com a falta de investimento financeiro e de recursos 

humanos –, que reprimiu a amplitude de ação das universidades, foi utilizado como 

justificativa para acelerar as privatizações (SANTOS, 2009, p.5).  

 

Sobre o processo de precarização e/ou de sucateamento das instituições públicas 

federais, Carvalho (2008) acredita que o 

 

[...] sucateamento do segmento público se dá devido à redução drástica do 

financiamento do governo federal e à perda de docentes e de funcionários técnico-

administrativos, associados à compressão de salários e orçamentos. A situação 

tornou-se mais crítica, pois o crescimento da produtividade ocorreu, através de 

abertura de turmas no período noturno e do aumento de alunos em sala de aula, sem 

a reposição adequada do quadro funcional. Esse cenário estimulou a privatização no 

interior das instituições, por meio da disseminação de parcerias entre as 
universidades públicas e as fundações privadas destinadas à complementação 

salarial docente e à oferta de cursos pagos de extensão. Na lógica do ajuste fiscal, as 

sucessivas mudanças na legislação previdenciária do setor público induziram a 

aposentadoria precoce de docentes, sendo que os mais qualificados vieram reforçar 

os quadros das instituições privadas, formando grupos de pesquisa e pós-graduação, 

assim se concretiza o sucateamento no segmento público federal (CARVALHO, 

2008, p. 12).  

 

Na mesma linha de análise de Carvalho (2008), Germano (2001) defende que 

 

[...] é no interior das instituições de ensino superior públicas que se fazem sentir os 

efeitos das políticas neoliberais, dentre eles, a estagnação e redução de verbas a ela 

destinadas; privatização; acirramento da competição e adoção do “livre-mercado”. 

Esse processo vem solapando o ideal clássico da “concepção Humboldtiana”9 de 

instituição superior pública, que é materializada na universidade, cuja missão deve 
ser voltada para a pesquisa, a transmissão da cultura, a educação dos novos homens 

de ciência e cultura e o ensino das profissões (GERMANO, 2001, p. 112).  

 

Ainda de acordo com Germano (2001, p.113), essa crise na instituição de educação 

superior é acentuada na medida em que se aumenta o abandono a que está submetido pelo 

Estado, abandono esse refletido, além do corte de verbas, na estagnação do quadro de 

funcionários; no déficit de infraestrutura; na redução ou na não reposição do quadro docente, 

provocada pelas aposentadorias, além das outras formas de perda de professore; na 

incapacidade de atender plenamente as demandas da sociedade, perdendo com isso cada vez 

 
9 “Concepção Humboldtiana” de: Wilhelm von Humboldt (1767-1835), em sua obra defende a sistematização 

teórico-filosófica sobre a universidade, sua organização e gestão, bem como sobre a necessidade de cooperação 

entre professores e entre estes e o corpo discente; a indissociabilidade entre pesquisa e ensino; a 

complementaridade da educação básica com a superior; a liberdade de produção da ciência “pura” e infinita; e 

também a relação estreita, porém autônoma, entre Estado e universidade (MACIEL, 2008, p. 17). 
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mais espaço para a privatização, ou a mercantilização do ensino. É o período em que se passa 

a oferecer quantidade de vagas inferior às que são oferecidas pelas instituições de ensino 

superior privada. 

Leher (2001, p.3) mostra através do estudo do IPEA que os dados refletem o quadro 

caótico em que se encontrava o ensino superior no Brasil na década de 1990 no contexto das 

políticas neoliberais: 

 

Estudo do IPEA atesta a violenta redução das verbas de manutenção e 

desenvolvimento das IFES. O gasto total com as 39 universidades federais 

aparentemente se manteve inalterado após 1995. Contudo, se os valores forem 

desagregados, o quadro é outro: os gastos com “despesas de capital” (recursos 

destinados ás bibliotecas, insumos, melhoria de instalações etc.) despencam em 
80%: de já irrisórios R$ 173 milhões em 1995 para R$ 31 milhões em 1998. Os 

recursos das IFES, excluindo aposentados, pensionistas e precatórios, despencaram 

de já modestíssimos R$ 4,7 bilhões (1995) para R$ 3,6 (1999) (LEHER, 2001, p.3). 

 

No final da década de 1990 e houve um aumento exponencial de instituições de 

educação superior privada, em que cada vez mais, a privatização do ensino vai ganhando 

espaço, desta feita, respaldadas nas legislações de cunho neoliberal e privatizante. 

Constatando esse fato, Maciel (2008) assinala que, no ano de 2000, existiam 10.585 cursos de 

graduação presenciais no país, oferecidos por 1.180 Instituições de Ensino Superior (IES), dos 

quais, 176 são públicas (61 federais, 61 estaduais e 54 municipais) e 1004 são privadas (85% 

do total) (MACIEL, 2008, p. 130). 

Conforme os dados tabela 1, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

(INEP), na sinopse estatística da Educação Superior, nos dados do ano 2017 mostram o 

crescente aumento da educação superior privada em relação à educação superior pública no 

período de 2003 a 2014.  

Tabela 1 - Número de instituições de educação superior públicas e privadas que oferecem cursos 

presenciais e número de cursos ofertados no período 2003 – 2014 

Ano 
Nº de Cursos de 

graduação presenciais 

 

Nº total de IES 
Nº de IES Públicas Nº de IES Privadas 

2003 16.453 1.859 207 1.652 

2004 18.644 1.789 224 2013 

2005 20.407 1.934 231 2.165 

2006 22.101 2.022 248 2.270 

2007 23.488 2.032 249 2.281 

2008 24.719 2.016 236 2.252 

2009 27.827 2.069 245 2.314 

2010 28.577 2.100 278 2.378 

2011 29.376 2.081 284 2.365 

2012 30.718 2.112 304 2.415 

2013 30.791 2.090 301 2.391 

2014 31.513 2.070 298 2.368 

Fonte: Inep. 2017. Sinopse Estatística da Educação Superior 2016. 
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Ao observarmos os dados na tabela 1, do ano 2000 a 2003, constata-se significativo 

aumento num intervalo de três anos. No ano 2000 existiam 10.585 cursos superiores 

presenciais, enquanto que em 2003 já eram 16.453, criaram 5.958 cursos a mais na educação 

superior. 

Percebe-se que no ano 2000 havia ao todo 1.180 instituições de ensino superior (IES), 

para 1.859 instituições no ano de 2003, das quais 176 eram públicas e 1004 privadas. Em três 

anos, as instituições públicas aumentaram em 31 unidades, passando a 207 unidades, 

enquanto as instituições privadas tiveram um acréscimo de 648 unidades, passando a 1.652. 

A partir da observação dos dados demonstrados da tabela 1, pode-se ver o tamanho do 

crescimento da oferta do ensino superior privado em três anos, de 2000 a 2003 em relação ao 

crescimento da educação superior pública. Nesse período, o número de cursos presenciais 

aumentou em 5.958, o número total de IES aumentou em 679, das quais, as públicas 

cresceram em 31 unidades enquanto as privadas em 648 unidades. 

A oferta do ensino superior não parou de crescer, do ano 2000 ao ano de 2014, a 

quantidade de cursos presenciais aumentou em 20.928 cursos a mais, o total de instituições de 

ensino superior subiu 890 unidades a mais, das quais, 122 unidades a mais de instituições de 

ensino superior públicas e, 1.364 unidades a mais de instituições de ensino superior privadas, 

conforme tabela 1. 

Cabe aqui destacar que entre 2008 e 2012, com o Programa de Apoio a Planos de 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), lançado no Governo Lula, o sistema federal 

de educação superior duplicou de tamanho, incidindo também no crescimento da oferta de pós 

graduação stricto sensu. (AMARAL, 2011, p. 105). 

Ainda outra característica marca profundamente a crise vivenciada pela educação 

superior, a perda de espaço na investigação para os institutos de pesquisa não universitários 

(públicos e privados), bem como na prestação de serviços para as organizações não 

governamentais (ONG’s). As grandes empresas também criam instituições similares que 

pretendem concorrer com as instituições de educação superior pública, como no caso das 

universidades corporativas criada pelo Banco do Brasil, com intenção de formar seus 

funcionários para o mercado profissional (MACIEL, 2008, p. 131). 

Todavia, todos esses formatos de ensino superior privado que foram surgindo, ao 

serem comparados com a educação superior pública, não apresentam a mesma qualidade de 

ensino. Maciel (2008, p. 132) afirma que em alguns casos ocorre a criação de franquias no 

modelo comercial, mediante a qual uma instituição privada com reconhecimento no país ou 
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no exterior, empresta seu nome para criação de outras unidades, sem, contudo, oferecer a 

mesma qualidade da franqueadora, tratando-se de mera propaganda enganosa, contribuindo 

assim para o aumento da mercantilização da educação. 

Nesse sentido as instituições de educação superior públicas, alinhadas ao pensamento 

neoliberal/gerencial, além de estarem redirecionando o foco da sua missão, que é a formação 

integral do cidadão, passam a ser avaliadas não por critérios de atendimento das demandas 

sociais, mas pela medida de sua produtividade à luz dos critérios empresariais capitalistas 

(MACIEL, 2008, p.132). 

A esse respeito Chauí faz o seguinte apontamento: 

 

[...] quanto uma universidade produz, em quanto tempo e qual o custo do que se 

produz. Consequentemente, não indaga: o que se produz, como se produz, para que 

o para quem se produz. ... O que está em jogo, portanto, não diz respeito à discussão 

sobre a democratização do saber, à ideia de formação das pessoas, o exercício da 

crítica, a criação cultural, o bem-estar coletivo, ou à dimensão ética do 

conhecimento. As palavras-chave deste discurso, por conseguinte, são carregadas de 

instrumentalidade: governação, produtividade, empregabilidade (CHAUÍ, 1999, 

p.3). 
 

Segundo Leher (2001, p.4), o fato de a educação superior caminhar afinada ao ideário 

neoliberal tem promovido o sucateamento do ensino público, com redução de recursos 

orçamentários para a educação e a subordinação do ensino às demandas do mercado. E é 

nesse contexto que se reafirma o favorecimento da expansão do ensino privado e ao mesmo 

tempo o aniquilamento do ensino público. 

Dessa forma, novas políticas públicas de cunho neoliberal foram adotadas com a 

justificativa de melhorar a situação de sucateamento em que a educação superior se 

encontrava (LEHER, 2001, p. 4). Neste sentido, o governo Fernando Henrique consolida esse 

ideário no viés da reforma do ensino superior sob a lógica gerencial, já prevista na Reforma 

do Estado, expansão-mercantilização (SAVIANI, 2008, p.11). 

 

1.5 Expansão, privatização-mercantilização do ensino superior   

A expansão do ensino superior bem como a sua privatização já se esboçava desde o 

final do império, ao longo da Primeira República até a Constituição de 1988 (SAVIANI, 

2010, p.11).  Nesse longo processo de tramitação veio sofrendo alterações, as quais eram 

direcionadas no sentido de atender mais aos interesses do Estado do que aos da sociedade 

civil. A esse respeito Saviani (2010, p. 13) mostra que o projeto de reforma da educação 

superior, proposta pelo governo FHC na década de 1990, traz uma proposta de expansão 
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ancorada na ideia de que, para ser possível de se expandir, seria necessário investir em 

instituições de ensino em detrimento da pesquisa, reduzindo o gasto por aluno. Portanto, essa 

proposta se consubstancia com a sanção do Decreto que veio efetivar a reforma – Decreto nº 

2.306/97. 

 
[...] A expansão diz a proposta - dependerá de uma racionalização no uso dos 

recursos que diminua o gasto por aluno nos estabelecimentos públicos, da criação de 

estabelecimentos voltados mais para o ensino que para a pesquisa, da ampliação do 

ensino pós-médio e do estabelecimento de parcerias entre União, Estado e 

instituições comunitárias para ampliar, substancialmente, as vagas existentes 

(BRASIL, 1997, p. 39).  

 

Em 19 de agosto de 1997, o projeto de Reforma da Educação superior se concretizou 

por meio do Decreto nº 2.306/97, que regulamenta as disposições contidas no art. 10 da 

Medida Provisória nº 1.477-39 de 8 de agosto de 1997, em consonância com a Lei nº 9.394 de 

20 de dezembro de 1996, (BRASIL, 1997). 

Foi exatamente no ano de 1997 que, pelo Decreto nº 2.306/97, a propósito da 

regulamentação da recém-aprovada Lei nº 9.394/96 (LDB), “estabeleceu-se legalmente a 

liberação da propriedade e gestão das instituições de educação superior para mantenedoras ou 

empresas com fins lucrativos” (SGUISSARDI, 2013, p. 14). A Constituição Federal já previa 

a oferta de serviços educacionais pela iniciativa privada, sem mencionar, entretanto, seu 

eventual caráter mercantil, quer dizer, a educação como mercadoria.  

 

[...] a partir da edição do Decreto n. 2.306/97, seu artigo 7º legaliza o negócio do 

ensino com todas as letras: As instituições privadas de ensino classificadas como 

particulares, em sentido estrito, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza civil, 

quando mantidas e administradas por pessoa física, ficam submetidas ao regime de 

legislação mercantil, quanto aos encargos fiscais, para fiscais e trabalhistas, como se 

comerciais fossem, equiparados seus mantenedores e administradores ao 

comerciante em nome individual. (DECRETO n. 2.306, de 19/08/1997), 

(SGUISSARDI, 2013, p. 12).  

 

Portanto, na materialidade desse projeto estão os ajustes feitos à luz do ideário 

neoliberal, como por exemplo, introduzir na classificação acadêmica das instituições de 

ensino superior, a distinção entre universidades e centros universitários. Nesse sentido,  

conforme Saviani os centros universitários 

 

[...] são um eufemismo das universidades de ensino, isto é, uma universidade de 

segunda classe, que não necessita desenvolver pesquisa enquanto alternativa para 

viabilizar a expansão, deixando para um diminuto número de universidades a 

posição de centros de excelência, assim acentuando ainda mais seu caráter elitista e/ 

ou excludente, enfatizando a incapacidade do Estado de atender a demanda social 

(SAVIANI, 2010, p. 14). 
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Ainda neste sentido, Sader (2003) salienta que, 

 

[...] para que esta estratégia tenha êxito, demoniza-se o estatal como sendo o 

exclusivo reino da ineficiência, da burocracia, da corrupção, da opressão, da 

extorsão (de impostos) e da má prestação de serviços, e sacraliza-se o privado como 
sendo o reino exclusivo da liberdade, da criatividade, da imaginação e do 

dinamismo. Com esta contraposição, aparentemente correta, tira-se de cena um 

termo essencial, isto é, o público. (SADER, 2003, p.3).  

 

Em consequência dessas alterações à luz do novo ordenamento político, Saviani 

(2010) afirma que no governo FHC, houve uma contenção na expansão universitária pública, 

 

[...] freou-se o processo de expansão das universidades públicas, especialmente as 
federais, estimulando-se a expansão de instituições privadas com e sem fins 

lucrativos e, em menor medida, das instituições estaduais. Assim, essa política 

adotada nos oito anos de governo FHC, foi o que se evidenciou na proposta 

formulada pelo MEC para o Plano Nacional de Educação apresentadas em 1997 

(SAVIANI, 2010, p. 15). 

 

Sobre a expansão da educação superior no governo Fernando Henrique Cardoso, 

Ferreira destaca que,  
 

[...] Deve-se ressaltar que as reformas na educação superior na década de 1990, 

principalmente no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) foram 

marcadas pela expansão da educação superior no âmbito do privado, pela 

diminuição do papel do Estado como financiador e na ênfase das novas funções 
como regulador e avaliador. As reformas nesse nível de ensino implantadas nos 

governos de Lula da Silva (2003-2010) e de Dilma Rousseff (2011-2014) optaram 

por uma significativa expansão das universidades federais e dos Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia, além da criação/ampliação dos mecanismos de 

acesso ao ensino superior privado, como o Programa de Universidade para Todos e 

o Programa de Financiamento Estudantil (FERREIRA, 2015, p. 124). 

 

Tabela 2 - Número de instituições de educação superior pública e privadas durante o período de governo 

de Fernando Henrique Cardoso 

Ano Nº de IES Públicas Nº de IES Privadas Nº total de IES 

1995 210 684 894 

1996 211 711 922 

1997 211 689 900 

1998 209 764 973 

1999 192 905 1097 

2000 176 1004 1.180 

2001 183 1.208 1.391 

2002 195 1.442 1.637 

Fonte: Inep. 2017. Sinopse Estatística da Educação Superior 2016. 

 

Reforçando, segundo Saviani (2010), no período do governo FHC, enquanto ocorre 

uma contenção da expansão da universidade pública, ocorre o estímulo a expansão da 

instituição privada, o que pode ser observado nos dados da tabela 2, que mostra o expressivo 

crescimento das instituições privadas em relação às instituições públicas. 
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Conforme a tabela 2, a instituição pública decresceu como resultado da ausência de 

investimento nesse setor por parte do governo FHC, conforme se pode comprovar nos dados: 

em 1995 eram 210 instituições públicas federais, sendo 684 privadas; em 1996 e 1997 eram 

211 instituições públicas federais e 711 privadas. De 1998 a 2000 houve um decréscimo 

significativo das IES públicas federais, que caem de 211 unidades em 1997 para 176 no ano 

de 2000, enquanto que as IES privadas mantém seu crescimento, de 764 unidades em 1998 

aumentam para 1.442 em 2002. Portanto, conforme Saviani (2010), os oito anos de governo 

FHC no que diz respeito à educação, foi de incentivo à educação privada com ou sem fins 

lucrativos. 

O incentivo à educação privada não deixa de ser um marco do neoliberalismo, e a esse 

respeito Dalberio (2009) assinala, 

 

[...] a verdade é que, na implementação de políticas neoliberais, o Estado omitiu-se 

de sua responsabilidade de administrar os recursos públicos para promover a justiça 

social, a qual está sendo substituída por uma fé cega no mercado. Como 

consequência, temos os apelos por mais privatizações de escolas, e pela esperança 

de que o crescimento econômico gere uma forma de ajudar o pobre, ou que a 

caridade privada assuma aquilo que os programas de governo deixam de fora 

(DALBERIO, 2009, p. 44).  

 

Ainda no que diz respeito ao incentivo à educação superior privada, outra 

determinação no sentido de fortalecer essa iniciativa foram os vetos do governo FHC ao Plano 

Nacional de Educação (PNE 2001-2010), sobretudo quanto ao financiamento da educação. 

Estes vetos consubstanciaram ainda mais o processo de mercantilização da educação superior 

em curso no país, “eliminou aportes financeiros para garantir o aumento da oferta de vagas no 

setor público induziu as IES a assumirem perfil mais empresarial quanto à obtenção de 

recursos financeiros adicionais para sua manutenção e desenvolvimento” (SGUISSARDI, 

2001, p. 272).  

 

A reforma da educação superior, nos dois mandatos de FHC (1995-2002), teve por 

base uma política de diversificação e diferenciação que associou três princípios 

fundamentais: flexibilidade, competitividade e avaliação, objetivando uma expansão 

acelerada do sistema. O modelo idealizado buscou diversificar e diferenciar as IES e 

os cursos ofertados. Esse empreendimento visava também romper com o modelo 

único que se vinha constituindo desde a reforma universitária de 1968 e que tinha a 

universidade como instituição-referência para a expansão de vagas. Além disso, 

buscou romper com elementos centrais de convergência que asseguravam certo nível 

de solidariedade entre as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), tais como: 

indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, gestão democrática, padrão unitário de 
qualidade, carreira unificada, avaliação institucional. Um dos objetivos centrais da 

reforma foi a efetiva separação entre ensino e pesquisa, a partir, sobretudo, de 

mudança na organização académica e na Formação de profissionais para o mercado 

de trabalho (DOURADO; CATANI; OLIVEIRA, 2004,p. 2). 

 



54 
 

 
 

Segundo Dourado, Catani e Oliveira (2004), com a finalidade de atender à lógica 

empresarial o sistema educacional ajusta o perfil de formação profissional, que deve ser 

moldado à mercê das tendências do mercado. Quer dizer, serão ofertados cursos que atendam 

às exigências mercadológicas de modo que o profissional traga,  no pacote de formação, 

desenvolvimento de habilidades e competências em direção ao capital produtivo em 

detrimento da produção acadêmica. 

 

[...] tais políticas produziram o ajuste do sistema ao crescimento da demanda por 

educação superior e, também, iniciaram uma lógica de atendimento às exigências e 

aos sinais do mercado, sobretudo no que tange aos novos perfis profissionais, 

desenvolvimento de habilidades e competências mais próximas das alterações no 

mercado de trabalho, desencadeando amplo processo de mercantilização da 

educação superior e maior subordinação da gestão e da produção do trabalho 
acadêmico aos parâmetros do capital produtivo (DOURADO; CATANI; 

OLIVEIRA, 2004, p. 2). 

 

Dourado, Catani e Oliveira (2004, p.3) também apresentam as principais medidas 

adotadas como meio de expansão da educação superior no setor privado, “O crescimento 

acelerado da oferta de vagas, desde meados da década 1990, levou o setor privado, já em 

2001, a responder por 67% das matrículas em cursos de graduação”. 

 

[...] A de enumeração dos principais mecanismos de expansão da educação superior 

e das políticas adotadas no período, materializam-se nas principais medidas 

empregadas, quais sejam: 

 a) criação de centros universitários, com autonomia para desenvolvimento de 

atividades na área de ensino e formação profissional;  

b) criação regulamentação e consolidação dos cursos sequenciais: cursos de nível 

superior de curta duração voltado para uma formação profissional específica ou para 
a complementação de estudos, como alternativa ao acesso ao ensino de 3º grau;  

c) criação, regulamentação e consolidação dos cursos tecnológicos a serem 

ofertados, sobretudo, nos centros de educação tecnológica visando dar formação 

profissional mais estrita e afinada com as demandas tecnológicas das empresas e do 

mercado;  

d) flexibilização curricular: procurou adequar os cursos de graduação às demandas 

do mercado de trabalho; 

 e) instituição e consolidação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com a 

finalidade básica de diversificar o processo de acesso ao ensino superior, oferecendo 

alternativa(s) de associação ou substituição do vestibular; 

 f) incentivo aos programas de ensino à distância - cursos virtuais, incluindo os de 
graduação; 

 g) criação, regulamentação e implementação de Institutos Superiores de Educação, 

que abrigam o curso normal superior e os demais cursos de licenciatura fora das 

universidades; 

 h) adoção do. Exame Nacional de Cursos ENC (Provão) como parâmetro para a 

expansão automática de vagas, como forma de premiar cursos considerados A ou B 

e corno meio de controle para justificar o processo de flexibilização e agilização na 

criação de cursos e de lES privadas;  

i) definição de nova matriz de distribuição de recursos orçamentários (entre IFES): 

privilegiou o número de alunos na graduação, em detrimento de atividades de 

pesquisa e de extensão (DOURADO; CATANI; OLIVEIRA, 2004, p. 3). 
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Para elucidar os mecanismos da expansão da educação superior da perspectiva 

mercantil, Fávero e Sguissardi (2012, p. 14) mostram que o quadro é ainda mais grave do  que 

aquele a que tem chegado muitos analistas, mas que parecem não sensibilizar os responsáveis 

pela implementação de políticas de educação superior e sua regulação estatal. É o que se 

apresenta quando, entre as instituições de ensino superior particulares, vai se instalando o 

monopólio das IES mantidas por empresas de capital aberto, isto é, que passam a negociar 

grande parte de seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), reafirmando em 

definitivo seu caráter mercantil. Além disso essas empresas educacionais de capital aberto não 

são obrigadas a apresentar a performance e qualidade que as demais empresas de capital 

aberto.  

 

[...] Essas cerca de meia dúzia de empresas de capital aberto do campo educacional 

– Anhanguera Educacional, Estácio Participações, Kroton Educacional/Pitágoras, 

Sistema Educacional Brasileiro (SEB) Participações S.A. e Laureate International 

Universities – reúnem aproximadamente 150 faculdades, alguns centros 

universitários, algumas universidades e em torno de 1 milhão de matrículas. A 

expansão dessas empresas de capital aberto chama a atenção do mercado. Mesmo 
em tempos de perdas generalizadas na Bolsa de Valores, suas ações têm apresentado 

um desempenho muito acima da média e permitido que, com os valores captados no 

mercado acionário, diversas delas tenham podido fazer grandes aquisições. Em 

2011, as Universidades Bandeirantes (Uniban), com cerca de 50 mil matrículas, foi 

adquirida pela Anhanguera Educacional por mais de R$ 500 milhões (NINNI; 

CRUZ, 2011). Em 2012, a Universidade do Norte Paraná (Unopar) foi adquirida 

pelo Grupo Kroton/Pitágoras por cerca de R$ 1.300 milhões (SGUISSARDI, 2012, 

p. 14). 

 

[...] Além do que, dada a potencial grande expansão do mercado educacional nos 

próximos anos [...] e, portanto, com muito pequena competição no mercado, essas 
empresas de capital aberto não necessitam apresentar a performance e qualidade das 

demais empresas de capital aberto, com capital acionário na Bolsa de Valores, para 

atraírem investidores. Portanto resta observar a clara tendência à monopolização ou 

oligopolização, além da transnacionalização que está significando esse modelo de 

expansão da educação superior no Brasil, quase sem paralelo entre as nações 

(FÁVERO; SGUISSARDI, 2012, p. 15).  

 

De acordo com Sader (2003), a grande jogada dos defensores dos interesses 

privado/mercantis no aparelho do Estado teria sido a transformação desse campo de disputa 

hegemônica, o estatal – profundamente dominado, hoje, por esses interesses –, em “simples 

polo de uma contraposição com o privado”. Além do que, o privado não se constituiria em 

“exclusiva esfera dos indivíduos”; constituir-se-ia também em espaço dos interesses 

mercantis. A “universalização dos direitos” compõe a verdadeira essência do público, 

enquanto a “mercantilização do acesso ao que deveriam ser direitos: educação, saúde, 

habitação, saneamento básico, lazer, cultura” corresponde à essência do mercado ou do 

privado/mercantil (SADER, 2003, p. 15).  
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Portanto, é sob a orientação das políticas neoliberais no governo Fernando Henrique 

Cardoso que são constituídas ações no sentido da reestruturação do Estado, da Reforma do 

Estado e, por conseguinte a Reforma do Ensino superior. 

Nesse sentido, se faz pertinente reforçar a relevância de se compreender os sistemas 

políticos de cunho neoliberal para que nesta oportunidade seja possível observar como 

funciona seu dinamismo na prática em relação à educação superior na década de 1990, 

 

[...] essas orientações políticas neoliberais, em linhas gerais, têm provocado como 

resultado uma deterioração na oferta dos serviços sociais públicos, especialmente 

nos setores da educação e da saúde, além de abrir todo um campo para a 

transferência “(...) da educação da esfera política para a esfera do mercado, negando 

sua condição de direito social e transformando-a em uma possibilidade de consumo 

individual, variável segundo o mérito e a capacidade dos consumidores” 
(GENTILLI, 1998, p. 19) 

 

Se por um lado há de se considerar um avanço ter uma lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – “Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB)”, por outro, considera-

se o fato dessa mesma lei resguardar a liberdade de educação à iniciativa privada, como 

mercantilização, num processo de transformação do ensino em mercadoria, sem garantia de 

qualidade (SAVIANI, 2010, p. 11). 

 

[...] como consequência, a educação é transformada num grande “negócio” a ser 

comercializado no mercado capitalista e os estudantes, em clientes-consumidores, 

disputados por instituições privadas de ensino superior que reproduzem, em seu 

interior, relações capitalistas, por meio de práticas instrumentais e utilitaristas, 

distanciando-se da reflexão crítica e da educação como possibilidade emancipadora 

(CHAVES, 2010, p.496). 

 

É nesse cenário marcado pelo “sucateamento das instituições e ensino superior do 

segmento público” (CARVALHO, 2008, p. 4), “da mercantilização do ensino e 

respectivamente o aumento da quantidade (somente ensino) em detrimento da qualidade 

(ensino e pesquisa)” (SAVIANI, 2010, p.11), que o governo Luiz Inácio Lula da Silva inicia 

seu primeiro mandato. Inicia-se um período de grandes mudanças na política brasileira, e no 

que tange a educação superior, “presencia-se uma mudança no direcionamento de políticas 

que fomentam o acesso ao ensino superior no Brasil a partir do governo Lula, e os novos 

programas que vão surgir, procuram demarcar a intervenção pública na democratização do 

acesso ao ensino superior” (PEREIRA; SILVA, 2010, p.11). 
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CAPÍTULO II – POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSO Á EDUCAÇÃO SUPERIOR 

NOS GOVERNOS LULA (2003-2010) E DILMA (2011-2014) 

 

Este capítulo apresenta uma  análise da política de acesso à educação superior nos 

Governos Lula (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016), identificando aquelas que já 

existiam, quais foram criadas a partir desses governos e quais foram reformuladas. 

A seguir apresenta-se as justificativas políticas e sociais que motivaram a criação e/ou 

reformulação do Programa Universidade para Todos – ProUni; do Fundo de Financiamento 

Estudantil – FIES; do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – REUNI; do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem; do Sistema 

de Seleção Unificada - SISU, e da Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 2012 (Lei de Cotas). 

 

2.1 A educação superior na década de 2000 durante os governos Lula (2003-2010) e 

Dilma Rousseff (2011-2014) 

Este capítulo tem como foco as políticas de acesso à educação superior nos governos 

Lula (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2014), tendo em vista o cenário deixado pelo seu 

antecessor FHC, quanto ao processo de reestruturação do Estado, cuja tônica se deu pela 

implementação do  “Estado mínimo e, dentro desta, a política de congelamento das vagas em 

IES públicas federais”. (SAVIANI, 2010, p.13).  Para Sguissardi (2008), faz parte da política 

de Estado mínimo 

 

[...] alcançar as metas de privatização, dentre elas, a privatização da educação, assim 

aconteceram duas coisas: uma expansão desenfreada de vagas privadas nas 

instituições de educação superior e o esgotamento da sociedade que tinha condições 

econômicas de arcar com o ônus de pagar por essas vagas (SGUISSARDI, 2008, 

p.3). 

 

Nesse sentido é importante destacar que este processo de privatização teve como 

consequência o excesso de vagas ociosas em IES privadas, acompanhado de forte  pressão 

dos empresários da educação que investiram na expansão dos seus negócios. Havia uma 

expectativa de que o governo lhes garantiriam  benefícios, dentre eles a renúncia fiscal. A esse 

respeito Carvalho (2006) afirma que, 

 

[...] o diagnóstico do aumento de vagas ociosas e a procura por ensino superior das 

camadas de baixa renda promoveram a proposta do MEC de estatização de vagas 

nas instituições particulares, em troca do retorno da renúncia fiscal. A transferência 
de recursos públicos – à semelhança das sugestões do BIRD – via vouchers, bolsas e 

financiamentos, e direcionados aos negros, carentes, portadores de necessidades 

especiais e índios, são justificados duplamente pela prioridade na focalização do 
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gasto público e pela eficiência e maior produtividade do segmento privado 

(CARVALHO, 2006, p. 15). 
 

Este mesmo autor afirma que os donos de instituições de educação superior privadas 

aumentaram a quantidade de instituições em mais de 100%, o que contribui para que. o 

governo Lula a desse  uma resposta a esse empresariado. 

 

[...] A predominância do ensino superior privado, tanto em relação ao número de 

alunos atendidos, quanto ao número de instituições, tem sido uma característica do 

quadro atual da educação superior brasileira. De acordo com o Censo do Ensino 

Superior (MEC/INEP), no ano de 2003, foram registradas 3.936.933 matrículas, em 

cursos de graduação presenciais e a distância, sendo 1.176.174 em IES públicas, e 

2.760.759 em IES privadas, o que corresponde, respectivamente, a 29,9% (setor 
público) e 70,1% (setor privado), do total de matrículas presenciais e a distância por 

setor (CHAVES, 2015, p. 5).  

 

Para demonstrar o quantitativo de alunos atendidos nos cursos de graduação 

presenciais nas instituições de educação superior pública e instituições de educação superior 

privadas, a tabela 3 apresenta o número total de matrículas presenciais nos cursos de 

graduação. Destas, o número total de matrículas presenciais nas instituições de educação 

superior pública e privadas mostram a predominância do ensino privado em relação ao 

público quanto ao número de alunos atendidos. 

 

Tabela 3 – Número total de matrículas presenciais nas instituições de educação superior do Brasil 

 

Ano 

Nº total de 

matrículas 

presenciais 

Nº total de 

matrículas nas IES 

públicas 

presenciais 

% 

Nº total de 

matrículas nas IES 

privadas 

presenciais 

% 

2003 3.887.022 1.136.370 29,2 2.750.652 70,8 

2004 4.163.733 1.178.328 28,3 2.985.405 71,7 

2005 4.453.156 1.192.189 26,8 3.260.967 73,2 

2006 4.676.646 1.209.304 25,9 3.467.342 74,1 

2007 4.880.381 1.240.968 25,4 3.639.413 74,6 

2008 5.080.056 1.273.965 25,1 3.806.091 74,9 

2009 5.115.896 1.351.168 26,4 3.764.728 73,6 

2010 5.449.120 1.461.696 26,8 3.987.424 73,2 

2011 5.746.762 1.595.391 27,8 4.151.371 72,2 

2012 5.923.838 1.715.752 29,0 4.208.086 71,0 

2013 6.152.405 1.777.974 28,9 4.374.431 71,1 

2014 6.486.171 1.821. 28,1 4.664.542 71,9 

Fonte: Inep. 2017.Sinopse Estatística da Educação Superior 2016. 

Os dados da tabela 3 trazem o número de matrículas presenciais das instituições 

públicas e privadas de educação superior discriminados anualmente, desde o ano 2003 a 2014, 

sendo possível observar o predomínio no atendimento privado, que  corresponde a 71,9% do 
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número total de matrículas, já tendo alcançado o percentual de 74,9% no ano de 2008, contra 

28,1% do número total de matrículas públicas.  

De acordo com Carvalho (2006),  “o Programa Universidade para Todos (ProUni) 

criado em 2003, acompanhado por um discurso de justiça social, encobriu a pressão das 

associações representativas dos interesses do segmento particular, justificada pelo alto grau de 

vagas ociosas” (CARVALHO, 2006, p. 7), pode ser considerado uma resposta do governo aos 

empresário. Esta política acabou sendo uma contrapartida aos investimentos no aumento de 

IES privadas, que surgiram sob o argumento de cobrir uma lacuna na oferta de educação 

superior no tempo em que havia uma demanda reprimida de pessoas que não contavam com  

vaga pública e nem privada para todos (PEREIRA; SILVA, 2010). 

A expansão privada dos anos 1990 foi grande porque havia uma certeza quanto à 

demanda, tanto por parte do governo quanto dos empresários daquela época. No entanto, “ao 

observar o perfil socioeconômico da população brasileira nesse período, verifica-se um perfil 

socioeconômico empobrecido, um contingente muito grande de pessoas com renda muito 

baixa” (AMARAL, 2003), quer dizer, já no começo dos anos 2000 verificou-se a 

incapacidade econômica de uma parcela da população brasileira de assumir a despesa de 

pagamento pela vaga na educação privada.  

 

[...] esse duplo movimento – pequeno percentual de vagas não preenchidas nas 

públicas e elevado percentual de vagas não preenchidas nas privadas – estaria 
indicando que a sociedade não tem conseguido pagara as mensalidades nas 

instituições privadas? Estaria se atingindo o limite para as famílias brasileiras 

pagarem mensalidades, em função da enorme desigualdade social brasileira? Ou 

seja, existiria uma exaustão no ensino superior privado? (AMARAL, 2003, p.100). 

 

Portanto, já não convinha mais fazer publicidade da instituição de educação privada, 

pois a capacidade da população de pagar pela mensalidade nesta rede já estava esgotada. “A 

expansão começa em meados de 1996/1997 e em 2002/2003, sete anos depois, a camada da 

sociedade que gerava a demanda reprimida e  que podia pagar pela vaga privada, já havia sido 

atendida” (CARVALHO, 2006, p.7) Já a outra parte, representada pela população de perfil 

socioeconômico desfavorecido, continuava excluída. 

 

[...] Quanto à política para o ensino superior, no quadro de esgotamento do 

crescimento privado, trata-se não mais de priorizar a expansão de matrículas, cursos 

e instituições particulares, mas de criar condições para a sustentação financeira dos 

estabelecimentos já existentes (CARVALHO, 2006, p.7). 

 

Dessa forma, para Sader (2013) o governo Lula entra em exercício legislativo num 

contexto de pressão de vários lados e o desafio de ter que dar resposta a estas pressões, 



60 
 

 
 

situação que está representada pela “pressão sofrida pelas bases, a pressão das pessoas que 

querem estudar e não tem vaga pública e nem dinheiro para pagar a vaga privada e a pressão 

dos empresários do segmento particular de educação que investiram na expansão dos seus 

negócios”.  

 

[...] Mesmo admitindo a inserção subordinada do Brasil na economia mundial e as 

imposições que isso acarreta, caracteriza o período Lula como um governo de 

resistência ao centro do capitalismo. Dessa forma, atribui todas as continuidades 

como uma imposição das decisões tomadas anteriormente por FHC e Collor, 

deixando claro que, nesses casos, Lula foi obrigado a continuar o que já estava em 

andamento (SADER, 2013 p. 255). 

 

Segundo Otranto (2006, p. 9), no primeiro mandato do presidente Lula ele atende 

basicamente aos empresários, consequentemente atendendo a demanda reprimida que queria 

estudar mas não tinha condições de arcar com esse ônus. Esse atendimento é traduzido no 

programa de governo Prouni – Programa Universidade para Todos, cujo programa vai 

destinar vagas para a população menos favorecida na instituição privada, vagas estas que 

serão custeadas com verbas públicas por meio do pagamento de bolsas de estudo, o que 

significa a garantia do acesso das classes trabalhadoras à universidade.  

 
[...] o PROUNI estende a todas as instituições privadas (com ou sem fins lucrativos) 

que a ele aderirem, isenção de: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica; Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido; Contribuição Social para Financiamento da 

Seguridade Social e Contribuição para o Programa de Integração Social. Os 25% de 

vagas iniciais caíram para “uma bolsa integral a cada nove estudantes pagantes”, 

concedida a “brasileiros não portadores de diploma de curso superior, cuja renda 

familiar per capta não exceda o valor de até um salário mínimo e meio”. Em 2006, a 

bolsa integral será concedida a cada 10,7 estudantes pagantes. Os demais terão que 

se conformar com bolsas de 25% ou 50%. Como pelo perfil social estes estudantes 

não terão como custear seus cursos, a solução encontrada pelo MEC foi repassar 

verbas públicas para o pagamento de mensalidades (OTRANTO, 2006, p.9). 

 

Assim, das políticas públicas de acesso à educação superior que foram criadas durante 

a legislatura do governo Lula (2003-2010), o Programa Universidade para Todos (ProUni) é a 

primeira iniciativa das demais políticas no sentido de democratizar o acesso ao ensino 

superior no Brasil.  

 

[...] Durante seus dois mandatos, o presidente Lula buscou também desenvolver 

políticas de ampliação do acesso à educação superior, processo que ganhou especial 

força desde que Fernando Haddad assumiu a gestão do Ministério da Educação 

(MEC), em 2005. A presidenta Dilma Rousseff deu continuidade a esse processo. A 

primeira ação mais incisiva nessa direção foi a criação do Programa universidade 

para todos (Prouni), por meio da Lei n. 11.096/2005, que concede bolsas de estudo 

integrais e parciais (50%) em instituições privadas de ensino superior, em cursos de 

graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros de baixa 

renda (SADER, 2013, p.256). 
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“Paralelo ao Reuni, outros programas e medidas foram desenvolvidos com o objetivo 

de democratizar o acesso à educação superior de setores historicamente excluídos” (SADER, 

2013, p.257), tais como a criação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI) no ano de 2007, ampliando em 250 mil vagas 

nas Universidades Federais (UFs). Concomitante a essa expansão, também se criou os 

Institutos Federais de Ciência, Tecnologia e Educação (IFs), ampliando as vagas federais em 

600 mil. Outra política de impacto foi a reformulação do Programa de Financiamento 

Estudantil (FIES) no ano de 2008, que, ao dispensar o fiador, ampliou o acesso ao 

financiamento a pessoas das camadas mais pobres da população, que não conseguiriam o 

financiamento de outra forma. Completa este conjunto de políticas  a reformulação do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), em 2009, que passou a se constituir em um exame 

nacional de seleção dos candidatos às vagas das IES públicas. (COSTA, 2018, p.20-25).  

Assim, é no contexto “de estagnação das vagas públicas, de expansão desenfreada das 

vagas privadas” (SAVIANI, 2010, p.13), “da pressão por parte das bases, da camada da 

sociedade menos favorecida e dos empresários” (SADER, 2013, p. 254), que ambos 

cobravam uma resposta e/ou uma solução para a situação que estava posta, tendo início no 

governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010). Embora esse fosse o contexto político da 

educação superior no início do governo Lula, Ferreira (2015) destaca que, ao final dos 8 anos  

 

[...] do governo Lula da Silva (2003- 2010), verificou-se uma significativa expansão 

da educação superior. Nesse governo, foram criadas e/ ou transformadas e/ou 

implantadas como universidades federais, 14 instituições, bem como foram criados 

e/ ou transformados 38 novos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

(Ifs) por meio da Lei nº 11.892/2008, a partir da rede já existente (FERREIRA, 
2015, p. 128). 

 

Assim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixa como legado da sua gestão ao 

Brasil, uma revolução educacional, da perspectiva do investimento em expansão tanto das 

Universidades Federais e dos Institutos Federais quanto das possibilidades de acesso à 

educação superior através da implantação de novas políticas educacionais como veremos a 

seguir. 

 

2.2 Políticas de acesso à Educação Superior 

Segundo Rosa (2013), nos dois mandatos do governo Lula (2003-2010) houve  uma 

significativa expansão do acesso na educação superior por meio de uma política diversificada 

que envolveu programas e ações tais como a expansão de campus de Instituições Federais de 

Educação Superior; criação de novos campi e aprimoramento do financiamento estudantil por 
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meio do Fies; ampliação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica; criação do 

ProUni e apoio às políticas de ações afirmativas,. 

De acordo com Carmo et al. (2014), após longo período com poucos investimentos na 

educação superior, inclusive nos governos de FHC e seus antecessores, “a retomada da 

valorização e do crescimento desse nível de ensino ocorreu durante os mandatos do governo 

Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2014) quando são tomadas medidas para de incentivo ao 

acesso” (CARMO et al.,  2014, p. 306). Ainda segundo estes autores, com o crescimento na 

busca pela formação profissional em nível superior tanto por parte dos jovens recém-saídos 

do ensino médio, quanto dos adultos fora da faixa etária da idade acadêmica entre 18 e 24 

anos, havia ainda uma parte da população que ansiava por poder cursar educação superior, 

mas eram impedidos pela realidade socioeconômica. Foi a partir dessa realidade que o 

Governo Federal passou a implementar e ampliar programas de democratização do acesso à 

educação superior. 

 

[...] a finalidade essencial da educação superior é a formação integral de cidadãos-

profissionais e cuja referência central é a sociedade, prevalecendo o princípio de 

educação como bem e direito humano e social, dever do Estado, independente de 

que seja oferecida e mantida pelo Estado ou pela iniciativa privada (DIAS 

SOBRINHO, 2010, p. 209). 

 

Sobre a educação como um bem público e de direito social, Dias Sobrinho (2013) 

escreve que a educação 

 

tem como finalidade essencial a formação de sujeitos e, por consequência, o 

aprofundamento da cidadania e da democratização da sociedade. O conceito de bem 

público é aqui entendido como um princípio, isto é, como um imperativo moral que 

sobrepõe a dignidade humana aos interesses, inclinações e circunstâncias individuais 

(DIAS SOBRINHO, 2013, p. 110). 

 

Com o objetivo de conhecer quais foram as ações representadas pelas políticas 

públicas educacionais implementadas pelo Estado, e analisar quais destas foram criadas e 

quais foram reformuladas e, ainda, quais ainda se encontram em vigência, elencamos no 

quadro 1 as principais iniciativas do Estado no sentido de contribuir com a democratização do 

acesso à educação superior no Brasil, e após discorre-se sobre cada uma delas.  
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Quadro 1 - Políticas criadas e/ou reformuladas durante os governos Lula (2003-2010) e Dilma Rousseff 

(2011-2014) para a democratização do acesso à educação superior do Brasil. 

 

Política Programa Governo Ano de 

criação ou de 

reformulação 

Regulamentação V

Vigência  

S

Sim - Não 

 

ProUni 

 

 

Universidade 

para Todos 

Governo Luiz 

Inácio Lula da 

Silva  - Lula 

 

2005 

Medida Provisória 213 de 10 

de setembro de 2004 – 

transformada em lei em 2005 

Lei nº 11.096 de 13 de janeiro 

de 2005 

 

SIM 

 

 

 

FIES 

 

 

Fundo de 

Financiamento 
Estudantil  

 

 

Governo 

Fernando 
Henrique 

Cardoso – 

reformulado no 

Governo Lula 

FHC- (1999) 

criação FIES 

 

 
Lula – (2007) 

reformulação 

FIES 

 

Temer (2018) 

reformulação 

FIE 

(FHC) MP nº 1.827/99 – 

regulamentado pela Portaria 

MEC nº 860 de 27/05/99-

torna-se a Lei nº 10.260 de 12 
de julho de 2001. 

 

(Lula) Lei nº 11. 552 de 19 de 

novembro de 2007 

 

(Temer) alterado pela Portaria 

nº 1.209 de 19 de novembro 

de 2018. 

 

NÃO 

 

 
 

 

 

NÃO 

 

 

SIM 

 

 

REUNI 

Programa de 

Apoio a 

Planos de 

Reestruturação 
e Expansão 

das 

Universidades 

Federais 

 

 

Governo Lula 

 

 

2007 

 

 

 

Decreto nº 6.096 de 24 de 

abril de 2007 

 

 

NÃO 

(finalizado 
em 2012) 

 

 

 

 

ENEM 

 

Exame 

Nacional do 

Ensino Médio 

Governo 

Fernando 

Henrique 

Cardoso  

 

Governo Lula 

 

Governo Temer 

(2017) 

FHC (1998) 

criação do 

Enem 

 

Lula (2009) 

reformulação 

do Enem 

Temer (2017) 

reformulação 
do Enem 

Portaria MEC nº 438 de 28 de 

maio de 1998 

 

Portaria nº 109 de 27 de maio 

de 2009 

 

 

Portaria nº 468 de 3 abril de 

2017 
 

NÃO 

 

 

 

NÃO 

 

 

 

SIM 

 

SISU 

Sistema de 

Seleção 

Unificada 

Governo Lula 

(2010) 

Governo Lula 

(2010) criação 

Governo 

Dilma (2012) 

reformulação 

Portaria Normativa MEC nº 

2,de 26 de janeiro de 2010 

 

Portaria normativa nº 21, de 5 

de novembro de 2012 

 

NÃO 

 

 

 

SIM 

 

Lei de 

Cotas 

Garante 50% 

de vagas nas 

IES federais 

Governo Dilma 

Roussef (2012) 

2012 Lei nº 12.711 de 29 de agosto 

2012 

SIM 

Fonte: a autora  

 

O quadro 01 mostra as iniciativas do Estado no sentido de contribuir com a 

democratização do acesso à educação superior.  Observa-se que quatro destas ações foram 

criadas e 2 reformuladas pelos governos Lula (2003-2010) e Temer (2016-2018). Para que o 
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incremento de todas essas iniciativas pudesse atender à demanda de acesso à educação 

superior, os governos Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2014) colocaram em prática outras 

ações em relação à expansão da educação superior que, conforme Ferreira, 

 

[...] foram criadas e/ ou transformadas e/ou implantadas como universidades 

federais, 14 instituições, bem como foram criados e/ ou transformados 38 novos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifs) por meio da Lei nº 

11.892/2008, a partir da rede já existente. A presidenta Dilma Rousseff (2011-

2014)12 iniciou seu governo dando continuidade ao programa Reuni e, ao mesmo 

tempo, reafirmou a permanência da política de expansão da educação superior 

pública (FERREIRA, 2015, p. 128). 

 

Ainda para este autor, “As políticas para a educação superior do governo Lula da Silva 

(2003-2010) e do governo de Dilma Rousseff (2011-2014) assumiram a perspectiva da 

equidade social” (p.130). 

 

2.3 Programa Universidade para Todos – ProUni  

O Programa Universidades para Todos – ProUni criado pela Medida Provisória 213 

de 10 de setembro de 2004 (BRASIL, 2004) e transformado em lei - Lei N. 11.096 de 13 de 

janeiro de 2005, é destinado 

 

à concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais de 50% 

(cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) para estudantes de cursos 

de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de 

ensino superior, que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede 

pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral, que tenha 

participado do Enem, e, ao a estudante portador de deficiência, nos termos da lei 

(BRASIL, 2005). 

 

Além de conceder bolsas de estudos tanto integral como parcial Heringer e Ferreira 

(2012) destacam que o programa também oferece bolsa permanência para alunos que 

comprovarem baixa renda. 

 

[...]ProUni já beneficiou, até 2012, em torno de 927.319 estudantes com bolsas 

integrais e 740.619 com bolsas parciais (MEC, 2012). Além da isenção da 

mensalidade, alguns alunos podem ainda obter bolsas de permanência no valor de 

R$ 300 reais mediante comprovação de baixa renda familiar (HERINGER; 

FERREIRA, 2012, p. 9). 

 

Ainda sobre as bolsas de estudos, Carvalho (2006) acredita que, 

 

[...] Na verdade, o programa estabelece que parte das bolsas deverá ser direcionada a 

ações afirmativas, aos portadores de deficiência e aos autodeclarados negros e 

indígenas. A formação de professores de ensino básico da rede pública também 

consta como prioridade (CARVALHO, 2006, p.7). 
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O critério para que uma instituição privada possa selar o convênio com o governo e 

tornar-se participante do programa ProUni é estar bem avaliada pelo MEC, por meio do 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), cuja avaliação, faz parte do 

conjunto de avaliações coordenadas pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

(Sinaes).10  

Conforme Catani, Hey e Giglioli  (2006), o ProUni deve funcionar em consonância 

com o Sinaes, pois a relação entre estes deve resultar em que somente as instituições bem 

avaliadas nesta avaliação recebam verbas públicas para aceitar os estudantes pobres. 

 
[...] No PL do ProUni, o vínculo das IES valeria por dez anos, renovável por iguais 

períodos. Não poderiam participar instituições com desempenho insuficiente no 

Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior (SINAES) por dois anos 

consecutivos ou três intercalados, no período de cinco anos (Art. 7º, § 4º). Na MP e 

na Lei, o desvinculamento foi abrandado para desempenho insuficiente no SINAES 

por três anos seguidos. Enquanto o PL condicionava a participação das IES no 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) à adesão ao ProUni, na MP 

essa restrição foi suavizada: o acesso ao FIES passou a ser prioritário para as IES 

aderentes ao ProUni (BRASIL. PODER EXECUTIVO, 2004, Art. 13). As IES que 

descumprissem as regras do ProUni seriam multadas em até 1% do faturamento 

anual (punição retirada da MP e da Lei), teriam que restituir a porcentagem de 10% 
(IES não-beneficentes) e 20% (IES beneficentes) de bolsas integrais caso ficassem 

abaixo do mínimo e seriam desvinculadas do ProUni em caso de reincidência 

(CATANI; HEY; GILIOLI, 2006, p. 128-129). 

 

Vale salientar que a sociedade civil também apoiou o programa, assim como os 

formados no ensino médio público. 

 

Por parte dos formados no ensino médio, o apoio vem por não se considerarem uma 
demanda potencial às instituições públicas frente às barreiras impostas pelos exames 

vestibulares. Até mesmo, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), por meio de 

seu presidente, mostrou-se simpatizante ao programa. (CARVALHO, 2006, p.8). 

 

Segundo Carvalho (2006), o ProUni é uma política de acesso à educação superior que, 

junto ao FIES,  busca atender à demanda da população que ansiava por uma vaga no ensino 

superior mas não tinha condição econômica de custeá-la. 

 

Lei nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005 – Institui o Programa Universidade para 

Todos – PROUNI, regula a atuação de entidades beneficentes de assistência social 

no ensino superior; altera a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá outras 

 
10 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior é formado por três componentes principais: a 

avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. O Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE) é um dos instrumentos que auxiliam na atribuição dos conceitos que vão direcionar a 

avaliação. Dessa avaliação, são obtidos o Conceito Institucional e o Índice Geral de Cursos, os quais estão 

compreendidos numa escala de cinco níveis (1-5). Quanto mais próximo ao nível 5, melhor a instituição e os 

cursos por ela oferecidos. (Informações no site do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira).  
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providências. Art. 2º a bolsa será destinada: I - a estudante que tenha cursado o 

ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na 
condição de bolsista integral; II - a estudante portador de deficiência, nos termos da 

lei... (BRASIL, 2005). 

 

A tabela 4 mostra o número de bolsas ofertadas pelo ProUni desde 2005, ano que 

entrou em vigor  até 2014. 

 

Tabela 4 - Número de bolsas parciais e integrais ofertadas pelo ProUni no período de 2005 a 2014 

Ano  Nº de bolsas parciais Nº de bolsas integrais Nº total de bolsas ofertadas 

2005 40.370 71.905 112.275 

2006 39.970 98.698 138.668 

2007 66.223 97.631 163.854 

2008 125.510 99.495 225.005 

2009 94.517 153.126 247.273 

2010 115.351 125.922 241.273 

2011 124.926 129.672 254.598 

2012 133.752 150.870 284.622 

2013 87.995 164.379 252.374 

2014 101.489 205.237 306.726 

Fonte: prouniportal.mec.gov.br/imagens/port/representações_graficos/bolsas_ofertadas_ano.port. Acesso em: 

17/12/2018.  

 

No primeiro ano de lançamento do ProUni, em 2005, a oferta inicial foi de 40.370 

bolsas parciais e 71.905 integrais. Em 2014 ofertou-se 101.489 bolsas parciais e 205.237, ou 

seja, no período de nove anos (2005-2014) o programa ofertou o total de 61.119 bolsas 

parciais e 133.332 bolsas integrais, sendo que, dentre as bolsas ofertadas, estava incluso 

também bolsas para professores da educação pública. 

Sobre o crescimento percentual das bolsas, embora no período de nove anos (2005-

2014) o número de bolsas tenha aumentado em valor percentual, esse número não foi tão 

expressivo. Nos estudos de Dias e Ferreira (2017) o recorte temporal de 2005-2012 mostra 

um indicador de acesso ao PROUNI considerando-se, para o cálculo 

 

o total de bolsas ocupadas via ProUni quantidade pouco representativa, em 2005, 

ano que inicia o Programa, e que se ampliou gradativamente entre de 2% e 3%, 
anualmente, chegando a 2012 com 7,3% de bolsas ocupadas, em relação ao número 

de matrículas existentes no setor privado, no Brasil. Conforme Guerra e Fernandes 

(2009) o advento do Programa aumentou o número de bolsistas do PROUNI no 

setor privado, contribuindo para diminuir o problema crônico das instituições 

privadas: o alto número de vagas ociosas. No Quadro 4 consta o percentual da 

representatividade do número de bolsistas PROUNI em relação ao número de 

matrículas na Educação Superior privada, Brasil, no período 2005-2012 (DIAS; 

FERREIRA, 2017, 148) 

 



67 
 

 
 

O quadro abaixo mostra o percentual de bolsas PROUNI ocupadas em relação ao 

número de matrículas na Educação Superior privada no Brasil (2005-2012) (DIAS; 

FERREIRA, p. 149). 

 

Quadro 2 – Percentual de bolsas PROUNI ocupadas em relação ao número de matrículas na Educação 

Superior privada nos anos 2006, 2008, 2010 e 2012. 

 

Martins (2011) constata que as bolsas ofertadas não foram direcionadas apenas a 

estudantes com baixa renda,  

 

[...] o programa também destina bolsas a professores que atuam na rede pública, 

para que os mesmos cursem alguma licenciatura, Pedagogia ou Norma Superior para 

atuar na Educação Básica- com a intenção de melhoria da qualificação do 

magistério, com possíveis impactos na qualidade da aprendizagem dos alunos desse 

nível educacional. Há bolsas destinadas às políticas afirmativas (cotas) aos 
portadores de deficiência e aos negros e indígenas além das bolsas parciais para 

alunos com renda per capita entre um e três salários mínimos (MARTINS, 2011, 

p.27) 

 

Ressalte-se que o objetivo de mostrar esses dados não é aferir se o programa ProUni 

conseguiu cumprir integralmente a proposta de democratizar o acesso ao ensino superior, mas 

apresentar os quantitativos em valores absolutos e percentuais de bolsas de estudos integrais e 

parciais ofertadas pelo programa e o quanto contribuiu para aumentar o acesso a esse nível de 

ensino. 

 

2.4 Programa de Financiamento Estudantil – FIES 

O programa de Financiamento Estudantil foi criado no governo Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2003), através da Medida Provisória 1827 de 27 de maio de 1999. 

Posteriormente foi ampliado e modificado no governo Lula (2003-2010), e reestruturado no 
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governo Temer (2016-2018). Este programa sucede o antigo programa de financiamento 

estudantil Crédito Educativo de 1976. 

Ressalte-se que outros programas também exerceram o papel de ser financiador da 

educação superior . Conforme Zago (2006), o Programa Crédito Educativo (PCE), criado em 

1976 no período de governo da ditadura militar (1964 – 1985), foi criado para financiar a 

educação superior. 

 

[...] Com o discurso de promover o acesso à graduação, esse regime cria o Programa 

Crédito Educativo – (PCE) em 1976 tendo como justificativa que era um meio de 

custear os estudos daqueles que não conseguiram ingressar na universidade pública, 

podendo assim cursar a universidade privada, portanto, não ficando sem um curso de 

nível superior (ZAGO, 2006, p. 04). 
 

Assim, com o discurso de promover o acesso à graduação, o governo aprovou o 

programa que entrou em vigor gradativamente, tanto por períodos (semestre) quanto por 

região. 

 

O Programa de Crédito Educativo (PCE) foi aprovado pela Presidência da 

República, em 23 de agosto de 1975, com base na Exposição de Motivos nº 393, de 

18 de agosto de 1975, apresentada pelo Ministério da Educação e Cultura. Foi 

implantado no primeiro semestre de 1976, nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste. No segundo semestre do mesmo ano, foi estendido a todas as Instituições  de 

Ensino Superior do País, reconhecidas ou autorizadas, tendo beneficiado mais de 

870.000 estudantes. Na primeira fase, funcionou com recursos da Caixa Econômica 
Federal, Banco do Brasil S.A. e bancos comerciais. Em 1983, teve alterada sua 

forma de custeio, passando os recursos a serem providos pelo orçamento do 

Ministério da Educação e pelas loterias, previstas para aplicação do Fundo de 

Assistência Social (FAS), tendo a Caixa Econômica Federal como único Agente 

Financeiro (BRASIL, 1999). 

 

No governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992) o programa de financiamento 

passa por alterações, dentre elas a mudança na nomenclatura para Programa de Crédito 

Educativo para Estudantes Carentes (CREDUC) (MOTTA; OLIVEIRA, 2015, p. 7-8). 

 

A Lei 8.436, de 25 de junho de 1992, institucionalizou o Programa de Crédito 

Educativo para Estudantes Carentes. Suas diretrizes e regulamentação foram fixadas 

pelas Portarias nº 202, de 17 de fevereiro de 1993, nº  1.641, de 26 de novembro de 

1994, do Ministério da Educação e do Desporto, e pela Circular nº 2.282, de 26 de 

fevereiro de 1993, do Banco Central do Brasil (BRASIL, 1992). A Lei nº 9.288, de 

01 de julho de 1996, alterou dispositivos da Lei nº 8.436, de 25 de julho de 1992 

(BRASIL, 1992). 
 

Essas alterações não trazem consigo apenas a mudança na nomenclatura do programa, 

“mas, alterações nas formas de financiamento tais como valores de juros a serem 

considerados, maior ou menor porcentagem das fontes mantenedoras, no caso, o MEC e a 

Caixa Econômica Federal, entre outros fatores” (MOTTA; OLIVEIRA, 2015, p. 9).  



69 
 

 
 

Em 1999 o CREDUC foi substituído pelo o programa Fundo de Financiamento ao 

Estudante de Ensino Superior (FIES), já no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002). O Fies foi criado pela MP nº 1.827, de 27/05/99, regulamentado pelas Portarias MEC 

nº 860, de 27/05/99 e 1.386 de 15/9/99 e Resolução CMN 2647 de 22/09/99, tornando-se lei 

em 2001 (BRASIL, 2001), para financiamento a estudantes matriculados em cursos da 

educação profissional e tecnológica com avaliação positiva pelo MEC, desde que haja 

disponibilidade de recursos (Redação dada pela Lei nº 12.513, de 2011),  (BRASIL 2011).  

Segundo De Paula (et al. 2018, p. 68), esta transição de modelos de CREDUC para 

FIES ocorreu mantendo-se as mesmas fontes de verbas e o mesmo pano de fundo, com alto 

gasto de verbas públicas sendo direcionados a este programa. É relevante ressaltar que, ao 

citar que mantem-se as mesmas fontes de verbas, significa dizer que essas verbas são oriundas 

“de dotação orçamentária do MEC e o retorno de financiamento e recursos de loterias não 

utilizados pelo antigo Programa de Crédito Educativo (PCE) (QUEIROZ, 2015, p. 55). Uma 

diferença importante entre os dois é que o Programa de Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES) passou a financiar apenas 70% dos encargos educacionais, ante 100% do CREDUC. 

(QUEIROZ, 2018, p. 47). 

Segundo De Paula (et al. 2018, p. 70), o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) no 

governo Lula não rompeu com a lógica do FIES da época de FHC, pelo contrário, “houve 

uma continuidade em sua operacionalidade, propalou a Portaria Normativa nº 02 de 31 de 

março de 2008 que articula então a distribuição dos recursos do FIES com a concessão das 

bolsas parciais do ProUni”. Portanto, os estudantes que obtiverem uma bolsa parcial de 50% 

poderão adquirir o restante a partir do Programa de Financiamento Estudantil (FIES), 

complementando assim a ensejada bolsa (DE PAULA et al, 2018, p. 70). Nesse sentido, 

Cardim (2015) constata que,  

 

[...] dentre as mudanças realizadas neste programa durante o governo Lula 

destacam-se: “baixa a taxa de juros de 6,5% para 3,4% a.a (abaixo da SELIC11) em 

2010, ampliação da carência para 18 meses após o término do curso, ainda em 2010 

o prazo para pagamento foi aumentado para até três vezes ao tempo do curso”; no 

caso de um curso com duração de cinco anos, o candidato terá quinze anos para 

 
11 SELIC é uma sigla que significa “Sistema Especial de Liquidação e Custódia”. É neste sistema que são registrad os, custodiados e 

liquidados os Títulos Públicos Federais. Isto significa que no sistema SELIC é onde os títulos do governo são negociados e re gistrados. A 

taxa de juros SELIC é a taxa média ponderada pelo volume das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos 

federais e realizadas n o sistema SELIC na forma de operações “compromissadas”. De maneira mais simples, é  a taxa básica de juros da 

economia brasileira, definida pelo governo. É a segunda menor taxa de juros da economia (a menor é a TJLP - Taxa de Juros de Longo Pra 

zo) e serve de referência para a economia. Além da SELIC ser utilizada nos empréstimos bancários, ela também é utilizada nas aplicações fe 

itas por estas instituições bancárias em títulos públicos federais (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018) Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/htms/selic/conceito_taxaselic.asp?idpai=SELICTAXA. (Acesso set 2018).  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm#art12
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liquidar esse empréstimo; o programa que era operacionalizado pela Caixa 

Econômica Federal e MEC passa ser operacionalizado pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) (CARDIM, 2015, p.1). 

 

Ainda no segmento de mudanças realizadas no FIES pelo governo Lula, Hering e 

Ferreira assinalam que  

 

[...] outra medida do governo Lula que se dirige às universidades privadas sobre o 

FIES é a reformulação no quesito “fiança” para assinatura do contrato. Essa 
alteração se efetiva com o objetivo de torná-lo mais acessível para estudantes de 

classe média baixa. A demanda pela mudança veio da ONG Educafro, que arguiu a 

inconstitucionalidade da exigência de fiança pelo Fies, que resultava em uma 

exclusão do estudante pobre. O Ministério Público Federal moveu então uma ação 

civil pública que interditou a exigência de fiança pela Caixa Econômica Federal, 

culminando na criação de um programa que permite até mesmo sua conjugação com 

o ProUni: o bolsista parcial do ProUni pode financiar via Fies até 100% da 

mensalidade não coberta pelo programa (HERINGE; FERREIRA, 2009,p. 11). 

 

Na gestão do governo Lula (2003-2010) modificam-se também os meios para acessar 

esse programa (FIES). Todas as operações do processo seletivo, “da adesão das instituições 

de ensino e inscrição dos estudantes à divulgação dos resultados e entrevistas, são realizadas 

via Internet. Isso traz comodidade e facilidade para os participantes e garante confiabilidade 

em todo o processo” (CARDIM, 2015, p. 2). Além isso, a partir do ano de 2010  as portarias 

definiram que para solicitar o FIES, o estudante concluinte do ensino médio a partir do ano 

letivo citado, deve ter média mínima de 450 pontos no Enem e não ter zerado na redação  

Já no governo Dilma Rousseff (2011-2014) foi instituído “o Novo Fies”, que extinguiu 

em definitivo o prazo de carência para se iniciar o pagamento do financiamento, ou seja, no 

mês seguinte da conclusão do curso superior já será iniciada a cobrança contratual cuja 

parcela será descontada em folha (BRASIL, 2014). 

A tabela abaixo mostra a evolução do número de contratos nesta versão do Programa 

de Financiamento Estudantil (FIES durante o governo Lula (2003-2010) e parte do governo 

Dilma (2011-2015)). 
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Tabela 5 – Evolução dos empréstimos do FIES (2003-2014) 

Ano FIES 

2003 1.341.626.724 

2004 1.237.629.607 

2005 1.305.932.989 

2006 1.455.157.896 

2007 1.490.535.757 

2008 1.699.753.769 

2009 1.922.681.718 

2010 2.276.285.230 

2011 3.052.490.346 

2012 3.962.044.038 

2013 8.372.431.851 

2014 12.528.635.389 

2015 17.581.186.531 

2003-2015 1.210,44% 

Fonte: Portal Orçamento – Senado Federal; (DE PAULA, 2018, p.69). 

 

A tabela apresenta um grande crescimento, da ordem de 1210%, o que significa 

grande aporte de recursos públicos para o setor privado. A este respeito, De Paula argumenta 

que 

 

[...] para a operacionalidade do FIES, os dados evidenciam a evolução dos recursos 

públicos canalizados aos estudantes das instituições privadas de ensino superior, no 

período de 2003 a 2015”, o total de verbas públicas investido no FIES “ultrapassou a 

ordem dos R$ 58 bilhões, obtendo uma evolução de 1.210,44% nas despesas da 

União investidas no FIES (2018, p. 69). 

 

Paralelo a esse período de ampliação no investimento do programa FIES, o governo 

Lula lança o Reuni para promover o apoio, a reestruturação e a expansão da universidade 

pública federal.  

 

2.5 Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais – REUNI 

Sobre a democratização do acesso à educação superior, Araújo (2007) acredita que,  

 

Na pauta de inovações rumo à democratização do acesso à graduação e no intuito 

de expandir o acesso e interiorizar o ensino superior por meio da ampliação da 

rede, foi criado também o Reuni – Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais” (ARAÚJO, 2007 p. 05). 
 

Segundo as Diretrizes Gerais para REUNI, para que a efetivação desse projeto tenha 

êxito ele “não irá adotar um padrão único de funcionamento das instituições, respeitando a 

autonomia universitária bem como as diferentes realidades sem acarretar prejuízos a outros 

programas que estejam em andamento”  na esfera do Ministério da Educação e dos sistemas 



72 
 

 
 

de ensino (PDE, 2007, p. 4). Considerando a realidade das instituições brasileiras, o projeto 

compromete-se  

 

[...] Substancialmente a agregar esforços e reforçar iniciativas para a ampliação das 

vagas e a elevação da qualidade da educação nacional. Ao lado da ampliação do 

acesso, com o melhor aproveitamento da estrutura física e do aumento do 

qualificado contingente de recursos humanos existente nas universidades federais, 

está também a preocupação de garantir a qualidade da graduação da educação 

pública (PDE, 2007, p. 4). 

 

Segundo Tonegutti e Martinez (2007, p. 1), “a participação no programa REUNI é de 

adesão voluntária de cada Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) por decisão do 

respectivo Conselho Universitário”. Cada instituição federal de ensino superior que decidiu 

optar pela adesão ao programa, precisou fazer a previsão das ações que pretendia efetivar para 

o cumprimento das metas propostas, e em contra partida, pode receber recursos adicionais 

condicionados ao cumprimento das metas estabelecidas para cada etapa cumprida.  

De acordo com o relatório de primeiro ano de funcionamento do programa Reuni no 

ano de 2008, disponibilizado pelo Ministério da Educação, das 5412 universidades federais 

existentes ao final de 2007, 5313 aderiram ao programa em duas chamadas. A primeira 

chamada foi realizada em 29 de julho de 2007 para implantação do programa no 1º semestre 

de 2008. Nesta primeira chamada houve adesão de 42 IES. A segunda chamada foi realizada 

em 17 de dezembro de 2007, para implantação do programa no 2º semestre do ano de 2008. 

Nesse período totalizou-se 53 instituições aderentes (MEC, 2008, p.4).  

 

[...] A adesão da totalidade das universidades existentes no ano de criação do Reuni 

atesta o forte interesse despertado pelo Programa que preconiza, em seu conceito 

fundador, a ideia da expansão com reestruturação das instituições federais de ensino 

superior, abrindo espaço para oportunidades de inovação e de aumento da qualidade 

 
12 Em 2007, ano de criação do Reuni, existiam 54 universidades federais em funcionamento. A Universidade 

Federal do ABC (UFABC) e a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) foram criadas, respectivamente, em 

2005 e 2008, já no âmbito do Reuni com as inovações pedagógicas previstas pelo Programa. A Universidade 

Federal da Fronteira Sul (UFFS) e a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) tiveram seus Projetos de 

Lei aprovados pelo Congresso Nacional em 2009 e foram sancionadas, respectivamente, em setembro e 

novembro deste mesmo ano. Outras duas universidades, a Universidade Federal da Integração Luso-

Afrobrasileira (Unilab) e a Universidade Federal da Integração Latinoamericana (Unila) estão em tramitação no 

Congresso Nacional. Com isso, atualmente existem 57 universidades em funcionamento. Relatório do primeiro 
ano do Reuni – 2008  (MEC, 2008). Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2069-reuni-relatorio-

pdf&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192 
13 A Universidade Federal do ABC (UFABC) criada em 2005, não participou do programa por já adotar as 

inovações pedagógicas preconizadas pelo Reuni. Relatório do primeiro ano do Reuni – 2008  (MEC, 2008). 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2069-reuni-

relatorio-pdf&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192 
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da educação superior pública. Relatório do primeiro ano do Reuni – 2008 (MEC, 

2008, p. 5). 
 

Ainda no relatório de acompanhamento do Programa de Apoio aos planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), construído pela equipe da 

Andifes em janeiro de 2010, o documento traz os dados da expansão do sistema federal de 

educação superior relativos a 2008, 2009 e 2010 em 53 universidades federais e dois centros 

federais de educação tecnológica (ANDIFES, 2010, p.5)  

 
[...] Outra grande marca do Reuni é a interiorização do Ensino Superior público. 

Hoje as universidades federais somam 267 campi espalhados pelo país, dos quais 

115 foram criados a partir de 2003. O sistema federal de Educação Superior 

alcançou regiões antes não contempladas, induzindo, assim, o desenvolvimento 

local. É visível, portanto, que o Reuni mudou a configuração do mapa da Educação 

Superior pública e de qualidade no país, com significativo aumento da abrangência 

das universidades federais, que hoje representam oportunidades concretas de 

crescimento para as pessoas e para o país (ANDIFES, 2010,p.5)  

 

Embora o número de adesão seja significativo, segundo as diretrizes gerais para o 

REUNI (PDE, 2007, p.22), “Acima de tudo é fundamental que as universidades tenham claro 

que será difícil atender às metas do Plano Nacional de Educação sem o envolvimento e o 

compromisso social das instituições federais no que se refere ao aumento de vagas no ensino 

superior”.  

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais – REUNI, “vem como política pública educacional brasileira com propósito de 

democratizar o ensino superior nesse país, especialmente da perspectiva do acesso” (PDE, 

2007, p 6).  

Com as políticas de acesso à educação superior privada em funcionamento (ProUni e 

FIES) e com o apoio à reestruturação e expansão de vagas nas IES públicas via REUNI, o 

governo segue com o movimento da democratização do acesso, propondo a reconfiguração ao 

formato do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), transformando-o a partir desta 

alteração em uma via de acesso à graduação e revolucionando desta maneira os parâmetros de 

ingresso a universidade (MOTTA, 2014). Criou também o Sistema de Seleção Unificada 

(SISU) que “é um sistema informatizado, gerenciado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP), no qual as instituições públicas oferecem vagas para 

candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)” (GÓMEZ; 

TORRES, p.74). 

Vale salientar que anterior ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a via de 

acesso ao ensino superior era por meio de processos seletivos próprios de cada IES públicas e 
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privadas, procedimento que se manteve em exercício desde a ditadura militar até a chegada da 

adoção do resultado do Enem como processo seletivo, ou parte dele, via Sisu (MOTTA, 2014, 

p.247). 

As políticas de acesso ao ensino superior anteriores ao exame vestibular e ao Enem 

eram realizadas nas instituições de Ensino Superior, faculdades ou Escolas Superiores, pois a 

primeira universidade só se efetivou em 1920. Isto posto,  o quadro 3 mostra um histórico dos 

processos seletivos para acesso à educação superior desde o surgimento das instituições de 

ensino superior no Brasil. Ainda que  esses processos tenham sofrido alterações legais ao 

longo do tempo, não destoam ao objetivo que é fazer uma seleção de candidatos para 

graduação (CUNHA, 2011, p.152-163). 

 

Quadro 3 – Políticas de acesso à educação superior no Brasil 

Ano  Políticas de acesso à educação superior no Brasil  

1

1800 

De acordo com Vechia (2014), no século XIX, num primeiro momento, a forma de 

ingressar no ensino superior era passando pelo exame preparatório. Após cursar as disciplinas 

correspondentes ao ensino de primeiras letras e o secundário, passaria por uma espécie de prova/ 

entrevista/ arguição. Para isso, constituía-se uma comissão de “Instrução Pública”, assemelhando-se 

a uma banca para aplicação e execução do evento.  

1

1838 

Num segundo momento, autorizado pelo “Regulamento n. 8 de 31/01/1838” todo 

candidato que trazia em seu histórico a aprovação em todas as disciplinas estava dispensado do 

exame: 
[...] Aprovação em todas as matérias de cada aula daria o direito ao Diploma de 

Bacharel em Letras, que permitia ao aluno ingressar em uma das academias do 

Império sem a prestação dos exames preparatórios, ou seja, exames de ingresso nos 

cursos superiores (VECHIA, 2014, p. 84). . 

1 

  

 

1889 

O advento da Proclamação da República em 1889 traz novas mudanças na área da 

educação. A inovação agora é a equiparação dos currículos, onde todos os liceus deveriam ter seus 

currículos e sistemas de ensino nos mesmos moldes do Colégio Pedro II, (colégio criado para ser 

referência de ensino) agora denominado Ginnasyo Nacional, uma vez equiparado teriam condições 

de prestar o exame de madureza. Os exames de Madureza realizados nos estabelecimentos estaduais 

e, posteriormente, nos particulares equiparados dariam os mesmos direitos de matrícula nos cursos 

superiores que o Exame de Madureza prestado no Gymnasio Nacional” (VECHIA, 2014, p.89). 

 

  

 

  

  

  

 

1890 

Mais adiante, regulamentando oficialmente o exame de admissão ao almejado curso 

superior, a Reforma Benjamin Constant publica o “Exame de Madureza”, pelo Decreto n. 981 de 

08/11/1890 ” (VECHIA, 2014, p. 88). 

Decreto nº 981, de 8 de Novembro de 1890Approva o Regulamento da Instrucção 

Primaria e Secundaria do Districto Federal. Palacio do Governo Provi[...] Ao final 

do curso secundário, os alunos deveriam demonstrar a assimilação de todo acervo 

do conhecimento humano, no chamado “Exame de sorio, 8 de novembro de 1890, 

2º da Republica. Manoel Deodoro da Fonseca. Benjamin Constant Botelho de 
Magalhães.  Art. 38. A approvação no exame de madureza do Gymnasio Nacional 

dará direito á matricula em qualquer dos cursos superiores de caracter federal na 

Republica; ao candidato, que nelle obtiver pelo menos dous terços de notas - 

plenamente -, será conferido o titulo de Bacharel em sciencias e 

lettras.    Paragrapho unico. Quando qualquer dos Estados da Republica houver 

organisado estabelecimentos de ensino secundario integral segundo o plano do 

Gymnasio Nacional, darão os seus exames de madureza os mesmos direitos a esta 

matricula nos cursos superiores (BRASIL, 1890). 

 Sobre o estado de equiparação e exames de madureza Cunha (2011, p.158) salienta que a 
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1891 reforma de 1891, cria a figura da equiparação dos estabelecimentos de ensino secundário e superior 

ao Ginásio Nacional e às faculdades mantidas pelo governo federal onde os alunos concluintes deste 

ciclo estariam dispensados dos exames de admissão a qualquer curso de ensino superior. O que 
aumentou exponencialmente o número de estudantes nesta modalidade. Com esse mecanismo 

facilitador, o ensino superior no Brasil expandiu massivamente, nesse caso então haveria de ser 

feito alguma coisa pra conter esse crescimento. 

 

1911 

Com o Decreto n. 8,659, de 5 de abril de 1911que ficou conhecido como Reforma 

Rivadávia Corrêa acontece a “contenção” de ingressantes ao ensino superior do Brasil. Com total 

força de lei, revoga todo e qualquer privilégio até então em vigência, tanto dos concluintes do 

Colégio Pedro II dispensados dos exames de admissão quanto das faculdades federais de emitir 

diplomas conferidores de exclusividade profissional (CUNHA, 2011, p.159). 

Decreto nº 8659 de 05 de abril de 1911 Art. 64. Para requerer matricula nos 

institutos de ensino superior os candidatos deverão provar:     a) edade minima de 

16 annos; b) idoneidade moral. Art. 65. Para concessão da matricula, o candidato 

passará por exame que habilite a um juizo de conjuncto sobre o seu 
desenvolvimento intellectual e capacidade para emprehender efficazmente o estudo 

das materias que constituem o ensino da faculdade.    § I. O exame de admissão a 

que se refere este artigo constará de prova escripta em vernaculo, que revele a 

cultura mental que se quer verificar e de uma prova oral sobre línguas e 

sciencias;    § II. A commissão examinadora será composta, a juízo da 

Congregação, de professores do proprio instituto ou de pessoas estranhas 

(BRASIL, 1911, grifo meu).  

 

  

  

  

  

  

 

1915 

 

 

 

 

 

 

Novamente a forma de acesso ao ensino superior sofre alterações. Dessa vez é com a 

Reforma Carlos Maximiliano com o Decreto n. 11.530 de 18 de março de 1915. Conquanto esse 

decreto traga em seu teor profundas mudanças ao Brasil, dois pontos da reforma anterior foram 

mantidos: a destituição de privilégios para os concluintes do Collégio Pedro II e aos que a ele eram 

equiparados e a manutenção dos exames de admissão, com seus respectivos critérios, agora 
denominados de “Exames Vestibulares” (CUNHA, 2011, p.160). 

Decreto nº 11.530, de 18 de Março de 1915 - Reorganiza o ensino secundario e o 

superior na Republica-O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 

usando da autorização constante do art. 3º da lei n. 2.924, de 5 de janeiro do 

corrente anno e da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da Constituição 

Federal,-DECRETA:Art. 77. Para requerer matricula nos institutos de ensino 

superior os candidatos deverão provar: a) edade mínima de 16 annos; b) idoneidade 

moral; c) approvação no exame vestibular. Art. 78.O candidato a exame 

vestibular deve exhibir: a) certificado de approvação em todas as materias que 

constituem o curso gymnasial do Collegio Pedro II, conferido pelo mesmo collegio 

ou pelos institutos a elle equiparados, mantidos pelos governos dos Estados e 

inspeccionados pelo Conselho Superior do Ensino b) recibo da taxa estipulada no 
Regimento Interno;Art. 80. O exame vestibular comprehenderá prova escripta e 

oral.;Art. 81. A prova oraI do exame vestibular versará sobre Elementos de 

Physica e Chimica e de Historia Natural, nas Escolas de Medicina; sobre 

Mathematica Elementar, na Escola Polytechnica, e sobre Historia Universal, 

Elementos de Psychologia e de Logica e Historia da Philosophia por meio da 

exposição das doutrinas das principaes escolas philosophicas, nas Faculdades de 

Direito.Art. 82. O exame vestibular será julgado por uma commissão de 

professores do Collegio Pedro II ou de instituto estadoal a elle equiparado ou de 

professores de incontestavel competencia, sob a presidencia de um professor da 

academia (BRASIL,1915, grifos meu). 

A inovação agora era que, não bastava a aprovação no exame vestibular, o candidato 
precisava apresentar o certificado oficial de conclusão do curso ginasial realizado no Colégio Pedro 

II ou aos equiparados a ele e fiscalizados pelo Conselho Superior de ensino, e a comprovação de 

idoneidade moral (CUNHA, 2011, p.160). 

1

  1925 

Importante salientar que até esse momento, cada instituição de ensino tinha autonomia 

para organizar e aplicar seus exames de admissão, e, todos que fossem aprovados nele, ingressavam 

no nível superior, ainda que desse modo causasse superlotação. Condição esta que chegou ao fim 

com a Reforma Rocha Vaz em 13 de janeiro de 1925, cuja imposição foi colocar limites de vagas 

nos cursos das universidades, criando aí a figura dos excedentes (CUNHA; 2011; p.161). 

Decreto nº 16.782-a, de 13 de janeiro de 1925, Estabelece o concurso da União 
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para a diffusão do ensino primario, organiza o Departamento Nacional do Ensino, 

reforma o ensino secundário e superior e dá outras providencias (BRASIL, 1925) 

   

  

 

1964 

Nesse ínterim, apesar de estar sob o regime da “República”, o país é tomado pelo 

Comando Militar brasileiro. E é sob essas circunstancias que o espectro da Ditadura Militar também 
altera o quadro educacional do Brasil. No painel do ensino superior, dentre as mudanças que 

ocorreram, está a criação de novas universidades e aumento no número de vagas, proporcionando 

com isso o aumento no número de matrículas das universidades, porém, mantendo o meio de acesso 

via vestibular (MOTTA, 2014, p.247).  

   

  

 

1968 

Entretanto, apesar da manutenção do exame vestibular durante o regime militar, este, 

passa por nova modificação alterando consideravelmente o desenho nacional de acesso ao ensino 

superior desse país. É com a Lei n. 5.540 de 28 de novembro de 1968, que fica estabelecida a 

unificação dos vestibulares por instituição, ou seja, aboliu as provas por faculdade ou área 

específica de conhecimento (MOTTA, 2014, p.253). 

Ficava oficializado assim o novo sistema, uma seleção universal baseada em provas 

de conhecimentos sobre as disciplinas obrigatórias no ensino médio. Essa lei traz ainda em seu teor 

a extinção da figura do “excedente” e, eliminava a possibilidade de alguns cursos não terem vagas 
preenchidas por insuficiência de candidatos com boas notas (MOTTA, 2014, p. loc. cit). 

 

2009 

O Exame Nacional do Ensino Médio – Enem passa a ser utilizado como mecanismo 

de acesso à educação superior no Brasil através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), assim 

como em algumas universidades no exterior, sendo possível através desse sistema inscrever-se em 

instituições de vários Estados além de poder acompanhar os resultados via online (BRASIL, 2009). 

Ressaltando que o exame vestibular não deixou de existir, algumas instituições ainda 

utilizam desse sistema de seleção.  

Fonte: organizado pela autora 

 

Observa-se que ao longo do tempo mantém-se o sistema de seleção sob o princípio de 

que  “só deve cursar a academia aquele que estiver devidamente habilitado” (CUNHA, 2011, 

p.159-162), habilitação que só pode ser conferida via exame seletivo para acesso à educação 

superior.  

Vale lembrar que até o ano de 2009 a nota do Enem não era usada para efeito de 

seleção ao ensino superior, o que foi alterado a partir da portaria nº 109 de 27 de maio de 

2009, que reformulou o exame para que pudesse “ser utilizado como mecanismo de acesso ao 

ensino superior em universidades públicas brasileiras, através do Sistema de Seleção 

Unificada (Sisu), assim como em algumas universidades no exterior” (BRASIL, 2009).  

 

2.6 Exame Nacional do Ensino Médio – Enem  

O Exame Nacional do Ensino Médio nasceu no governo de Fernando Henrique 

Cardoso – FHC (1995-2002). Segundo Durham (2010, p. 3), “até a Constituição de 1988, a 

estrutura do sistema brasileiro de ensino estava baseada nas profundas reformas promovidas 

pelo Regime Militar entre 1964 e 1970, as quais também definiram o modelo de 

universidade”, inclusive da perspectiva do acesso. 
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Nas circunstâncias da herança de uma ditadura militar que deixou marcos históricos na 

educação brasileira, numa configuração de governo neoliberal14, na década de 1990, o então 

presidente Fernando Henrique Cardoso – FHC, afiançado pela aprovação da LDB, institui o 

Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, regulamentado pela Portaria MEC nº 438, de 28 

de maio de 1998, cujo objetivo inicial era “conferir ao cidadão parâmetro para auto avaliação 

com vistas a continuidade de sua formação e à sua inserção no mercado de trabalho assim 

como conceder certificado de conclusão do Ensino Médio” para aqueles que, embora não 

tivessem cursado a modalidade regularmente, ao prestarem o exame e obtiverem êxito, teriam 

direito ao certificado (BRAVO, 2017,p. 62). 

O Exame Nacional do Ensino Médio foi regulamentado pela, 

 

Portaria nº 438, de 28 de maio de 1998 Institui o Exame Nacional do Ensino Médio 

– Enem o ministro de estado da educação e do desporto, no uso da atribuição que lhe 

confere o artigo 87, parágrafo único, da Constituição Federal, e considerando o 

disposto no artigo 6º da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação 

que lhe foi dada pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, resolve: Artigo 1º - 

Instituir o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, como procedimento de 
avaliação do desempenho do aluno (BRASIL, 1998).  

 

Dentre os objetivos do Enem, como procedimento de avaliação do desempenho do 

aluno estão, nos incisos I, II e III, criar referência nacional para os egressos de qualquer das 

modalidades do ensino médio e ainda fornecem subsídios às diferentes modalidades de acesso 

à educação superior (BRASIL, 1998). 

 

[...] em 1998 o governo federal do Brasil criou o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) como um instrumento para avaliar o desempenho dos estudantes no 

término da educação básica. Durante mais de dez anos este exame foi usado única e 

exclusivamente para avaliar as habilidades e competências de concluintes do Ensino 

Médio, sem o objetivo de selecionar para o ensino superior. Os exames de seleção, 

os concursos vestibulares ao ensino superior, eram formulados por equipes locais 

país afora e formatos diferentes ocorriam nas diversas universidades. Da 

heterogeneidade entre os distintos concursos decorria certa diversidade cultural e de 
formação dos ingressantes no ensino superior (SILVEIRA; BARBOSA; SILVA, 

2015, p.1). 

 

 
14 Fenômeno mundial responsável por transformações de cunho econômico, político, social e cultural, que 
podem ser identificados em novos hábitos e valores das sociedades envolvidas ou inseridas no chamado mercado 

mundial. Considerado um dos responsáveis pelo avanço da mundialização do capital, a base teórica do 

neoliberalismo reflete os ideais da burguesia revolucionária do século XVIII e da consequente instauração do 

Estado Liberal, certamente resguardadas as devidas ressalvas em termos de contexto político econômico. No 

Brasil, as transformações econômicas ocorridas durante a década de 1990, tendo início com o governo Collor e 

intensificadas no governo de Fernando Henrique Cardoso, refletiram, em grande parte, as orientações do 

chamado Consenso de Washington, considerado o “manual do neoliberalismo”, como, por exemplo, abertura 

comercial, estabilização da moeda, privatização e ajuste fiscal (MACIEL, 2008, p. 88).  
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Como já mencionado anteriormente, as políticas são alteradas em conformidade com 

as demandas de cada momento histórico, como acontece com o Exame Nacional do Ensino 

Médio, agora reformulado no sentido de fortalecer as políticas de democratização do acesso, 

que, segundo Carmo, 

 
[...]tornou-se não apenas um instrumento de exame nacional de seleção, um sistema 

de avaliação universal para diversas universidades, mas também um marco que além 

de participar das mudanças advindas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB-9294/96) ainda influenciou a sistematização das estruturas 

curriculares em todas as etapas e modalidades de ensino (CARMO et al., 2014, 

p.304). 

 

Segundo Macedo (2009), no ano de 2009 o Ministro da Educação Fernando Haddad, 

propõe uma reformulação no Exame Nacional do Ensino Médio que  traria modificações de  

cunho estrutural, incidindo sobre o tipo de conhecimentos e competências que seriam 

avaliados, além de definir outras formas de utilizar o exame além de ser “um procedimento de 

avaliação do desempenho do aluno” (BRASIL, 1998). Essa proposta se materializou por meio 

da 

 

Portaria nº 109, de 27 de maio de 2009. Presidente do instituto nacional de estudos e 

pesquisas educacionais Anísio Teixeira - Inep, no exercício de suas atribuições, 

conforme estabelece o inciso VI, do art. 16, do Decreto no- 6.317, de 20 de 

dezembro de 2007, e tendo em vista o disposto na Portaria MEC no- 438, de 28 de 

maio de 1998, que instituiu o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), alterada 

pela Portaria MEC no- 318, de 22 de fevereiro de 2001, e, ainda, tendo em vista o 

disposto na Portaria MEC no- 391, de 07 de fevereiro de 2002, e Portaria MEC no- 

391, de 07 de fevereiro de 2002, e Portaria MEC no- 462, de 27 de maio de 2009, 

resolve: [...] CAPÍTULO I: VII - promover avaliação do desempenho acadêmico dos 
estudantes ingressantes nas Instituições de Educação Superior (BRASIL, 2009). 

 

De acordo com Silveira, Barboza e Silva (2015, p. 2), a partir da proposta de 

reformulação do Exame Nacional do Ensino pelo ministro Fernando Haddad, o governo passa 

a incentivar o uso do Enem como mecanismo de acesso à educação superior com a intenção 

de fortalecer a política de democratização do acesso a esse nível de ensino. 

 

A partir de 2009 medidas governamentais estimularam o uso do Enem não apenas 

como um processo de avaliação do Ensino Médio, mas como forma de acesso ao 

ensino superior no Brasil. O Sistema de Seleção Unificada (SISU) passou a operar 

em larga escala no processo de alocação dos candidatos às vagas. Um dos aspectos 

positivos de um exame nacional e de um sistema como o SISU é o favorecimento da 

mobilidade acadêmica dos estudantes para instituições de ensino superior nos mais 

variados locais do país, possibilitando também que sujeitos oriundos de regiões 

menos desenvolvidas desloquem-se para outras mais desenvolvidas. Esta mobilidade 
e interessante não somente para a criação de lideranças em todos os estados da 

federação, mas igualmente para estabelecer um ambiente multicultural em nossas 

universidades (SILVEIRA; BARBOSA; SILVA 2015, p. 2). 
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Assim, a partir do ano 2009 o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, somando 

aos objetivos já existentes, passa também a ser usado como mecanismo de acesso à educação 

superior pública. Para melhor compreensão sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o 

Ministério da Educação responde sobre a sua finalidade e de que forma pode ser utilizada essa 

política de acesso à educação superior: 

 

[...] Qual é a finalidade do Enem? A principal finalidade do Enem é a avaliação do 

desempenho escolar e acadêmico ao final do Ensino Médio. Os resultados podem: - 

possibilitar a constituição de parâmetros para a auto avaliação do participante, 
visando a continuidade de sua formação e a sua inserção no mercado de trabalho; -

permitir a criação de referência nacional para o aperfeiçoamento dos currículos do 

Ensino Médio; - ser usados como mecanismo único, alternativo ou complementar 

para acesso a Educação Superior, especialmente, a ofertada pelas instituições 

federais de educação superior; - permitir o acesso do participante a programas 

governamentais de financiamento ou apoio ao estudante da Educação Superior; - ser 

utilizados como instrumento de seleção para ingresso nos diferentes setores do 

mundo do trabalho; - viabilizar o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre a 

educação brasileira (BRASIL, 2018, grifos meu). 

 

Os resultados do exame podem ser utilizados de maneiras distintas, viabilizando desse 

modo os caminhos possíveis de ingresso à universidade: quais sejam: para acesso à Educação 

Superior direto ou via Sistema de Seleção Unificada (SISU), para participar do Programa 

Universidade para Todos (ProUni), para ingresso nas Instituições Portuguesas, para uso do 

Fundo de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior (FIES) , bem como para. auto 

avaliação e inserção no mercado de (BRASIL, 2018). 

Quanto ao público a quem se direciona esse exame, qualquer pessoa pode fazer o 

Enem, mas o uso dos resultados é diferente para cada público. Os resultados só podem ser 

usados para acesso à Educação Superior e aos programas governamentais de financiamento 

ou apoio ao estudante por participantes com mais de 18 anos no primeiro dia de aplicação do 

exame, e que tenham concluído o Ensino Médio em ano anterior ao da edição do exame. 

Diferente da versão anterior, esta não confere mais certificação do ensino médio (BRASIL, 

2018). 

É importante salientar que aqueles que estão privados de liberdade, além de jovens que 

estão cumprindo medida socioeducativa, também podem participar do Enem, bem como 

estudantes que desejam ingressar em universidades estrangeiras, como no caso de Portugal. 

Sobre o candidato privado de liberdade, existe edital próprio: 

 

A presidente do Instituto nacional de estudos e pesquisas educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), no exercício de suas atribuições, conforme estabelece o inciso VI do 
art. 16 do Anexo I do Decreto no- 6.317, de 20 de dezembro de 2007, e tendo em 

vista o disposto na Portaria/MEC no- 468, de 3 de Abril de 2017, que institui o 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), torna pública a realização do Enem 2017 

http://www.sisu.mec.gov.br/
http://siteprouni.mec.gov.br/
http://siteprouni.mec.gov.br/
http://portal.inep.gov.br/web/guest/enem/enem-em-portugal
http://fiesselecao.mec.gov.br/
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para Pessoas Privadas de Liberdade e Jovens sob Medida Socioeducativa que inclua 

privação de liberdade. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES [...] - 1.7 Os 

resultados do Enem 2017 PPL deverão possibilitar: 1.8 Facultar-se-á a utilização 

dos resultados individuais do Enem PPL como mecanismo de acesso à Educação 

Superior ou em processos de seleção nos diferentes setores do mundo do trabalho 

(EDITAL, INEP, 2017, p.1, grifo meu). 

 

Em relação à pretensão de ingressar em uma universidade estrangeira, atualmente está 

mais viável em virtude de as universidades portuguesas já aceitarem o resultado do Enem 

como critério de ingresso no seu processo de seleção. Nesse sentido, existem IES portuguesas 

que firmaram convênio de cooperação com o Inep, por serem caracterizadas como “pessoas 

coletivas de direito público, que congregam tanto unidades orgânicas de ensino superior 

universitário quanto de ensino superior politécnico” (BRASIL, 2015). Foi a partir do Estatuto 

do estudante internacional regulamentado pelo Decreto-Lei nº 36 de março de 2014, que as 

universidades portuguesas passaram a aceitar o resultado do Enem como forma de ingresso 

nos cursos de graduação do seu país (BRASIL, 2015). 

A política de acesso à educação superior via Enem foi do adotada gradativamente por 

diversas instituições de educação superior. Andrade (2012, p. 24.) afirma que, “como as IES 

tem autonomia podem optar se fazem ou não o  uso dessa política de acesso”. Dessa forma, na 

medida em que as instituições de educação superior foram aderindo ao Enem como nova 

política de mecanismo de acesso, o uso do exame vestibular como meio de acesso à 

graduação foi diminuindo gradativamente, até em virtude de as instituições terem um período 

para se adaptarem à essa transição, daí entrar em vigência paralela à existência dos 

vestibulares ainda em exercício (ANDRADE, 2012, p.25).  

Para demonstrar como a procura pelo Exame Nacional do Ensino Médio aumentou 

significativamente depois que este passou a ser usado como mecanismo de acesso à educação 

superior, os gráficos 1 e 2 mostram o índice dessa procura, antes e depois da alteração 

realizada nesse Exame.  
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Gráfico 1 – Número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio entre 1998 e 2004,  

 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – (INEP,2017, p.1). 

Este gráfico mostra o número de pessoas que se interessaram por esse formato de 

exame nos períodos citados (INEP, 2017, p.1). Em relação ao número de inscritos no exame 

desde o primeiro ano de aplicação – 1998, até o sexto ano de realização dessa prova – 2003, a 

procura só aumentou, sendo que  a diferença entre a quantidade de inscritos em 1998 e 2003 

foi de 1.719.166 pessoas. No entanto esse número tem uma grande queda em 2004, ficando 

uma diferença de 324.071 pessoas que não se inscreveram em relação ao ano anterior.  

Outra consideração é o fato de o Enem ser aplicado nas cidades de origem do 

candidato e promover a isenção da taxa de inscrição para alunos de escolas públicas. Para os 

demais candidatos essa taxa é menor que as cobradas pelas IES nos vestibulares. A esse 

respeito Barros (2014) destaca que, 

 
[...] Em 2001, uma medida importante para democratizar o Enem foi a isenção do 

pagamento da taxa de inscrição para os alunos de escolas públicas e o uso do 

Sistema de Seleção Unificada (Sisu), ferramenta online que cruza os dados das 

vagas nas instituições de ensino com as notas dos alunos no Enem, é possível, por 

meio de apenas uma inscrição, pleitear vagas em instituições públicas de todo o país 

(BARROS, 2014, p.19). 

 

A partir dessa medida, a busca pelo Enem via SISU, que passou a funcionar no ano de 

2010, passou a se tornar mais atraente aos candidatos que desejam ingressar na universidade. 

O interesse vai crescendo gradativamente a cada ano, como é possível observar gráfico 2 a 

seguir.  
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Gráfico 2 – Número de inscritos no Enem no período entre 2005 e 2017  

 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2017, p.2). 

 

Examinando o gráfico acima se percebe o aumento no índice de pessoas interessadas 

no Exame Nacional do Ensino Médio. Com a mudança na utilização do resultado do Enem, a 

procura elevou-se significativamente a cada ano. Apenas nos anos de 2015 e 2017 que 

ocorreu uma diminuição na procura pelo Enem, conforme mostra o gráfico 2.  

Sobre a diminuição na procura pelo Enem nos anos de 2015 e 2017, vale a pena 

debruçar em pesquisas futuras sobre esse fato, com o fim de conhecer as causas que levaram a 

essa diminuição e/ou, contribuíram para esse ocorrido. 

A partir dos dados apresentados nos gráficos 1 e 2, observa-se que a demanda na 

utilização do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem via SISU, como meio para ingressar 

na educação superior, vem representar  uma procura bastante expressiva, ou seja, vem mostrar 

o quanto um maior contingente de pessoas optaram por esta política de acesso à graduação. 

 

2.7 Lei Nº 12.711 de 2012 – Lei de Cotas – Uma história de lutas e resistências – Governo 

Dilma Rousseff (2011-2014) 

De acordo com Féres e Daflon (2014), para falar da Lei de Cotas é preciso 

compreender as razões que levaram à sua criação, portanto, dentre as razões que representam 

a justificativa da criação desta lei está a situação evidente de discriminação e exclusão social 

presentes no contexto nacional e que deu início aos primeiros movimentos nessa direção. 

Sobre a questão de mérito Dávila (2003) afirma: 

 

[...] No Brasil, o sistema educacional foi concebido e expandido pelo grupo 

dominante branco e de elite, que utilizou o conceito de mérito para distribuir ou 

restringir recompensas educacionais. Contudo, a própria noção de mérito no Brasil 
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foi e persiste sendo fundada sobre uma percepção de inferioridade de alunos não-

brancos e de classe popular (DÁVILA, 2003, p.3). 
 

Segundo Silva Jr. (2002, p. 57) é bastante naturalizado entre estudantes não brancos o 

sentimento de pertencimento aos espaços sociais de subalternidade. Essa sensação de 

conformidade e resignação é fortalecida a partir das atitudes discriminatórias dos docentes e 

dos próprios colegas da convivência escolar. “Ao final do processo de escolarização básica, 

estudantes negros e pobres enfrentam todo tipo de adversidade para ingressar na universidade, 

não dispondo de acesso a formas de treinamento e estudo comparáveis às dos estudantes das 

classes médias e elites” (SILVA JR. 2002, p. 58). 

 

As provas de exame vestibular para o ingresso nas universidades públicas passaram 

a ser realizadas, portanto, num contexto de grande desigualdade de formação, 

motivada principalmente pela renda familiar. Jovens de classe média e alta, que 

podiam cursar as melhores e mais caras escolas elementares e de 2º grau, 

praticamente abocanhavam todas as vagas disponíveis nos cursos das universidades 

públicas e gratuitas. A perversão do sistema tornava-se clara. (GUIMARÃES, 2003, 
p.251) 

 

Ainda segundo Guimarães (2003), os movimentos sociais viviam num contexto de 

discriminação e exclusão, por isso lutavam contra a discriminação de raça, gênero e idade. 

Essa luta materializada nos protestos foi se fortalecendo e ganhando espaço gradualmente. Na 

medida em que foram instituídas com o intuito de atender aos grupos socialmente 

descriminados. Estes dispositivos legais foram possibilitando a igualdade de oportunidades 

para todos, inclusive do acesso à educação superior.  

Os movimentos sociais na luta por equidade de oportunidades para todos defendem 

que “a educação é um dos principais determinantes do acesso a posições de maior 

remuneração e status em nossa sociedade, por sua grande capacidade de influir na mobilidade 

social e na distribuição de oportunidades” (FÉRES, DAFLON, 2014, p. 10). E é nas ações 

afirmativas que vão se estabelecendo pelo país que esse desejo é materializado. 

Para Gomes (2001),  

 

[...] as ações afirmativas consistem em políticas públicas (e também privadas) 

voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e a 

neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem 

nacional e de compleição física. Impostas ou sugeridas pelo Estado, por seus entes 

vinculados e até mesmo por entidades puramente privadas, elas visam a combater 

não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a 

discriminação de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade. (GOMES, 2001, 
p. 06) 

 

Portanto, a Lei de Cotas compõe o conjunto de ações criadas no sentido de contribuir 

para a diminuição da desigualdade em diversos aspectos “que se configuram enquanto reserva 
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de 50% das matrículas por curso e turno nas Universidades Federais e Institutos Federais de 

Educação para grupos com histórico de exclusão” (ROSA, 2014, p. 2).  

Brandão (2005) considera que as concepções de ação afirmativa estão presentes no 

Brasil desde a década 1940, 

 
[...] No Brasil, as concepções de ação afirmativa se apresentam desde 1943, com a 

Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), que no art. 354 determinou uma 

proporção obrigatória de empregados brasileiros em relação a estrangeiros, 

estabelecendo que: “A proporcionalidade será de 2/3 (dois terços) de empregados 

brasileiros, podendo, entretanto, ser fixada proporcionalidade inferior, em atenção às 

circunstâncias especiais de cada atividade”, bem como no art. 373-A, que previa 

“disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher 

ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos 

trabalhistas”. Posteriormente, em 1968, técnicos do Ministério do Trabalho e do 

Tribunal Superior do Trabalho propuseram a aprovação de uma lei que obrigasse as 

empresas de caráter privado a contratar um percentual mínimo de empregados “de 

cor”, com vistas a minimizar a discriminação racial no mercado de trabalho 
(BRANDÃO, 2005, p. 4) 

 

Segundo Rosa, (2014) desde a Constituição Federal de 1988 houve uma evolução das 

ações afirmativas no Brasil, conforme mostra o quadro 4. No entanto, vale ressaltar que 

embora essas ações tenham sido instituídas pelo governo federal “de forma paralela, os 

governos estaduais, bem como a sociedade civil, envolveram-se no movimento em prol da 

inserção de grupos minoritários nos diversos setores sociais” (ROSA, 2014, p. 5). 

Menezes (2001) conceitua as ações afirmativas como “medidas especiais que buscam 

eliminar os desequilíbrios existentes entre determinadas categorias sociais, o que se realiza 

por meio de providências efetivas em favor das categorias que se encontram em posições 

desvantajosas” (MENEZES, 2001, p. 13). 

Ainda sobre o conceito de ações afirmativas, Sarmento (2007) define que, 

 

Ação afirmativa são medidas públicas ou privadas, de caráter coercitivo ou não, que 

visam promover a igualdade substancial, através da discriminação positiva de 
pessoas integrantes de grupos que estejam em situação desfavorável, e que sejam 

vítimas de discriminação e estigma social. Elas podem ter focos muito 

diversificados, como mulheres, os portadores de deficiência, os indígenas ou os 

afrodescendentes, e incidir nos campos mais variados, como educação superior, 

acesso a empregos privados ou a cargos públicos, reforço à representação política ou 

preferências na celebração de contratos (SARMENTO, 2007, p. 198). 
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Quadro 4 – Ações afirmativas no Brasil  desde a década de 1990 

 Ações afirmativas no Brasil entre 1988 a 2010 

Ano Normativa Legal Objetivo da ação afirmativa 

 

1988 

 

Constituição Federal Art. 37 - VII 

“Reserva percentual de cargos e empregos e 

empregos públicos para pessoas portadoras de 

deficiência e definirá os critérios de sua 

admissão”. 

 

 

1990 

 

Lei nº 8.112/1990  

Lei dos Servidores Públicos Federais – 
Art. 5º§2 

“Às pessoas portadoras de deficiência é 

assegurado o direito de se inscrever em concurso 

público para provimento de cargo cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deficiência 

de que são portadoras; para tais pessoas são 

asseguradas até 20% das vagas oferecidas”. 

 

1991 

Lei nº 8.213/1991 – Lei de contratação 

de pessoas com deficiência em 

empresas – Art. 93 

“A empresa com 100 ou mais funcionários está 

obrigada a preencher de dois a cinco por cento dos 

seus cargos com beneficiários reabilitados, ou 

pessoas portadoras de deficiência”.  

 

1996 

Lei nº. 9.100/1996 – Lei que instituiu 

normas para a realização das eleições 

municipais de 03 de outubro de 1996 

“Estabelece o percentual mínimo de 20% das 

candidaturas como sendo reservadas às mulheres”. 

1999 Projeto de Lei nº. 73/99 “Dispõe sobre o ingresso nas universidades 

federais e estaduais e dá outras providências”, 

estabelecendo o percentual de 50% das vagas a 

serem preenchidas nos processos seletivos das 
referidas instituições mediante seleção de alunos 

nos cursos de ensino médio – cota universitária.  

 

1999 

 

Projeto de Lei nº 298/1999 

“Estabelece reserva de vagas nas universidades 

públicas para alunos egressos da rede pública de 

ensino” 

 

2001 

 

Ministério da Justiça 

 

“Cria cotas de 20% para negros, 20% para 

mulheres e 5% para pessoas com deficiência física 

ou mental para trabalharem sem vínculo 

empregatício neste ministério”.  

2002 O Instituto Rio Branco lança o Edital 

do Programa de Ação Afirmativa 

(PAA) - Bolsa-Prêmio de Vocação para 

a Diplomacia 

“Cria bolsas de estudos ao preparo de estudantes 

negros para ingresso no Instituto Rio Branco”.  

 

2002 

Programa Nacional de Ações 

Afirmativas 

“Objetiva incluir afrodescendentes, mulheres e 

pessoas com deficiência em alguns programas de 
governo”.  

 

 

2004 

 

 

Projeto de Lei nº 3.627 de 2004 

“Institui Sistema Especial de Reserva de Vagas 

para estudantes egressos de escolas públicas, em 

especial negros e indígenas, nas instituições 

públicas federais de educação superior e dá outras 

providências”.  

2007 Projeto de Lei nº 546, de 2007 “Institui o sistema de reserva de vagas para 

estudantes egressos de escolas públicas nas 

instituições federais de educação profissional e 

tecnológica”.  

2008  

Projeto de Lei nº 3.913, de 2008 

“Institui o sistema de reserva de vagas para 

estudantes egressos de escolas públicas nas 

instituições federais de educação superior, 

profissional e tecnológica”.  

2008 Projeto de Lei nº 344, de 2008 “Institui reserva de vagas nos cursos de graduação 

das instituições públicas de educação superior, 
pelo período de doze anos, para estudantes 

oriundos do ensino fundamental e médio 

públicos”.  
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2008 Projeto de Lei nº 180, de 2008.  “Dispõe sobre o ingresso nas universidades 

federais e estaduais e nas instituições federais de 

ensino técnico de nível médio e dá outras 
providências”. 

2010 Lei nº 12.288/2010 – Lei que institui o 

Estatuto de Igualdade racial – Art.1º 

“Destinado a garantir à população negra a 

efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa 

dos direitos étnicos individuais, coletivos e 

difusos e o combate à discriminação e às demais 

formas de intolerância étnica”.  

2012 Lei Nº 12.711 de 2012 - Lei de Cotas “reserva de 50% das matrículas por curso e turno 

nas 59 universidades federais e 38 institutos 

federais de educação, ciência e tecnologia a alunos 

oriundos integralmente do ensino médio público, 

em cursos regulares ou da educação de jovens e 

adultos. Os demais 50% das vagas permanecem 

para ampla concorrência”. 
Fonte: Quadro construído a partir dos dados de (ROSA, 2014, p.5)  

 

Como se pode observar no quadro acima, o movimento legal em relação às ações 

afirmativas não se manteve estático, mas em constante movimento em busca de ampliar as 

oportunidades de acesso a qualquer setor da sociedade e ao maior número de pessoas 

possíveis. Da perspectiva das reserva de vagas tanto para deficientes quanto para mulheres de 

1990 a 1996, há três Leis que garantem esse amparo.  

Da perspectiva do acesso ao ensino superior nos anos de 1999 e 2008 começam os 

primeiros movimentos, e em 2010 sanciona-se uma Lei específica para a população negra. 

Essas normativas são a concretização das ações afirmativas ensejadas no sentido de 

democratizar a oportunidade de acesso para todos os grupos sociais, tanto da perspectiva do 

acesso ao ensino superior quanto da perspectiva do acesso ao mercado de trabalho.  

Com iniciativas tomadas ao longo dos anos na direção de contribuir para extinguir ou 

minorar os efeitos da discriminação e/ou exclusão em diversos aspectos, os movimentos se 

fortaleceram nas interpretações legais, dialogaram e se entenderam. Assim, chegaram ao 

consenso de critérios que pudessem representar a necessidades desses grupos, materializados 

na Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012 (ROSA, 2014, p. 5). O que não significa dizer que 

esta lei resolveu todas os problemas desse contexto, e, nesse sentido, Baniwa (2013) que  

 

[...] a política das cotas, assim como todas as políticas de Ações Afirmativas, não 

pode ser considerada como um fim em si mesmo e nem como uma solução única 

para todos os problemas de desigualdade e exclusão educacional no país. É um 

ponto de partida para se pensar o enfrentamento mais pragmático das desigualdades 

associadas à exclusão e discriminação racial, sociocultural, econômica e étnica. 

Neste sentido, o alcance da Lei depende de ações e estratégias a serem adotadas pelo 

Ministério  da Educação e pelas Instituições Federais de Ensino (BANIWA, 2013, 
p.18). 
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A Lei nº 12.711 de 2012, conhecida como Lei de Cotas, vem representar um marco na 

história de lutas e resistências contra a discriminação desses grupos menos favorecidos, 

firmando a conquista do lugar de direito desse grupo no espaço da universidade, no sentido de 

fortalecer a democratização do acesso à educação superior. 

 

Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades 

federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras 

providências. Art. 1o  As instituições federais de educação superior vinculadas ao 

Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos 

cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de 
suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas públicas (BRASIL, 2012). 

 

A Lei de Cotas regulamentada pelo Decreto15 nº 7.824/2012, 

 

[...] vem assegurar 50% das matrículas por curso e turno nas universidades e 

institutos federais a partir dos critérios nela estabelecidos para que o candidato esteja 

apto a participar. Dentre os critérios para participação, está renda que será 

comprovada via documentação, também a cor, que será comprovada via auto 

declaração. A Lei de Cotas deverá entrar em funcionamento gradualmente ao longo 

dos próximos quatro anos seguintes a sua sansão (BRASIL, 2012).  

 

As universidades que já tenham publicado o edital em normas anteriores à Lei, devem 

seguir a seguinte orientação (BRASIL, 2012): 

 

No caso das universidades que já tenham publicado edital, farão novas chamadas a 

fim de atender a lei, que deve abranger o acolhimento aos oriundos de todas as 

escolas públicas via nota do Enem ou ampla concorrência, inclusive os colégios 

militares que são também escolas públicas e amparadas sob esse conceito pela LDB 

9394/96 (BRASIL, 2012).  

 

Segundo Calmon e Lázaro (2013, p. 1), a mudança introduzida pela Lei 12.711/12 já 

pode ser percebida pelo aumento do número de inscritos no Exame Nacional de Ensino Médio 

(Enem) em 2012 e 2013 e que fazem opção pelas cotas. No quadro abaixo pode-se observar, 

em números absolutos e percentuais, o aumento na demanda do uso das cotas.  

  

 
15 É um decreto que regulamenta uma lei. Leis geralmente são abstratas demais e não conseguem prever todas as 

situações em que serão aplicadas e o modo de ser aplicada. ... Então o poder executivo por decreto regulamenta 

uma lei. O decreto é privativo do chefe do poder executivo Presidente, Governador ou Prefeito. Disponível em:  

dúvidas jurídicas. < https://jus.com.br/duvidas/80307/decreto-regulamentar>. Acesso em: 16 de maio de 2019.  

https://jus.com.br/duvidas/80307/decreto-regulamentar
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Quadro 5 – Número de inscritos no Enem que fizeram opção pelo sistema de Cotas nos anos 2012 e 2013. 

Cor/Raça Inscrições 2012 Inscrições 2013 % Crescimento 

Amarela 132.324 159.633 21% 

Branca 2.421.487 2.837.064 17% 

Indígena 35.756 46.563 30% 

Negros (pretos e 

pardos) 
3.094.545 4.006.425 29% 

Não declarada 107.220 123.889 16% 

TOTAL 5.791.332 7.173.574 24% 

Fonte: (CALMON;LÁZARO, 2013, p.1) 

 

Dessa forma, a Lei de Cotas vem representar um avanço da perspectiva de conquistas 

de direitos e respeito. Para Bayama (2012),  

 

A Lei nº. 12.711/2012 foi aprovada numa conjuntura em que o posicionamento do 
Judiciário quanto à constitucionalidade das cotas raciais foi decisivo. A Lei procura 

fazer prevalecer, no âmbito educacional, o princípio da igualdade consagrado no 

artigo 206 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e no artigo 3º, inciso I 

da LDBEN, que estabelecem que o ensino deva ser ministrado, considerando este 

princípio para o acesso e permanência na escola (BAYAMA, 2012, p. 336). 

 

Sobre a democratização do acesso à educação superior e a Lei de Cotas, Santos 

assinala que  

 

[...] Não podemos deixar de ressaltar que a Lei representa uma conquista na 

perspectiva da democratização do acesso ao ensino superior público. O que não 

significa que, por si só, as cotas sejam capazes de responder a todas as mazelas 

educacionais brasileiras. [...] Entretanto, por meio da Lei e sua regulamentação, o 

Estado brasileiro emanou um comando claro no sentido da redução das 

desigualdades para o ingresso nas IES públicas a grupos sociais até então pouco 

representados (SANTOS, 2012, p. 306).  

 

É nesse contexto de criação e reformulação de políticas públicas educacionais no 

sentido de contribuir com a democratização do acesso à educação superior, que surgem os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia como mecanismo agregador da 

democratização do ensino, que vem somar com a política de acesso a educação superior, uma 

vez que, além de passarem a ofertar cursos de graduação, também passam gradualmente a 

adotar as políticas de acesso que vão se institucionalizando ao longo da gestão dos governos 

Lula (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011- 2014) (OTRANTO, 2010, p. 20). 
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CAPÍTULO III – POLÍTICAS DE ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR NO 

INSTITUTO FEDERAL GOIANO – CAMPUS URUTAÍ 

 

Este capítulo caracteriza e analisa as políticas de acesso à educação superior no 

Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí em vigência no período de 2008 a 2014. Para tanto, 

inicia apresentando um breve histórico da sua organização, para mostrarem seguida como o 

campus aplicou as políticas de acesso à educação superior, bem como as suas repercussões no 

perfil institucional. 

Inicialmente caracteriza-se o Campus Urutaí, em que se faz o levantamento dos dados 

históricos, da fundação à atualidade, assim como as justificativas que levaram à criação desse 

campus, tanto da perspectiva legal – quais normativas o legitimaram – quanto da perspectiva 

social – quais necessidades sociais contribuíram para essa criação. Para esta análise buscou-se 

as informações tanto nos registros institucionais do campus quanto dos registros nacionais, a 

saber: PDI, PPC, Normativas internas, Regimento interno, Portarias, Resoluções, Decretos, 

Leis e outros que possam contribuir com essa pesquisa.  

Continuando a análise dos documentos institucionais, levantam-se os dados da 

organização estrutural desse campus, considerando sua trajetória histórica. Busca-se mostrar 

como estava estruturado o campus, didática e administrativamente, no período precedente ao 

recorte temporal desta pesquisa.  

 

3.1 Breve histórico da fundação do Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí 

 
Fonte:  Arquivo do Museu do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Urutaí. 
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O Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí nasceu da fusão de interesses e 

necessidades daquela região, que, por ser uma região agrícola, fazendária e voltada à criação 

de gado, requeria investimentos para expandir os negócios. Portanto, era de interesse dos 

fazendeiros uma iniciativa nesse sentido. Considerando ainda que foi neste momento que a 

região passou a contar com via férrea, trazendo uma possibilidade de ligação com o Centro-

Sul, foi somente  

 

no início da segunda década deste século  que os primeiros quilômetros de trilho 

chegam a Goiás: Em 1911, foi inaugurado o primeiro trecho: Araguari - Engenheiro 

Behout. Nos seguintes vinte anos, a estrada foi penetrando lentamente pelo sul de 

Goiás: Goiandira (1913), Ipameri (1913), Vianópolis (1924), Bonfim (hoje, Silvânia, 

1930), Leopoldo de Bulhões (1931), 287 quilômetros ao todo [...] As estradas de 

rodagem, quando havia, eram de precária situação e, no mais das vezes, cabia a 
particulares construí-las e explorá-las, já que o poder público não dispunha de 

recursos para tal (CAMPOS, 1987, p. 41). 

 

Nos anos de 1920 o Sudeste Goiano se despontava economicamente em relação às 

outras regiões do Estado, tempo em que a cidade de Urutaí era um distrito de Ipameri (ISSA, 

2014, p. 23). 

 

Urutaí foi o nome que a Companhia Estrada de Ferro de Goiás deu à sua penúltima 

estação, nesta primeira etapa da construção da linha. Estação inaugurada em 1914, 

no município de Ipameri, Urutaí se desenvolveu como cidade a partir de um 

dinâmico centro comercial, produtor e exportador de bens agropecuários. Localizada 
numa zona de terras férteis, Urutaí contava com as maiores fazendas de gado do 

município de Ipameri e era a estação que se localizava mais próximo às grandes 

fazendas da região, o que ressalta o papel econômico do povoado. (BORGES, 1990, 

p.106). 

 

Segundo Issa (2014, p. 25), a chegada da estrada de ferro “favoreceu a implantação de 

uma Fazenda Modelo de Criação no município de Ipameri, na região de Urutaí. As maiores 

fazendas estavam instaladas neste município”. Além disso, com o incremento de um meio de 

transporte, as transações comerciais foram impulsionadas em todos os aspectos. De acordo 

com Santos (2011) já se criava gado na região e o ano de 1920 foi marcante  por representar 

“o marco histórico do desenvolvimento da raça bovina Canchim, “a fazenda modelo foi o 

local responsável por difundir e melhorar as raças qualificadas na região, junto aos criadores, 

proporcionando o melhoramento genético de seus rebanhos” (CAMPOS, 2005, p. 08).  

Portanto, a partir de então a fazenda Modelo passou a ser oficialmente o centro de 

criação e melhoramento de raças bovinas da região, passando a desempenhar papel 

preeminente no processo de desenvolvimento da região sudeste, aproveitando e 

potencializando sua principal característica econômica – a pecuária.  
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Subsidiada pela União de 1920 a 1930, “a Fazenda Modelo, funcionou como Centro 

de Criação de Raças Bovinas de alto padrão zootécnico, no município de Urutaí” (ROSA, 

2016, p. 168). No entanto, após esse período a Fazenda foi caindo em qualidade e produção 

devido à transferência do veterinário responsável para São Carlos (SP), onde assumiu a 

expertise de pesquisa até então desenvolvida na unidade goiana, que, ao invés de gerar e 

potencializar a pesquisa na área, passou a receber todas as instruções produzidas e 

sistematizadas pela Fazenda de São Carlos, o que representou o declínio da Fazenda Modelo. 

Nesse ínterim, o Deputado Benedito Vaz propõe a transformação dessa fazenda em uma 

escola agrícola, por meio do projeto nº 1.416/51, protocolado em 22 de novembro de 1951 

(CAMPOS, 1987).  

Issa (2014) assinala que a transformação da Fazenda Modelo de Urutaí em escola 

agrícola “justifica-se pela possibilidade de atração de benefícios para Goiás, já que este estado 

não possuía nenhuma escola agrícola, e que, passando a possuir fosse direcionada pela Lei 

Orgânica 16do Ensino Agrícola e  mantida pelo governo federal” (ISSA, 2014, p. 39). A ideia 

inicial era preparar e orientar os trabalhadores agrícolas do Brasil Central. 

A alteração na economia do Brasil, ocorrida com a “mudança econômica provocada 

pelo fim do ciclo do café e pela quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque consolidou-se o 

desenvolvimento do parque industrial brasileiro, como resultado do novo comportamento dos 

ex-barões do café” (FAVRETTO; SCALABRIN, 2015, p. 6), portanto, a partir dessa nova 

configuração do país, os barões do café passam a investir consideravelmente no setor 

secundário. Procedendo dessa forma, cresce o mercado interno, caem as exportações, e com a 

transferência de renda da área agrícola para a industrial, gera-se a necessidade de mão de obra 

 

16 As chamadas “Leis” Orgânicas do Ensino se constituem, na verdade, num conjunto de Decretos-Lei 

elaborados por uma comissão de “notáveis” presidida por Gustavo Capanema e outorgados pelos presidentes 

Getúlio Vargas durante o Estado Novo e José Linhares durante o governo provisório, período no qual esteve a 

frente do Ministério da Educação Raul Leitão da Cunha. Tiveram como objetivos, reformar e padronizar todo o 

sistema nacional de educação, com vistas a adequá-lo à nova ordem econômica e social que se configurava no 

Brasil naquela época (expansão do setor terciário urbano, constituição de uma classe média, do proletariado e da 

burguesia industrial, resultante da intensificação do capitalismo no país). Em seu conjunto, também ficaram 

conhecidas como Reforma Capanema. Foram eles: 1)    Decreto-lei nº 4.048, de 22/01/1942 – Cria o SENAI 

(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial); 2)    Decreto-lei nº 4.073, de 30/01/1942 – “Lei” Orgânica do 

Ensino Industrial; 3)    Decreto-lei nº 4.244, de 09/04/1942 – “Lei” Orgânica do Ensino Secundário; 

4)    Decreto-lei nº 6.141, de 28/12/1943 – “Lei” Orgânica do Ensino Comercial; 5)    Decreto-lei nº 8.529, de 

02/01/1946 – “Lei” Orgânica do Ensino Primário; 6)    Decreto-lei nº 8.530, de 02/01/1946 – “Lei” Orgânica do 

Ensino Normal; 7)    Decretos-lei nº 8.621 e 8.622, de 10/01/1946 – Criam o SENAC (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial) e; 8)    Decreto-lei nº 9.613, de 20/08/1946 – “Lei” Orgânica do Ensino Agrícola. 

Disponível em: < 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_leis_organicas_do_ensino.htm>.Acesso em 15 

de mar. 2019. 
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qualificada (FAVRETTO; SCALABRIN, 2015). “Contudo, como o país ainda não formava 

profissionais de nível técnico, operários qualificados passaram a ser buscados no exterior” 

(AMARAL, 2005, p. 37).  

De acordo com Cunha (2005, p. 6), “esses operários estrangeiros monopolizavam o 

conhecimento sobre o maquinário, além de pressionar seus patrões por melhores salários e 

condições de trabalho, inclusive com a organização sindical”, o que significa dizer que, nesse 

momento, os operários estavam em vantagem, pois não havia mão de obra qualificada no 

ramo no país. “Esses fatos corroboraram para a valorização do trabalho e do ensino 

profissional e, juntamente com outros eventos históricos, contribuíram para a mudança na 

política educacional referente ao ensino profissional” (FAVRETTO; SCALABRIN, 2015, p. 

7).  

Segundo Cunha (2005), com Getúlio Vargas na presidência da República do Brasil, 

mudanças exponenciais foram acontecendo, dentre elas, no setor educacional, cuja 

preocupação em relação à formação acadêmica intelectual também integrava a preocupação 

da formação de mão de obra qualificada em um período de transição de uma cultura agrícola 

para a construção de uma cultura industrial.  

Com o fim do ciclo do café, a quebra da bolsa de valores de Nova York e a importação 

de mão de obra estrangeira para atuar no Brasil, o projeto de transformar a Fazenda Modelo, 

outrora destaque da pecuária goiana, em uma instituição de ensino voltado para agricultura e 

pecuária, foi retomado de modo que pudesse servir não somente a Goiás, mas ao país 

(SANTOS, 2011).  

Assim, dois anos após ser protocolado o projeto nº 1.416/51, que pede a transformação 

da Fazenda Modelo em uma instituição de ensino agrícola, foi sancionada a Lei nº 1.923 de 

28 de julho de 1953,  criando a Escola Agrícola de Urutaí (ISSA, 2014). 

Segundo Campos (2005), as justificativas que levaram à criação do campus Urutaí, 

iniciada a partir da Escola Agrícola de Urutaí são, da perspectiva local, o fato de haver toda 

uma estrutura física quase que desativada em função da Fazenda Modelo já não desempenhar 

as atividades do início de sua criação e, da perspectiva social, a necessidade de formação de 

mão de obra qualificada em nível técnico, com o fim de formar profissionais habilitados para 

atuarem na agricultura e pecuária, que era a principal economia da região. Por fim, da 

perspectiva legal,  o projeto que culminou com a  Lei nº 1.923, de 28 julho de 1953.  
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Segundo Rosa (2016) e Santos (2011), a Fazenda Modelo foi o início de uma nova era, 

pois começava ali uma fase de transformações que ao longo do tempo foi revolucionando a 

economia e a educação da região do sudoeste goiano.   

 

Linha do tempo – denominações do IF Goiano Campus Urutaí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora 

No período de cinquenta e cinco anos (55 anos) a instituição de ensino agrícola passou 

por distintas alterações, que são justificadas a partir das novas demandas que vão surgindo, 

como a necessidade de formar profissionais para o mercado de trabalho agrícola e a  

adequação dos currículos às novas demandas que emergiam. Assim, na medida em que a 

instituição crescia na oferta de cursos e nas estruturas físicas, foi tendo a sua denominação 

alterada, bem como seu quadro de servidores ampliados (ROSA, 2016). A cada mudança na 

nomenclatura da instituição havia  mudança de currículos, extinção de alguns cursos e criação 

de  outros. (SANTOS, 2011). 

1920 - Fazenda Modelo 

 

1953 – Escola Agrícola de 

Urutaí 

1964 – Ginásio Agrícola de 

Urutaí 

1979 – Escola Agrotécnica Federal de 

Urutaí 

2002 - Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Urutaí-GO 

2008 - Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Goiano – campus Urutaí-GO 

Lei nº 1.923 de julho de 1953 

Decreto nº 53.558 de 13 de 

fevereiro de 1964 

Decreto n. 13.197 de 25 de 

setembro de 1918 

Decreto nº 83.935 de 4 

de setembro de 1979 

Decreto Presidencial de 

16 de agosto de 2002 

Lei nº 11.892 de 29 de 

dezembro de 2008 
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3.2 Dos órgãos responsáveis pelo Ensino Agrícola no Brasil  

As instituições de ensino agrícola no Brasil inicialmente estavam sob a 

responsabilidade da Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário – SEAV, do 

Ministério da Agricultura, cujas orientações de funcionamento desta, eram regidas sob a Lei 

Orgânica do Ensino Agrícola (Decreto- Lei nº 9. 613 de 20 de agosto de 1946) que vigorou 

por quinze anos até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 

nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961, a qual contempla o Ensino Técnico no seu capítulo III 

(BRASIL, 1946).  

Em 1967 (via Decreto nº 60.731/67) a SEAV passa à jurisdição do MEC, denominada 

agora de Diretoria de Ensino Agrícola – DEA. Em 1970 o DEA é substituído pelo 

Departamento do Ensino Médio – DEM. No entanto, devido à proporção a qual foi 

gradativamente envolvido esse ensino, o DEM reconhece sua incapacidade de continuar 

coordenando a extensa rede de escolas agrícolas, “sugerindo, então, a criação de um órgão 

específico para administrá-las, assentida a sugestão, em 14 de outubro de 1975, por meio do 

Decreto nº 76.436, foi criada a Coordenação Nacional do Ensino Agrícola do Ministério da 

Educação e Cultura – COAGRI” (MACHADO, 2005, p. 56 ).   

No ano de 1986 extingue-se a COAGRI pelo Decreto n. 93.613, de 21 de novembro de 

1986, e cria-se a Secretaria de Ensino de Segundo Grau – SESG. Em 1990, SESG tem seu 

nome modificado para Secretaria Nacional de Educação Tecnológica – SENETE – e em 1992  

(via Decreto nº 8.490) a SESG passa a ser  a Secretaria de Educação Média e Tecnológica – 

SEMTEC e, em 2004, tornou-se Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC 

(ROSA, 2016).  

Os dispositivos legais que antecederam a criação do campus Urutaí do IF Goiano são: 

Lei nº 1.923 de 28 de julho de 1953 – cria a Escola Agrícola de Urutaí; Decreto nº 53.558 de 

13 de fevereiro de 1964 – cria o Ginásio Agrícola de Urutaí; Decreto nº 83.935 de 04 de 

setembro de 1979 – cria a Escola Agrotécnica Federal de Urutaí (anexos D, E, F). Até o ano 

de 1999 a instituição oferecia cursos técnicos de nível médio e após as mudanças elencadas 

passou a ofertar o ensino médio integrado ao ensino técnico (TAVARES, 2004). 

Para compreender a trajetória e o contexto de implementação das políticas de acesso à 

educação superior e analisá-las no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IF 

Goiano – campus Urutaí no período compreendido entre 2008 e 2014, faz-se necessário  

conhecer as políticas de acesso que vigoraram  até 2008 de modo a se observar se houve  
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aumento na procura por estes cursos dentro do período que abrange o recorte temporal deste 

estudo. 

Em 1999, quando a instituição ainda era denominada Escola Agrotécnica de Urutaí, 

foi ofertado o primeiro curso superior, denominado “Tecnologia de Irrigação e Drenagem” – 

TID. Os demais foram ofertados depois que a Escola passou a ser denominada de Centro 

Federal de Educação Tecnológica – CEFET, no ano de 2002. Durante o período 

compreendido entre 2002 e 2008 a única política de acesso à educação superior utilizada nesta 

instituição era via processo seletivo ou Exame Vestibular (PEREIRA, 2009).  

Segundo Rosa (2016, p. 112) “os Cefets foram criados em uma nova institucionalidade 

que conservava as políticas direcionadas para realçar o Brasil como nação industrial, e que 

relacionava as políticas de desenvolvimento com a intensificação da produção industrial”. 

Esse modelo de instituição foi justificado pela demanda por formação de profissionais cujos 

requisitos de formação eram superiores aos dos técnicos de nível médio e ainda ganhou força 

pela “reivindicação de educação permanente para trabalhadores, de modo que eles pudessem 

acompanhar as mudanças impulsionadas pelo desenvolvimento de novas tecnologias e 

padrões organizacionais no âmbito produtivo” (PEREIRA, 2009, p. 96). 

Portanto, assumir um formato de Centro Federal de Educação Tecnológica implicava 

uma reconfiguração didático-administrativa e física, dentre elas, conforme Decreto nº 2.406 

de 27 de novembro de 1997, no Art. 3º, os Centros Federais de Educação Tecnológica têm 

como características básicas: “VI - oferta de ensino superior tecnológico diferenciado das 

demais formas de ensino superior; Art. 4º..IV - ministrar ensino superior, visando a formação 

de profissionais e especialistas na área tecnológica” (DECRETO Nº 2406/97).  

Assim, a partir do ano 1999 o Centro Federal de Educação e Tecnologia passou a 

ofertar cursos de nível superior que foram  aumentando gradualmente. A tabela 6 mostra os 

cursos implantados  e seus respectivos  atos normativos.  

Tabela 6 – Atos normativos que legitimaram o funcionamento, reconhecimento e/ou renovação de 

reconhecimento dos cursos superiores do Centro Federal de Educação Tecnológica de Urutaí. 

Curso  Modalidade Ato de criação 
Ato de 

reconhecimento 

Forma de 

ingresso 

Tecnologia de Irrigação e 
Drenagem - TID 

Presencial Port. Nº 738/99 
Port. Nº 

3.099/2002 
Vestibular 

Tecnologia em Análises e 

desenvolvimentos de Sistemas 

- TADS 

Presencial 
Res. Nº 001/2003 –

de 14/02/003 

Portaria nº 286 de 

21/12/2012 
Vestibular 

Tecnologia em Alimentos - 

TAL 
Presencial 

Res. Nº 003/2006 – 

de 04/07/06 

Portaria nº 286 de 

21/12/2012 
Vestibular 

Tecnologia em Gestão 

Ambiental - TGA 
Presencial  

Portaria nº 39 de 

19/04/2012 
Vestibular 
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Tecnologia em Gestão da 

Tecnologia da Informação - 

TGTI 

Presencial 
Res. Nº 003/2007 

de 28/05/07 

Portaria nº 566 de 

20/08/2018 
Vestibular 

Bacharelado em Agronomia - 
BA 

Presencial 
Res. Nº 008/07 de 

03/10/07 
Portaria nº 217 de 

31/10/2012 
Vestibular 

Fonte: Projeto Político Pedagógico dos cursos superiores do Centro Federal de Educação Tecnológica – campus 

Urutaí, 1999 - 2008.  

 

De acordo com os Projetos Pedagógicos de Cursos, a política de acesso à educação 

superior utilizada é o exame vestibular e a duração dos cursos variava de acordo com o tipo de 

curso ofertado. Os cursos tecnólogos tem duração de três anos (PPCs, 1999-2007) e o 

bacharelado de cinco anos. Há que ressaltar que, quando o CEFET institui seus cursos 

superiores da perspectiva da normativa responsável pela autorização e reconhecimento, 

inicialmente era regido pela Lei nº 9.131 de 24 de novembro de 1995. Porém, no ano de 2006, 

com as orientações de regulação, supervisão, reconhecimento e renovação de reconhecimento, 

passaram a ser regido pelo Decreto nº 5.773 de 09 de maio de 2006.  

Vale destacar que, para fins desta pesquisa, buscou-se o documento Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI17– referente a esses períodos (1999-2007), com o 

objetivo de apresentar a previsão de oferta dos cursos no campus que é o objeto deste estudo.  

Observou-se que o exame vestibular18 era  o único meio de aceso à educação superior 

do Campus Urutaí, no período compreendido entre 1999 a 2008. A tabela abaixo mostra a 

demanda na procura por estes cursos nos períodos citados. 

Tabela 7 – Total de inscrições realizadas, de matrículas efetivadas e política de acesso vigente de todos os 

cursos superiores do CEFET no período de 1999 a 2008. 

Ano Total de inscrições Total de matrículas efetivadas Política de acesso vigente 

1999 136 80 Exame vestibular 

2000 139 80 Exame vestibular 

2001 131 80 Exame vestibular 

2002 177 80 Exame vestibular 

2003 587 110 Exame vestibular 

2004 324 110 Exame vestibular 

2005 400 110 Exame vestibular 

2006 309 104 Exame vestibular 

2007 742 177 Exame vestibular 

2008 818 190 Exame vestibular 

Fonte: Secretaria  do Ensino Superior do Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí. 

 

 
17 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), este plano é um dos itens a ser apresentado por uma instituição 

e submetido à aprovação do MEC para credenciamento e recredenciamento de instituições de ensino superior. O 

PDI deve passar por trâmites de avaliação que incluem a Secretaria competente (SESu ou SETEC), o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Conselho Nacional de Educação 

(CNE) e o próprio Ministro da Educação (BRANDÃO, 2010, p.69). 
18 O processo seletivo via exame vestibular, era conduzido por comissão encarregada desta função do próprio 

campus, desde a elaboração a aplicação e ao resultado final (SECRETARIA ENSINO SUPERIOR IF GOIANO 

– CAMPUS URUTAÍ) 
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Os números mostram a expressiva procura por cursos superiores ofertados por esta 

instituição, considerando que nesse período não existia o sistema de seleção unificada SISU e 

a via de acesso à educação superior e a educação superior tecnológica era o exame vestibular. 

Sobre o acesso à EPT19, a promulgação da LDB nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 

traz as seguintes determinações, nos Arts. 39 a 42: 

 

“O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, bem 

como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a possibilidade de 

acesso à educação profissional”. Dessa forma, “A educação profissional será 
desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de 

educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho”. 

“As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos regulares, oferecerão 

cursos especiais, abertos à comunidade, condicionados a matrícula à capacidade de 

aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade.” (BRASIL, 1996) 

 

Partindo da LDB 9394/96 quanto à Educação Profissional, inclusive das possibilidades 

de acesso, foi criado pela Portaria MEC nº 1005 de 10 de setembro de 1997, o Programa de 

Expansão da Educação Profissional – Proep. 

 

O Programa de Expansão da Educação Profissional – PROEP é uma iniciativa do 
Ministério da Educação – MEC para implementação dos preceitos e dispositivos 

estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996), e do Decreto n° 2.208/97 que regulamentou 

dispositivos dessa Lei. O PROEP teve seu início em 24 de novembro de 1997. Visa 

à implantação da reforma da educação profissional, especialmente no que diz 

respeito às inovações introduzidas pela legislação. Abrange aspectos técnico-

pedagógicos, como flexibilização curricular, gestão escolar que contemple a 

autonomia, flexibilidade, captação de recursos e parcerias, garantindo a expansão da 

rede de educação profissional (BRASIL, 1997). 

 

Conforme Azevedo (2011), as parcerias para a implementação da reforma e expansão 

seria representada no convênio entre governo brasileiro e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). Com esse convênio foram subsidiados os estudos nas instituições 

federais, estaduais e municipais no sentido de fazer o levantamento das reais possibilidades 

dos investimentos que se pretendia fazer na direção da educação profissional. Foram eles:  

 

[...] realização de estudos de pré-investimentos necessários à elaboração de planos 

estaduais para a reforma e expansão do ensino médio e expansão da educação 

profissional, bem como de projetos escolares; investimento na área de educação 
profissional, incluindo ações de reforma/ampliação de instituições federais e/ou 

estaduais de educação profissional já existentes; construção de Centros de Educação 

Profissional sob a responsabilidade dos estados/Distrito Federal e do segmento 

comunitário; aquisição de equipamentos técnicos-pedagógicos e de gestão; aquisição 

de materiais de ensino-aprendizagem; capacitação de docentes e pessoal técnico-

administrativo; e prestação de serviços e consultorias para a realização de estudos 

nas áreas técnico-pedagógica e de gestão (ROSA, 2016, p. 116).   

.  

 
19 Educação Profissional Tecnológica (BRASIL, 1997). 
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Alguns dos principais objetivos do Programa de Expansão da Educação Profissional – 

Proep são: 

 

a) Fortalecer no MEC e nas Secretarias Estaduais, responsáveis pela educação 

profissional, as funções de normatizar, apoiar, coordenar, monitorar e avaliar o 

desempenho do sistema, bem como informar ao público acerca do mesmo;  

b) Criar, com base nas atuais escolas técnicas federais, estaduais e municipais 

(comunitárias), e mediante a construção de novas unidades, de uma rede de Centros 

de Educação Profissional (CEP’s);  
c) Utilizar pesquisas de demanda e de estudos de tendências de mercado de trabalho 

para a determinação dos cursos que deverão ser oferecidos (BRASIL, 1997).  

 

Brandão (2006) lembra que embora constasse dentre os principais objetivos do 

programa a expansão da rede de escolas profissionais com a criação de novas unidades, em 

1998 o governo retrocede a essa decisão via Lei nº 9.649, alterando o Art. 3º da Lei nº 

8.948/94, proibindo a construção de novas unidades federais e/ou novas instituições de ensino 

profissional federal, determinando que 

 

A expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de novas 

unidades de ensino por parte da União, somente poderá ocorrer em parceria com 

Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não-

governamentais que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos 

estabelecimentos de ensino. (BRASIL, 1998, art. 47, § 5º grifo nosso). 

 

Segundo Brandão (2006), embora não nos esqueçamos de que se trata de um momento 

num contexto de política neoliberal, ainda assim tem-se um cenário que remete à contradição, 

uma vez que de um lado, a LDB 9394/96 contempla a educação profissional e, de outro, cria-

se um programa no sentido de investimento para tal. 

Dessa forma, em 1998 extingue-se, via Lei nº 9.649/98, um dos principais objetivos do 

programa de expansão da rede de educação profissional, que seria a expansão das unidades 

institucionais, resultando, com essa iniciativa, na estagnação de vagas e/ou unidades de ensino 

profissional, desconsiderando dessa forma todo estudo feito a respeito de levantar as 

demandas sociais. 

Assim, em meio à expectativa da expansão da Educação Profissional, o campus objeto 

desta pesquisa foi denominado Centro Federal de Educação Tecnológica de Urutaí pelo 

Decreto presidencial de 16 de agosto de 2002. Com a promulgação da Lei nº 11.892 de 29 de 

dezembro de 2008, passou a ser o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 

trazendo dentre suas possibilidades a expansão de cursos superiores e posteriormente novas 

políticas de acesso à educação superior do Brasil. 
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3.3 De Centro Federal de Educação Tecnológica para Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia  

Segundo Rosa (2016), já quase no fim do mandato do governo FHC aprovou-se o PNE 

2001-2010 pela Lei nº 10.172, no qual em seu item 3, embora tratasse da ampliação do 

atendimento nos demais níveis de ensino, inclusive o profissional, não tratava da ampliação 

de vagas para esse atendimento.  

 

[...] Nesse PNE, no campo do diagnóstico da educação tecnológica e formação 

profissional, reconheceu-se como fator preocupante a pequena oferta desse formato 

de educação, tanto para a população jovem, que precisa se preparar para o mercado 

de trabalho, quanto para os adultos, que precisam se readaptar. No mais, identificou-

se a limitação de vagas no setor público, lacuna apresentada especialmente nas 

escolas federais de nível técnico e tecnológico (ROSA, 2016, p. 117). 
 

Outra preocupação que entra em voga é a ampliação de oferta dessas vagas, 

consequentemente, de unidades para o segmento, pois até esse momento as quantidades de 

unidades de Educação Profissional no Brasil não eram tantas assim (ROSA, 2016). 

De acordo com Otranto (2010, p. 91), a rede federal de educação profissional, 

“segundo dados do MEC20 e da SETEC21 contava com 36 EAFs22, 33 CEFETs 23com suas 58 

Unidades de Ensino Descentralizadas (UNEDs), 32 EV24s, 1 Universidade Tecnológica 

Federal e 1 Escola Técnica Federal” . 

Observa-se que no período de 1995 a 2002, que corresponde à gestão “do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, a política pública voltada para a educação profissional e 

tecnológica mostrou-se desestimuladora à oferta dessa modalidade educacional pelas 

instituições federais” (ROSA, 2016, p.114). Nesse contexto, a oferta desse ensino foi 

fomentada, por meio de linhas de crédito educativo, em instituições privadas ou mantidas por 

governos estaduais e municipais (ANDRADE, 2014). Nessa gestão a educação profissional de 

nível superior era incentivada pela via privada, em razão da incapacidade do setor público de 

ampliar as vagas, por conta dos elevados custos de implementação e manutenção 

(CARVALHO, 2014).  

Nesse ínterim o governo Lula já se encontrava em exercício e, para Sobrinho (2009),  

 

Enquanto no governo do líder tucano a educação profissional e tecnológica foi 

encarada como mero fator econômico, ficando, por conseguinte, subjugada às 

 
20 Ministério da Educação e Cultura 
21 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
22 Escolas Agrotécnicas Federais 
23 Centro Federal de Educação Tecnológica 
24 Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais 
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necessidades do mercado e do mundo dos negócios, no governo do presidente Luís 

Inácio Lula da Silva, essa modalidade da educação vem sendo considerada como 
fator estratégico não só para o desenvolvimento nacional, mas também para 

fortalecer o processo de inserção cidadã para milhões de brasileiros. Tendo em vista 

a implementação de novas políticas para a EPT, o governo Lula teve de superar não 

só determinados obstáculos legais25, assim como reverter a tendência anterior que 

levava o Estado a se afastar dos seus compromissos com essa modalidade de 

educação, favorecendo a sua privatização e exclusiva aproximação com o mercado 

(SOBRINHO, 2009, p. 5). 

 

Para Brandão (2010) a educação profissional e tecnológica não pode estar 

desvinculada do projeto social mais amplo. Deve, pois, estar articulada às políticas de 

“desenvolvimento econômico locais, regionais e nacionais; às políticas de geração de 

emprego, trabalho e renda, juntamente com aquelas que tratam da formação e da inserção 

econômica e social da juventude” (SETEC, 2004, p. 23).  

Tendo em vista a implementação de novas políticas para a Educação Profissional 

Tecnológica, no ano de 2007 o governo federal lança o Plano de Desenvolvimento da 

Educação – PDE, que contempla a Educação Nacional como um todo e a Educação 

Profissional Tecnológica em todos os seus níveis e importância.  

 

O enlace entre educação e ordenação territorial é essencial na medida em que é no 

território que as clivagens culturais e sociais, dadas pela geografia e pela história, se 

estabelecem e se reproduzem. Toda discrepância de oportunidades educacionais 

pode ser territorialmente demarcada: centro e periferia, cidade e campo, capital e 
interior. Clivagens essas reproduzidas entre bairros de um mesmo município, entre 

municípios, entre estados e entre regiões do País. A razão de ser do PDE está 

precisamente na necessidade de enfrentar estruturalmente a desigualdade de 

oportunidades educacionais. Reduzir desigualdades sociais e regionais, na educação, 

exige pensá-la no plano do País. O PDE pretende responder a esse desafio através de 

um acoplamento entre as dimensões educacional e territorial operado pelo conceito 

de arranjo educativo. Não é possível perseguir a equidade sem promover esse enlace 

(PDE, 2007, p. 5).  

 

Dessa forma, em relação à Educação Profissional Tecnológica, para promover a 

equidade de oportunidades em seus mais diversos âmbitos, inclusive de acesso e suas 

dimensões, o governo propõe a padronização da EPT26, uniformizando legalmente parâmetros 

de funcionamento, de estrutura didática-administrativa e de autonomia, representadas na nova 

configuração de EPT, materializada como Instituto Federal de Educação Tecnológica – IFET.  

 
25 Como obstáculos legais, faz-se referência particularmente ao decreto 2.208/97, à Medida Provisória 1.549/97 e 

à Portaria 646/97, medidas legais que estabeleciam a separação entre o ensino médio e profissionalizante; a 

Medida Provisória 1.549/97que, em seu artigo 44, apontava a transferência de responsabilidade de manutenção e 

gestão do ensino técnico para os estados, municípios e o Distrito Federal, para o setor produtivo ou organizações 

não governamentais. A União, dessa forma, se eximia da responsabilidade sobre a expansão da rede técnica 

federal. (MANFREDI, 2002, p.294). 
26 Educação Profissional Tecnológica (BRASIL, 1997).  
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Assim, partindo da premissa que a educação profissional e tecnológica não pode estar 

desvinculada do projeto social mais amplo, em março de 2007 o Poder Executivo lança a 

minuta do que em abril seria o decreto 6.095, no qual “Estabelece diretrizes para o processo 

de integração de instituições federais de educação tecnológica, para fins de constituição dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFET” (BRANDÃO, 2010, p. 79), no 

âmbito da Rede Federal de Educação Tecnológica.  

Com este decreto fica explícito o projeto de integrar a Rede Federal através da 

“agregação voluntária” entre instituições federais de educação profissional e tecnológica por 

meio de celebração de acordos (art. 3º). Estas instituições seriam os “Centros Federais de 

Educação Tecnológica – CEFET, Escolas Técnicas Federais – ETF, Escolas Agrotécnicas 

Federais – EAF e Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais, localizados em um 

mesmo Estado”. Além disso, caberia ao MEC estimular “o processo de reorganização” destas 

instituições pautando-se no “modelo de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – 

IFET” definido pelo Decreto nº 6.095/07 (art. 1º, § 1º).  

 
Decreto nº 6.095 de 24 de abril de 2007 estabelece diretrizes para o processo 

integração de instituições federais de educação tecnológica, para fins de constituição 

dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFET, no âmbito da 

Rede Federal de Educação Tecnológica. 

 

CAPÍTULO I - DA REORGANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE INSTITUIÇÕES 

FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA –  

Art. 1o O Ministério da Educação estimulará o processo de reorganização das 

instituições federais de educação profissional e tecnológica, a fim de que atuem de 

forma integrada regionalmente, nos termos deste Decreto. 

§ 1o A reorganização referida no caput pautar-se-á pelo modelo de Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia - IFET, definido por este Decreto, com natureza 
jurídica de autarquia, detentores de autonomia administrativa, patrimonial, didático-

pedagógica e disciplinar, respeitadas as vinculações nele previstas.  

§ 2o Os projetos de lei de criação dos IFETs considerarão cada instituto como 

instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e 

multicampus, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos 

técnicos e tecnológicos às suas práticas pedagógicas, nos termos do modelo 

estabelecido neste Decreto e das respectivas leis de criação. 

 

CAPÍTULO II - DO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 

FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA PARA A 
FORMAÇÃO DOS IFETs 

Art. 2o A implantação de IFETs ocorrerá mediante aprovação de lei específica, após 

a conclusão, quando couber, do processo de integração de instituições federais de 

educação profissional e tecnológica, na forma deste Decreto. 

Art. 3o  O processo de integração terá início com a celebração de acordo entre 

instituições federais de educação profissional e tecnológica, que formalizará a agregação 

voluntária de Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFET, Escolas Técnicas 

Federais - ETF, Escolas Agrotécnicas Federais - EAF e Escolas Técnicas vinculadas às 

Universidades Federais, localizados em um mesmo Estado (BRASIL, 2007). 
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Segundo Brandão (2010), no dia 29 de dezembro de 2008 foi assinada a Lei nº 11.892 

pelo presidente Lula, que oficializa a criação dos Institutos Federais de Educação. Também 

assinaram a lei dois ministros o da educação, Fernando Haddad, e o do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo Silva. 

 
[...] A lei foi “Decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente” – 

mas não podemos esquecer que era um decreto e virou projeto de lei com origem no 

Executivo tendo, inclusive, a mesma Exposição de Motivos do decreto. Assim, além 

de demonstrar que o Poder Executivo obteve apoio a seus projetos educacionais no 

Congresso Nacional, também apontou para a hegemonia destes projetos entre os 

dirigentes da Rede Federal. Estes conseguiram inclusive que, nas articulações 

políticas ocorridas entre o decreto e o PL, fosse instituída formalmente ‘a Rede 

Federal de Educação Profissional, Cientifica e Tecnológica que, até então não 

existia formalmente definida em lei e havia passado por uma possível ameaça de 

desarticulação (BRANDÃO, 2010, p. 74).  

 

Para Pacheco (2010), a criação dos Institutos Federais representa uma revolução 

educacional e o progresso da democratização de mais camadas sociais ingressando não apenas 

no ensino médio técnico, mas também na educação superior.  

 

[...] Pensar os Institutos Federais, do ponto de vista político, representa a superação 

de visões reducionistas e a instituição de uma política pública que concorra para a 

concretização de um projeto viável de nação para este século. Significa, portanto, 

definir um lugar nas disputas travadas no âmbito do Estado e da sociedade civil. É 

nesta perspectiva que a decisão de estabelecer os Institutos Federais como política 

pública representa trabalhar na superação da representação existente: a de 

subordinação quase absoluta ao poder econômico. Significa também estabelecer 

sintonia com outras esferas do poder público e da sociedade, na construção de um 
projeto mais amplo para a educação pública – com as singularidades que lhe são 

próprias – passando a atuar como uma rede social de educação profissional, 

científica e tecnológica. Na compreensão de seu trabalho coletivo, os Institutos, da 

diversidade sociocultural, reúnem princípios e valores que convergem para fazer 

valer uma concepção de educação em sintonia com os valores universais do homem, 

daí a importância de assegurar, nos Institutos Federais, o lugar da arte e da cultura 

(PACHECO, 2010, p. 17-18). 

 

Ficam assim instituídos os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia pela 

Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008: “Institui a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá 

outras providências” (BRASIL, 2008).  

Tornar-se Instituto Federal seria por meio de uma adesão voluntária: a instituição 

dentro da classificação de EPT que manifestasse interesse, preenchesse os trâmites legais e 

fosse aprovada, faria então parte desse novo formato de Educação Profissional. 

Nesse ínterim, o CEFET Urutaí passa a fazer parte da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica em sua nova configuração, ou seja, a partir da Lei nº 
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11.892 de 29 de dezembro de 2008, torna-se oficialmente o Instituto Federal Goiano – 

Campus Urutaí. 

Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 – Cap II – Dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia – Seção I – Da criação dos Institutos. Art. 5º XI:  

 
[...] CAPÍTULO II - DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA. Seção I - Da Criação dos Institutos Federais. Art. 5o  Ficam 

criados os seguintes Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia: 

[...] XI - Instituto Federal Goiano, mediante integração dos Centros Federais de 

Educação Tecnológica de Rio Verde e de Urutaí, e da Escola Agrotécnica Federal de 

Ceres; (BRASIL, 2008).  

 

Nesse novo formato político, administrativo-pedagógico que se tornou a instituição de 

ensino profissional de Urutaí, denominada agora de Instituto Federal Goiano – Campus 

Urutaí, vale fazer alguns destaques que a Lei assegura à instituição, com algumas alterações 

que confirmam o que Pacheco (2010) considera uma revolução. 

 

CAPÍTULO II - DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA - Seção I - Da Criação dos Institutos Federais: 

Art. 5º. § 6o  Os Institutos Federais poderão conceder bolsas de pesquisa, 

desenvolvimento, inovação e intercâmbio a alunos, docentes e pesquisadores 

externos ou de empresas, a serem regulamentadas por órgão técnico competente do 

Ministério da Educação; 

Seção II - Das Finalidades e Características dos Institutos Federais: Art. 6o  Os 

Institutos Federais têm por finalidades e características:  

VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 

IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias 

sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. 

Seção III - Dos Objetivos dos Institutos Federais: Art. 7o  Observadas as finalidades 

e características definidas no art. 6o desta Lei, são objetivos dos Institutos Federais: 

VI - ministrar em nível de educação superior:  

b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 
pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica, 

sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional; 

c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais 

para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 

d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, 

visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e  

e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que 

contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência 

e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica. 

Seção IV - Da Estrutura Organizacional dos Institutos Federais: 

 
Art. 10.  A administração dos Institutos Federais terá como órgãos superiores o 

Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior.  

§ 1o  As presidências do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior serão 

exercidas pelo Reitor do Instituto Federal. 

 

Art. 11.  Os Institutos Federais terão como órgão executivo a reitoria, composta por 

1 (um) Reitor e 5 (cinco) Pró-Reitores. 
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Art. 19.  Os arts. 1o, 2o, 4o e 5o da Lei no 11.740, de 16 de julho de 2008, passam a 

vigorar com as seguintes alterações. Esse Art. Trata da relação de criação dos cargos 
de comissão e as funções gratificadas (BRASIL 2008, grifo nosso). 

 

Portanto, a partir da Lei nº 11.892/08, fica instituído o Instituto Federal Goiano – 

Campus Urutaí, autorizado a propor novos cursos de educação superior, tanto tecnológicos 

quanto licenciaturas e bacharelados, bem como colocar em prática as orientações que a lei diz 

– por exemplo, conceder bolsas de pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio a 

alunos, docentes e pesquisadores externos ou de empresas (Art. 5º § 6º).  

 

3.4 Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí  

 

Fonte: Arquivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - Câmpus Urutaí - 2008 

 

A partir da última mudança, a instituição agora com nova configuração, tanto da 

perspectiva administrativa, acadêmica e física, respaldada pelo Estatuto do Instituto Federal 

Goiano, aprova a Resolução nº 001 de 2009, que vem trazer a filosofia de funcionamento do 

Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí. Dentre essas, a perspectiva acadêmica:  

 

TÍTULO III DO - REGIME ACADÊMICO - CAPÍTULO I:  DO ENSINO 

 

Art. 24 O currículo no Instituto Federal Goiano está fundamentado em bases 

filosóficas, epistemológicas, metodológicas, socioculturais e legais, expressas no seu 

projeto político institucional, sendo norteado pelos princípios da estética, da 

sensibilidade, da política da qualidade, da ética, da identidade, da 

interdisciplinaridade, da contextualização, da flexibilidade e da educação como 

processo de formação na vida e para vida, a partir de uma concepção de sociedade, 

trabalho, cultura, educação, tecnologia e ser humano.  
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Art. 25 As ofertas educacionais do Instituto Federal Goiano estão organizada através 

da formação inicial e continuada de trabalhadores da educação profissional técnica 
de nível médio e da educação superior de graduação e de pós-graduação, 

devidamente articuladas com pesquisa, inovação e extensão (RESOLUÇÃO 001 DE 

19 DE AGOSTO DE 2009, p. 08). 

 

Nesse contexto, o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE contém as premissas 

voltadas para a Educação Profissional e Tecnológica, na expectativa de expansão de unidades 

educacionais e expansão na infraestrutura interna destas unidades com o fim de atender à 

nova demanda que surgia. 

Assim, a partir do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE e das normativas 

legais que legitimaram os Institutos Federais, a expansão desta modalidade de educação está 

representada tanto em quantidades de unidades educacionais, quanto em expansão interna em 

termos de infraestrutura física, didática e administrativa. 

As tabelas abaixo mostram o resultado do incremento das novas  políticas que se 

instituíram na educação profissional, possibilitando, assim, tanto a abertura quanto a 

diversificação de cursos de nível superior nesta instituição. 

 

Tabela 8 – Cursos de nível superior criados a partir do ano de 2009 no Instituto Federal Goiano – Campus 

Urutaí 

 

Curso Sigla Ano de abertura 
Conceito 

INEP/MEC 

Licenciatura Matemática MAT 2009 04 

Bacharelado em Engenharia Agrícola E A 2010 04 

Licenciatura em Ciências Biológicas BIO 2010 04 

Licenciatura em Química QUIM 2010 04 

Bacharelado Medicina Veterinária MV 2013 04 

Bacharelado em Sistemas de informação SI 2015 04 

Fonte: Ministério da Educação : e-emec IES. 

 

Tabela 9 – Atos normativos que legitimaram o funcionamento, reconhecimento e/ou renovação de 

reconhecimento dos cursos superiores do Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí. 

Curso Modalidade Ato de autorização 
Ato de reconhecimento, ou de 

renovação de reconhecimento 

MAT Presencial 
Resolução nº 007/2008 de 29 de maio de 

2008 

Portaria nº 298 de 09 de julho de 

2013 

E A Presencial Resolução nº 012 de 28 de maio de 2010 
Portaria nº 820 de 29 de outubro de 

2015 

BIO Presencial Resolução nº 012 de 28 de maio de 2010 
Portaria nº 699 de 01 de outubro de 

2015 

QUIM Presencial Resolução nº 20 de 03 de setembro de 2010 
Portaria nº 70 de 29 de janeiro de 

2015 

MV Presencial Resolução nº 025 de 22 de junho de 2012 
Portaria nº 1013 de 25 de setembro 

de 2017 

SI Presencial Resolução nº 049 de 19 de junho de 2015 Ainda não foi reconhecido 

Fonte: Ministério da Educação: e-emec IES. 
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Nesse processo de abertura, autorização e/ou credenciamento, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de cursos de nível superior existe todo um trabalho de 

regulação, supervisão e avaliação que foi atualizado pelo Decreto Nº 5.773, de 09 de maio de 

2006, que “dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação e 

instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema 

federal de ensino” brasileiro (BRASIL, 2006). 

Passadas as etapas do credenciamento e autorização, tem-se o reconhecimento, regido 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP – através 

do Instrumento de Avaliação dos Cursos de Graduação do Sistema Federal de Ensino, 

realizado com base em um roteiro de orientação de como se deve proceder, contendo quais 

requisitos devem ser preenchidos para que se logre êxito no processo de avaliação do curso 

em questão.  

Desde 2010 o campus Urutaí conta com o apoio do Núcleo de Apoio Pedagógico do 

Ensino Superior – NAPES, e dentre as funções deste departamento está o apoio ao 

reconhecimento e/ou renovação de reconhecimento dos cursos superiores, de modo que 

quando ocorre o processo de Reconhecimento de curso, organiza-se um trabalho de equipe 

entre NAPES, a Direção de Ensino, Gerência de Graduação, coordenadores e demais setores 

para recepção dos avaliadores, bem como o roteiro de atividades a serem realizadas. Esse 

esquema de atividades está representado no plano de trabalho deste setor com o fim de 

atender às necessidades da avaliação.  

Com o intuito de demonstrar o reflexo da expansão dos cursos superiores na 

instituição, os quadros abaixo apresentam os dados do índice de aumento de servidores que 

compuseram o quadro funcional do instituto no recorte temporal desta pesquisa, bem como 

sua organização administrativa. 

Abaixo, das tabelas 10 a 15, apresenta-se a nova estrutura didático-administrativa do 

Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí, construída no período do recorte temporal 27desta 

pesquisa, representada nos dados a seguir: 

  

 
27 * Nota: dados referentes ao ano 2008, ano em que a instituição tornou-se Instituto Federal Goiano – Campus 

Urutaí, segundo a Coordenação Geral de Recursos Humanos –  CGRH, não conseguiram acessar esses dados. 
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Tabela 10 – Estrutura didática – administrativa do Campus Urutaí – quantidade de docentes e técnicos 

administrativos por grau de formação no ano de 2009. 

 

Ano 
Docentes graus de 

formação 
Quantidade 

Técnicos administrativos 

graus de formação 
Quantidade 

2009 

 

 

 

2009 

Doutor 15 
Ensino fundamental 

incompleto 
13 

Mestre 38 Ensino médio 35 

Especialista 29 Ensino médio 02 

Graduado 04 Graduado 40 

  Especialista 16 

  Mestre 04 

  Doutor 00 

Total 86 Total 110 

Fonte: Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Instituto Federal Goiano – 

Campus Urutaí. Coordenação Geral de Recursos Humanos – CGRH – 2009. 

 

Tabela 11 – Estrutura didática-administrativa do Campus Urutaí – quantidade de docentes e técnicos 

administrativos por grau de formação no ano de 2009. 

 

Ano 
Docentes graus de 

formação 
Quantidade 

Técnicos 

administrativos graus 

de formação 

Quantidade 

 

 

 

2010 

Doutor 22 
Ensino fundamental 

incompleto 
12 

Mestre 40 Ensino médio 34 

Especialista 26 Ensino médio inco 00 

Graduado 04 Graduado 23 

  Especialista 41 

  Mestre 03 

  Doutor 00 

Total 92 Total 113 

Fonte: Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Instituto Federal Goiano – 

Campus Urutaí. Coordenação Geral de Recursos Humanos – CGRH – 2010 

 

Tabela 12 – Estrutura didática – administrativa do Campus Urutaí – quantidade de docentes e técnicos 

administrativos por grau de formação no ano de 2011. 

Ano  Docentes graus de 

formação 

Quantidade  Técnicos 

administrativos graus 

de formação 

Quantidade  

 Doutor  15 Ensino fundamental  5 

Mestre  46 Ensino médio  33 

Especialista  24 Ensino médio inco 3 

Graduado  05 Graduado  23 

  Especialista  39 

  Mestre  04 

  Doutor  00 

Total  90 Total  110 

Fonte: Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Instituto Federal Goiano – 

Campus Urutaí. Coordenação Geral de Recursos Humanos – CGRH – 2011 
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Tabela 13 – Estrutura didática – administrativa do Campus Urutaí – quantidade de docentes e técnicos 

administrativos por grau de formação no ano de 2012. 

Ano  Docentes graus de 

formação 

Quantidade  Técnicos 

administrativos graus 

de formação 

Quantidade  

 

 

 

2012 

Doutor  14 Ensino fundamental  6 

Mestre  44 Ensino médio  32 

Especialista  23 Ensino médio inco 3 

Graduado  3 Graduado  22 

  Especialista  40 

  Mestre  4 

  Doutor  00 

Total  84 Total  110 

Fonte: Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Instituto Federal Goiano – 

Campus Urutaí. Coordenação Geral de Recursos Humanos – CGRH - 2012 

 

Tabela 14 – Estrutura didática – administrativo do Campus Urutaí – quantidade de docentes e técnicos 

administrativos por grau de formação no ano de 2013. 

Ano  Docentes 

graus de 

formação 

Quantidade  Docente 

substituto 

grau de 

formação 

quantidade Técnicos 

administrativ

os graus de 

formação 

Quantidade  

 

 

 

 

2013 

Doutor  23 Mestre  01 Ensino 

fundamental  

4 

Mestre  48 Especialista  07 Ensino médio  27 

Especialista  24 Graduado  09 Ensino médio 

incompleto 

8 

Graduado  1   Graduado  24 

    Especialista  50 

    Mestre  00 

    Doutor  00 

Total  96 Total  17 Total  113 

Fonte: Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Instituto Federal Goiano – 

Campus Urutaí. Coordenação Geral de Recursos Humanos – CGRH – 2013 

 

Tabela 15 – Estrutura didática – administrativo do Campus Urutaí – quantidade de docentes e técnicos 

administrativos por grau de formação no ano de 2014. 

Ano  Docentes 

graus de 

formação 

Quantidade  Docente 

substituto 

grau de 

formação 

Quantidade  Técnicos 

administrativ

os graus de 

formação 

Quantidade  

2014 Doutor  46 Mestre   Ensino 

fundamental  

04 

Mestre  63 Especialista   Ensino médio  21 

Especialista  23 Graduado   Ensino médio 

incompleto 

02 

Graduado  8   Graduado  29 

    Especialista  58 

    Mestre  09 

    Doutor  01 

Total   Total   Total  125 

Fonte: Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Instituto Federal Goiano – 

Campus Urutaí. Coordenação Geral de Recursos Humanos – CGRH - 2014 
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Trazer os dados das tabelas 10 a 15 para a forma gráfica nos permite vislumbrar as 

imagens e as cores, visando uma melhor compreensão do aumento no índice de servidores 

tanto docentes quanto técnicos administrativos, tanto da perspectiva do quantitativo de 

servidores quanto da formação destes. 

Com a expansão da instituição, assim como se pode observar  o aumento no quadro de 

servidores, pode se observar também o avanço nas titularidades desses grupos, os quais vão 

diminuindo nos grupos com menor escolaridade até sua extinção total, e vão evoluindo nos 

grupos com maior escolaridade. Isso leva a crer que, se há cada vez mais servidores bem 

preparados em suas respectivas áreas de atuação, o serviço prestado deve ser de qualidade 

(CGRH, 2019). Os gráficos 3 a 6 demonstram esses índices em valores absolutos e 

percentuais como  segue abaixo: 

 

Gráfico 3 – número de docentes e suas respectivas titularidades no Instituto Federal Goiano – Campus 

Urutaí entre 2009 e 2014 - números absolutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria do Ensino Superior do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí (2014). 
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Gráfico 4 – número de docentes e suas respectivas titularidades no Instituto Federal Goiano – Campus 

Urutaí entre 2009 e 2014 - em percentuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria do Ensino Superior do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí (2014). 

Analisando os gráficos 3 e 4 em relação ao quantitativo de docentes, observa-se que 

no ano de 2009 o quadro de docentes da instituição era composto pelo total de 86 professores, 

e em 2014 já estavam em número total de 140 docentes, representando um aumento de 

62,79% do todo.  

Da perspectiva tanto de quantidade quanto de titularidades, observamos que em 2009 

havia 4 professores graduados e em 2014 já eram 8, representando 5,7% do quadro docente 

com essa formação em 2014. Quanto à quantidade de especialistas, eram 29 em 2009, e 

caindo para 23 em 2014, representando 16,4% do grupo com essa formação em 2014 . Já os 

professores mestres, tiveram um considerável aumento: de 38 professores mestres em 2009, 

passam ao número de 63 em 2014, representando 45% do total do grupo com essa formação. 

Também o número de professores doutores cresceu, saltando de 15 em 2009, para a 

quantidade de 46 docentes doutores em 2014, representando 32,9% do todo do grupo com 

essa formação em 2014.  

Tanto o quadro de servidores docentes quanto o quadro de servidores técnicos 

administrativos teve aumento, como mostram os gráficos 5 e 6 abaixo: 
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Gráfico 5 –número de técnicos administrativos no Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí entre 2009 e 

2014 -  números absolutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ecretaria do Ensino Superior do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí (2014). 

Fonte: Secretaria do Ensino Superior do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí (2014). 

 

 

Gráfico 6 – número de técnicos administrativos no Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí entre 2009 e 

2014 - em percentuais. 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria do Ensino Superior do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí (2014). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria do Ensino Superior do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí (2014). 

Seguindo no mesmo sentido de análise dos dados anteriores (gráficos 3 e 4) e 

observando os gráficos 5 e 6 em relação ao quantitativo de técnicos administrativos, pode-se 

ver que no ano de 2009 o quadro de servidores técnicos administrativos da instituição era 
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composto por 110 funcionários, passando para o total de 124 no ano de 2014, representando 

um aumento de 12,73% de servidores nessa categoria. 

A considerar que é uma instituição antiga e por conseguinte com servidores antigos, 

existem funcionários com escolaridade incompleta no quadro de servidores técnicos, como é 

o caso do grupo que tem o Ensino Fundamental incompleto. Daí considerar-se desde esse 

nível de escolaridade até a titularidade de doutor.  

Vale destacar que, distribuídos por área de formação, pode-se observar que o grupo de 

servidores que tem menor escolaridade vai diminuindo até sua extinção total, aumentando 

dessa forma os demais grupos de maior escolaridade. De acordo com a Coordenação Geral de 

Recursos Humanos (CGRH), esses mesmos servidores que saem da categoria de menor 

escolaridade evoluem para maior escolaridade, buscando ampliar sua formação e/ou 

qualificação. 

Assim, no grupo de servidores técnicos administrativos, da perspectiva tanto da 

quantidade quanto da titularidade, observa-se que o grupo do Ensino Fundamental incompleto 

(EFI) tinha 13 servidores em 2009 e em 2012 eram apenas 3. Em 2013 esse grupo já não 

existia mais, os quais representaram 2,7% de todo o grupo de técnicos no ano de 2012. Já o 

grupo de Ensino Fundamental (EF) compreendia 5 servidores e em 2014 apenas 4, 

representando 3,2% do grupo. Em 2009 o Ensino Médio incompleto (EMI) era composto por 

2, em 2013 por 8, e em 2014 eram 8, representando 1,6% do grupo com essa formação em 

2014. Com formação no Ensino Médio (EM) havia 35 servidores em 2009, caindo para 21 em 

2014, representando 16,9% do grupo. Essa queda na titularidade recai no que a CGRH chama 

de “evoluir na formação”. O mesmo ocorre no grupo que possuía graduação em 2009, que 

representava 40 servidores, passando para 29 em 2014, representando 23,4% neste ano.  

Já o número de especialistas tem um aumento bem significativo. Com exceção do ano 

2011, os demais anos só cresceram nessa titularidade, a saber: em 2009 (16), 2010 (41), 2011 

(39), 2012 (40), 2013 (50) e 2014 (58), representando em 2014 um aumento de (46,8%) dessa 

formação no todo do grupo. Os técnicos que se tornaram mestres em 2009 eram em número 

de 4, passando para 9 em 2014, representando, assim, 7,3% do grupo. E quanto à formação de 

doutor, apenas 1 servidor havia alcançado essa titularidade em 2014, representando 0,8% do 

todo do grupo com essa formação. 

Portanto, o intuito de trazer os dados que demonstram em números absolutos e 

percentuais o aumento no índice de servidores e suas respectivas escolaridades é para mostrar 

em dados reais a repercussão e/ou o resultado das políticas educacionais – neste caso, as de 
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acesso à educação superior que foram sendo instituídas no Sistema de Ensino Federal e 

adotadas no IF Goiano, resultando no aumento das unidades de institutos federais, no 

aumento da oferta de cursos, na ampliação dos campi, no aumento de vagas e, 

consequentemente, no aumento no quadro de servidores com o fim de oferecer serviços a 

contento de uma instituição de ensino.  

Conforme citado no parágrafo anterior, as políticas públicas educacionais que foram 

sendo instituídas no Sistema de Ensino Federal contribuíram para que se pudessem fazer 

melhorias internas nos campus. As imagens a seguir mostram como era e como estava o 

campus Urutaí até o recorte temporal desta pesquisa, que é o ano 2014. 

   
 

Fonte: Arquivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Urutaí (1979 – 2008)  

 

É importante ressaltar que também a forma de organização administrativa do campus 

mudou e, como já mencionado, setores foram criados com o objetivo de prestar um 

atendimento de qualidade à comunidade escolar, haja vista tamanha foi essa ampliação. 

Quanto aos setores, são eles: Órgãos de Apoio; Órgãos Executivos; Direção de Ensino; 

Gerência de Ensino de Graduação; Coordenação de Educação a Distância (curso de nível 

médio técnico); Gerência de Assistência Estudantil; Coordenação de Acervos Bibliográficos e 

Multimeios; Diretoria de Administração e Planejamento; Núcleo de Estação de Tratamento de 

Água e Efluentes – ETA; Coordenação de Controle dos Laboratórios Educativos de Produção; 

Gerência de Gestão de Pessoas; Gerência de Tecnologia da Informação; Diretoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Inovação; Gerência de Pesquisa; Diretoria de Extensão e Centro de 

Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-Guia, conforme o Regimento Interno do 

Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí. Portanto, discriminando os setores desta 

instituição, assim está organizada a estrutura de funcionamento desse campus: 
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TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 8º O Câmpus Urutaí será administrado pelo Diretor Geral, nomeado de acordo com o que determina o Art. 

13 da Lei nº 11.892/2008, demais legislações vigentes e organizar-se-á por meio do regime de democracia 

representativa, articulado com a Reitoria, os órgãos Colegiados e de Apoio. 

Parágrafo Único. A estrutura administrativa do Câmpus Urutaí será composta por:  

 

I. Órgãos de Apoio  

1. Conselho Técnico-Consultivo  

2. Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD  

3. Subcomissão Própria de Avaliação  

4. Núcleo de Sustentabilidade e Gestão Ambiental  

 

II. Órgãos Executivos  

1. Direção Geral  

1.1. Coordenação de Gabinete  

1.1.1. Setor de Secretaria de Gabinete  

1.1.2. Setor de Protocolo  

1.1.3. Núcleo Gráfico  

1.1.4. Núcleo de Comunicação Social e Eventos  

 

1.2. Direção de Ensino  

1.2.1. Secretaria da Diretoria de Ensino  

1.2.2. Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas - NAPNE  

1.2.3. Coordenação de Dados e Informações de Ensino  

1.2.4. Gerência de Educação Profissional Técnica de Nível Médio  

1.2.4.1. Coordenação de Cursos de Ensino Profissional Técnico de Nível Médio (n)  

1.2.4.2. Coordenação de Registros Escolares de Ensino Profissional Técnico de Nível Médio  

1.2.4.3. Núcleo de Apoio Pedagógico de Ensino Profissional Técnico de Nível Médio  

 

1.2.5. Gerência de Ensino de Graduação  

1.2.5.1. Coordenação de Cursos de Ensino de Graduação (n)  

1.2.5.2. Coordenação de Registros Escolares de Ensino de Graduação  

1.2.5.3. Núcleo de Apoio Pedagógico de Ensino de Graduação  

 

1.2.6. Coordenação de Educação a Distância (cursos de nível médio técnico) 

1.2.6.1. Coordenação de Cursos de Educação a Distância (n)  

1.2.6.2. Coordenação de Registros Escolares de Educação a Distância 

  
1.2.6.3. Coordenação de Tutoria de Educação a Distância  

 

1.2.7. Gerência de Assistência Estudantil  

 

1.2.7.1. Divisão de Alimentação e Nutrição  

1.2.7.2. Divisão de Atenção à Saúde  

1.2.7.3. Unidade de Residência Estudantil  
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1.2.7.4. Setor de Assuntos Disciplinares Estudantis  

1.2.7.5. Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer  

 

1.2.8. Coordenação de Acervos Bibliográficos e Multimeios  

 

1.2.8.1. Seção de Referência e Catalogação  

1.2.8.2. Seção de Atendimento e Empréstimos  

1.3.  Diretoria de Administração e Planejamento  

1.3.1. Secretaria da Diretoria de Administração e Planejamento  

1.3.2. Gerência de Planejamento, Orçamento e Administração e Finanças  

1.3.2.1. Seção de Comercialização  

1.3.2.2. Coordenação de Almoxarifado  

1.3.2.3. Coordenação de Patrimônio  

1.3.2.4. Coordenação de Contabilidade  

1.3.2.5. Coordenação de Manutenção e Urbanização  

1.3.2.5.1. Setor de Eletricidade  

1.3.2.5.2. Setor de Manutenção Hidráulica e Esgoto  

1.3.2.5.3. Núcleo de Manutenção Estrutural  

1.3.2.5.4. Núcleo de Estação de Tratamento de Água e Efluentes - ETA  

 

1.3.2.6. Coordenação de Transporte  

1.3.2.7. Coordenação de Projetos e Obras  

1.3.2.8. Coordenação de Apoio Administrativo e Pesquisa de Preço  

1.3.2.9. Coordenação de Compras e Licitações  

 

1.3.2.9.1. Divisão de Contratos  

1.3.2.9.2. Unidade de Gestão de Processos  

1.3.2.10. Coordenação de Execução de Controle Orçamentário  

1.3.2.10.1. Unidade de Controle Orçamentário  

1.3.3. Gerência de Laboratórios Educativos de Produção  

 
1.3.3.1. Coordenação de Controle dos Laboratórios Educativos de Produção  

 

1.3.3.1.1. Setor de Laboratório Educativo de Mecanização Agrícola  

1.3.3.1.2. Setor de Laboratório Educativo de Produção Vegetal  

1.3.3.1.3. Setor de Laboratório Educativo de Produção Animal  

1.3.3.1.4. Setor de Laboratório Educativo de Produção Agroindustrial  

 

1.3.4. Gerência de Gestão de Pessoas  

 

1.3.4.1. Unidade de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal  

1.3.4.2. Unidade de Cadastro, Lotação e Pagamento  

1.3.4.3. Setor de Movimentação, Pensões e Aposentadoria  

1.3.4.4. Setor de Benefícios e Qualidade de Vida  
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1.3.5. Gerência de Tecnologia da Informação  

 

1.3.5.1. Setor de Infraestrutura e Suporte ao Usuário  

1.3.5.2. Setor de Infraestrutura de Redes de Banco de Dados  

1.3.5.3. Setor de Desenvolvimento e Suporte a Soluções de Software  

1.3.5.4. Setor de Multimeios  

1.3.5.5. Núcleo de Infraestrutura dos Laboratórios de Tecnologia da Informação  

 

1.4. Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação  

 

1.4.1. Secretaria da Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação  

1.4.2. Núcleo de Periódicos Científicos  

1.4.3. Gerência de Pesquisa  

 

1.4.3.1. Núcleo do Programa de Iniciação Científica  

1.4.3.2. Núcleo de Laboratórios de Ensino e Pesquisa  

1.4.3.3. Núcleo Técnico de Importação de Bens para Pesquisa  

1.4.3.4. Núcleo Inovação e Propriedade Intelectual  

1.4.4. Coordenação de Cursos de Pós-Graduação  

1.4.4.1. Núcleo de Registros Escolares de Pós-Graduação  

 

1.5. Diretoria de Extensão  

1.5.1. Secretaria da Diretoria/ Gerência de Extensão  

1.5.2. Núcleo de Apoio a Eventos Culturais e Esportivos  

1.5.3. Núcleo de Programas, Projetos e Cursos de Extensão  

1.5.4. Gerência de Extensão  

1.5.5. Núcleo de Acompanhamento de Egressos e Empregos  

1.5.6. Núcleo de Estágios  

 

1.5.7. Núcleo de Eventos de Extensão  

 

1.6. Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-Guia  

1.6.1. Núcleo Administrativo do Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-Guia  

1.6.2. Núcleo Pedagógico do Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-Guia  

1.6.3. Núcleo Técnico do Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-Guia  

 

1.7. Diretoria de Câmpus Avançado  

1.7.1. Núcleo de Gabinete  

1.7.1.1. Núcleo de Secretaria de Gabinete  

1.7.1.2. Núcleo de Protocolo  

1.7.1.3. Núcleo de Comunicação Social e Eventos  

1.7.2. Coordenação Geral de Câmpus Avançado  

1.7.2.1. Unidade de Desenvolvimento Educacional  
1.7.2.1.1. Coordenações de Cursos  

1.7.2.1.2. Núcleo de Extensão  

1.7.2.1.3. Núcleo de Pesquisa  
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1.7.2.1.4. Núcleo de Acervos Bibliográficos e Multimeios  

1.7.2.1.5 Núcleo de Registros Escolares  
1.7.2.1.6 Núcleo de Assistência Estudantil  

1.7.2.2. Unidade de Administração  

1.7.2.2.1. Núcleo de Laboratórios Educativos  

1.7.2.2.2. Núcleo de Finanças, Material e Patrimônio  

1.7.2.2.3. Núcleo de Serviços Gerais e Manutenção  

1.7.2.2.4. Núcleo de Tecnologia da Informação  

1.7.2.1.5. Núcleo de Gestão de Pessoas  

1.7.2.3. Coordenação de Polo de Educação  

1.7.2.3.1. Tutoria de Apoio Presencial de EaD  

Fonte: Regimento Interno do IF-Goiano – Campus Urutaí, 2014, págs. 05-08.  

 

Assim, elencadas as normativas legais que legitimaram a nova configuração da 

instituição, quais sejam: os Decretos, as Portarias e as Leis, bem como as motivações que 

justificaram essas modificações, além de destacar sua infraestrutura física, didática e 

administrativa, vamos analisar o contexto de uma instituição de ensino superior de Educação 

Profissional e Tecnológica localizada em região rural. Analisaremos, ainda, as políticas 

públicas educacionais de acesso à educação superior, na categoria ingresso, que foram 

adotadas por este Campus no período de 2008 a 2014. 

Quando os primeiros cursos de nível superior foram ofertados no Campus Urutaí 

(1999 a 2008), conforme as tabelas 07 a 12, a política de acesso à educação superior era 

totalmente via processo seletivo Exame Vestibular. Este processo era todo conduzido por 

comissão do próprio campus e a sua condução se dava desde a construção do edital de 

divulgação, elaboração e aplicação das provas, divulgação das etapas conforme cronograma, 

até o resultado final (SECRETARIA DO ENSINO SUPERIOR-CAMPUS URUTAÍ, 2019). 

No entanto, com a entrada do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, ao longo da sua 

gestão novos incrementos vão sendo feitos, visando construir políticas educacionais no intuito 

de contribuir com o acesso à educação superior do Brasil, incrementos esses continuados no 

governo Dilma Rousseff.  

Houve reformulações de políticas já existentes, além da criação de novas políticas, 

quais sejam: reformulação do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES (Lei nº 

11.552/2007); criação do Programa Universidade para Todos – ProUni (Lei nº 11.096/2005; 

criação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais – REUNI (Decreto nº 6.096/2007; reformulação do Exame Nacional do Ensino 

Médio – Enem (Portaria nº 109/2009); criação do Programa de Seleção Unificada – Sisu 

(Portaria normativa nº 02/2010 – no governo Lula; e Portaria normativa nº 21/2012 – no 

governo Dilma Rousseff) a criação da Lei de Cotas (Lei nº 12.711 de 2012 – governo Dilma). 



118 
 

 
 

No que tange a este trabalho, as políticas adotadas pelo Campus Urutaí foram a adesão 

ao Enem/Sisu e a Lei de Cotas, que foram se processando gradualmente. A migração 

gradativa do exame vestibular para a adoção do Exame Nacional do Ensino Médio/ Sisu e Lei 

de cotas foi acontecendo aos poucos, sendo que do total de vagas ofertadas para o ensino 

superior desta instituição, uma porcentagem era reserva para o Enem, e foi assim até a adesão 

total às novas políticas educacionais de acesso (SECRETARIA DO ENSINO SUPERIOR-

CAMPUS URUTAÍ, 2019).  

 De acordo com a secretaria do ensino superior deste campus, de 1999 até 2009 a 

política de acesso à educação superior era somente via exame vestibular. A partir do ano de 

2010, adota-se um sistema de cotas criada pelo IF Goiano, em que setenta por cento (70%) 

das vagas eram para a entrada via vestibular, e trinta por cento (30%) para a entrada usando a 

nota do Enem/Sisu. Dentro desse percentual de 30%, havia reserva de 15% das vagas para 

estudantes baixa renda e 15% para estudantes oriundos de agricultura familiar, assentamento 

rural, quilombolas e indígenas (PACAF, 2010).  

No ano de 2010 o Instituto Federal Goiano assinou um Termo de Metas com o 

Governo Federal que, entre outras coisas, previa a implantação de políticas públicas de ações 

afirmativas como podemos observar abaixo:  

 

Forma de acesso ao ensino superior do IF Goiano: adoção, até 2011, de formas de 

acesso assentadas em ações afirmativas que contemplem as realidades locais dos 
campi e adoção do ENEM para o acesso aos cursos de graduação; (TERMO DE 

METAS IF GOIANO, p. 4). 

 

Assim, a partir do ano de 2010, esta instituição adere tanto ao Exame Nacional do 

Ensino Médio – Enem/Sisu, quanto ao PACAF, sendo este último uma iniciativa do IF 

Goiano, trazendo um percentual de cotas para os menos favorecidos28 como mecanismo de 

acesso à graduação (SESUP. URT. 2019).29 A justificativa para que o IF Goiano adote tais 

medidas se expressam no entendimento de que,  

[...] O IF Goiano ao propor o sistema de cotas poderá garantir que uma parte da 

sociedade, historicamente excluída do acesso ao ensino superior, tenha garantida 

uma porcentagem das vagas ofertadas pela Instituição. Acreditamos que esta ação é 

válida na medida em que o conhecimento científico, produzido em sua maioria em 

instituições públicas de ensino superior, não pode estar restrito a somente uma 

parcela da sociedade (PACAF, 2010, p. 2).  

 
28 Estudantes de baixa renda. Estudantes oriundos de agricultura familiar, assentamento rural, quilombolas e 

indígenas. PACAF (projetos de ações afirmativas) IF Goiano (PACAF, p. 3)  
29 Secretaria do Ensino Superior – Campus Urutaí. 



119 
 

 
 

Adotadas essas medidas iniciais, a Reitoria continuou trabalhando no sentido de 

solidificar o projeto de ações afirmativas no IF Goiano (PACAF), estruturando desde sua 

proposta e objetivos até o cronograma de continuidade de execução, documento esse que 

posteriormente foi revogado, em função da Lei nº 12.711/12 entrar em vigor (REITORIA IF 

GOIANO, 2019).  

De 2010 a 2012 as políticas de acesso à educação superior do IF Goiano eram via 

processo seletivo do Exame Vestibular com a reserva de 70% do total das vagas e via 

resultado do Exame Nacional do Ensino Médio/Sisu com 30% do total das vagas ofertadas, 

das quais, estas eram divididas entre estudantes baixa renda e oriundos de agricultura familiar, 

assentamento rural, quilombola e índios (PACAF, 2010).  

De acordo com o Diário Oficial da União, Seção 1, Edição nº 199, páginas 16 e 17 de 

15 de outubro de 2012, em que publica a Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, 

em que dispõe sobre a implementação das reservas de vagas nas Instituições Federais de 

Ensino de que tratam a  Lei nº 12.711/12, e o Decreto nº 7.824/12, o IF Goiano revoga o 

PACAF (2010) e dá início às novas considerações do ponto de vista do acesso à educação 

superior do IF Goiano, tanto da perspectiva da adoção da nova lei quanto da continuidade ou 

não da utilização do uso do exame vestibular como mecanismo de acesso ao ensino superior 

dos institutos da abrangência do IF Goiano (CONSELHO SUPERIOR DO IF GOIANO, 

2012).  

Sendo assim, fica estabelecido no IF Goiano que a partir de 2012, não mais se fará uso 

do PACAF, adotando-se a Lei de Cotas em seu lugar. 

Assim, o IF Goiano publica seu primeiro Edital contemplando a adoção oficial tanto  

do Sistema de Seleção Unificada – Sisu (EDITAL, p. 2, item: 4.1.2), quanto da Lei de 

COTAS (EDITAL, p. 2, item: 4.1.1.1), foi o Edital nº 01 de 28 de agosto de 2012 

“PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 2013/1” 

(PESQUISADOR INSTITUCIONAL DA REITORIA-IF GOIANO. EDITAL Nº 01 DE 

28/08/2012 p. 1-2). 

Sobre a continuidade do uso do exame vestibular, em reunião os membros do 

Conselho Superior do IF Goiano reuniram-se no dia 16 de agosto de 2012 e decidiram colocar 

em pauta a sugestão de, para os próximos anos, o IF Goiano adotar o Enem/Sisu em 

definitivo, como mecanismo de acesso à educação superior nos institutos do domínio do IF 

Goiano em substituição ao vestibular (CONSELHO SUPERIOR IF GOIANO, REUNIÃO, 

ATA Nº 003/2012,  p. 3).  
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Essa pauta se estendeu em reuniões posteriores até a adoção em definitivo dessa 

proposta, concretizada no ano de 2014 em nova reunião na sede do Conselho Superior do IF 

Goiano. Decidiu-se que o ano 2014 seria o último com o Exame Vestibular e que, a partir do 

ano de 2015, o IF Goiano passaria a adotar a nota do Enem/Sisu como meio de acesso à 

educação superior do campus (CONSELHO SUPERIOR IF GOIANO, REUNIÃO, ATA 

Nº008/2014, p.2).  

No dia 14 (quatorze) de maio de 2014, em reunião da Gerência de Graduação do 

Campus Urutaí com os coordenadores dos cursos superiores do Campus, o Diretor de Ensino 

comunicou que a partir do ano de 2015 o Instituto Federal Goiano não mais faria uso do 

Exame Vestibular como mecanismo de acesso à educação superior, mas adotaria a nota do 

Exame Nacional do Ensino Médio – Enem – via  mecanismo do Sistema de Seleção 

Unificada – Sisu, e também à Lei de Cotas, de acordo com o Memorando de convite nº 

14/2014 – Ata nº 14/2014 ( NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO DO ENSINO SUPERIOR 

– NAPES DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO – CAMPUS URUTAÍ, 2014).  

O recorte desta pesquisa compreende o período de 2008 a 2014, portanto a fase em 

que os novos formatos de políticas educacionais estavam sendo instituídas, dentre elas as que 

visavam contribuir com a democratização do acesso à educação superior, construídas na 

gestão dos governos Lula e Dilma Rousseff, de modo que, ainda que não tivesse adotado em 

definitivo o uso do Enem/Sisu como único mecanismo de acesso à educação superior de seus 

campi até o ano de 2014, já havia no IF Goiano o movimento rumo à democratização do 

acesso de grupos menos favorecidos como mencionado anteriormente, desde o ano 2010. A 

partir do PACAF (2010) passa-se a direcionar do total das vagas destinadas ao exame 

vestibular, 30% para o Enem/Sisu, essa a primeira iniciativa em direção ao movimento de 

democratização do acesso à graduação do IF Goiano. 

Sobre a quantidade de ingressantes na educação superior deste campus desde 1999 a 

2014, ao comparar a demanda da procura e da quantidade de ingressantes nesse nível de 

ensino entre os períodos de 1999-2008 e 2008-2014, observa-se o grande aumento destas 

demandas no segundo período, haja vista que é o período em que novas  políticas de acesso à 

educação superior começam a ser instituídas, inclusive no Campus Urutaí. 

Passando pela transição dos meios de acesso à educação superior, em que inicia-se 

com o exame vestibular e chega-se à adoção da nota do Enem, poderemos ver o aumento no 

índice tanto da procura representado pelo número de inscrições, como no índice de entrada, 
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representado pelo número de matrículas efetivadas, conforme mostram os dados das tabelas 7 

(quando a instituição ainda era CEFET) e os dados da tabela 16 (IF Goiano – Campus Urutaí).  

Tabela 16 – Total de inscrições realizadas, de matrículas efetivadas e política de acesso vigente de todos os 

cursos superiores do CEFET no período de 1999 a 2008. 

Ano Total de inscrições 
Total de matrículas 

efetivadas 

Política de acesso 

vigente 

1999 136 80 Exame vestibular 

2000 139 80 Exame vestibular 

2001 131 80 Exame vestibular 

2002 177 80 Exame vestibular 

2003 587 110 Exame vestibular 

2004 324 110 Exame vestibular 

2005 400 110 Exame vestibular 

2006 309 104 Exame vestibular 

2007 742 177 Exame vestibular 

2008 818 190 Exame vestibular 

Fonte: Secretaria  do Ensino Superior do Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí 2008. 

Tabela 17 – Total de inscrições realizadas, de matrículas efetivadas e política de acesso vigente de todos os 

cursos superiores do Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí no período de 2008 a 2014. 

Ano 

Índice de 

inscrições 

SISU 

Índice de 

inscrições 

Total de 

inscrições: 

SISU + 

Sistema 

convencional 

Índice de 

matrículas 

efetivadas 

Ingressantes 

pelo sistema 

universal 

Ingressantes 

pelo sistema 

de cotas 

Política de 

acesso vigente 

2009 - 743  180 180 - 
Exame 

vestibular 

2010 752 836 1.588 310 217 93- 

70% das vagas 

para o Exame 

vestibular e 30% 

para Enem/Sisu 

2011 1599 979 2.578 350 245 105- 

70% das vagas 

para o Exame 

vestibular e 30% 

para Enem/Sisu 

2012 2451 650 3.101 320 160 160 

50% das vagas 

para o Exame 
vestibular  e 

50% das vagas 

para a Lei de 

Cotas 

2013 2050 1560 3.610 296 148 148 

50% das vagas 

para o Exame 

vestibular  e 

50% das vagas 

para a Lei de 

Cotas 

2014 1910 1673 3.583 275 137 137 

50% das vagas 

para o Exame 

vestibular  e 

50% das vagas 
para a Lei de 

Cotas 

Fonte: Secretaria  do Ensino Superior do Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí. 
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Analisando as tabelas 10 e 11 verifica-se o aumento exponencial no índice, tanto de 

inscrições quanto de matrículas efetivadas no campus Urutaí. Esse aumento materializado em 

números é o reflexo da adoção das políticas de acesso à educação superior, ou seja, a adoção 

do resultado do Enem usando o mecanismo do Sisu e a adoção da Lei de Cotas (LEI Nº 

12.711/12). 

Da perspectiva das inscrições a tabela 10 mostra que, no período de nove anos (1999-

2008), o campus Urutaí recebeu o total de 3.763 (três mil setecentos e sessenta e três) 

inscrições para participação no processo seletivo de ingresso à educação superior desta 

instituição, enquanto que a tabela 11 mostra que no período de seis anos (2009-2014), o 

campus Urutaí, a partir das novas políticas de acesso, recebeu o total de 15.203 (quinze mil 

duzentos e três) inscrições para participação do processo seletivo de ingresso à educação 

superior dessa instituição, portanto um significativo crescimento da demanda. 

Da perspectiva das matrículas efetivadas no período de nove anos (1999-2008), a 

tabela 6 mostra que o campus efetivou o total de 1.121 (mil cento e vinte e uma) matrículas. 

Já a tabela 9 mostra que, no período de seis anos (2009-2014) e a partir das novas políticas de 

acesso, efetivou o total de 1.731 (mil setecentos e trinta e uma) matrículas, ou seja, um 

aumento expressivo no ingresso de alunos nesta instituição.  

Trazendo essas informações para forma gráfica, poderemos observar também em 

valores percentuais o quanto houve de aumento nas demandas inscrição e matrículas 

efetivadas, como mostram os gráficos abaixo:  

 

Gráfico – 7 -Os valores das tabelas 6 e 9 referentes a índice de inscrições realizadas e matrículas efetivadas 

em valores absolutos nos períodos de 1999-2008 e 2009 a 2014. 

 

 
Fonte: Secretaria  do Ensino Superior do Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí, 2014. 
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O gráfico 07 mostra em valores absolutos o aumento nos índices de inscrições 

realizadas e matrículas efetivadas nos períodos antes e depois do Campus Urutaí haver 

adotado novas políticas de acesso à graduação. Da perspectiva de inscrições realizadas entre 

um período e outro (1999-2008) e (2009-2014), houve um aumento bem significativo no 

segundo período (2009-2014) em relação ao primeiro (1999-2008), em que o campus recebeu  

11.440 inscrições a mais do que no período anterior, haja vista que entre 1999-2008 só existia 

o exame vestibular como meio de acesso à educação superior. Da mesma forma, houve 

aumento no índice de matrículas, com 610 matrículas a mais do que no período compreendido 

entre 1999 e 2008. 

 

Gráfico 8 – Os valores  referentes ao índice de inscrições realizadas e matrículas efetivadas em valores 

percentuais nos períodos entre 1999-2008 e 2009-2014 no Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí. 

 

 
     

Fonte: Secretaria  do Ensino Superior do Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí, 2014. 

 

O gráfico 08 mostra em valores percentuais o significativo aumento nos índices de 

inscrições recebidas entre os períodos, em que houve um crescimento de 304% a mais na 

demanda de procura pelos cursos de nível superior do Campus Urutaí pós-adesão às novas 

políticas de acesso à graduação. Da mesma forma cresceram as matrículas efetivadas, que em 

relação ao período em que só havia o exame vestibular para entrar nas IES, nesse novo 

período (2009-2014) passam a ser  54% a mais de ingressantes à educação superior deste 

campus. Portanto, tanto em dados absolutos quanto percentuais ficam aqui demonstrados que 
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as políticas de acesso instituídas no Campus Urutaí a partir do ano de 2009, contribuíram para 

o aumento do ingresso à educação superior desta instituição. 

De modo que, a partir dos dados levantados sobre as políticas públicas de acesso à 

educação superior implementadas durante os governos Lula (2003-2010) e Dilma (2011-

2014) e a adesão a estas por parte do IF Goiano, foi possível ver que a partir destas políticas 

públicas educacionais houve acesso/ingresso de maior contingente de pessoas e de diversas 

camadas sociais à graduação e, consequentemente,  um aumento exponencial da entrada de 

novos estudantes ao Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo, cujo tema central é “Políticas de expansão e acesso à Educação Superior: 

criação e trajetória do IF Goiano – Campus Urutaí” nos governos Lula (2003-2010) e Dilma 

(2011-2014)”, apresenta como problema: quais são as políticas de acesso à educação superior 

que estão em vigência no Brasil, e quais estão sendo utilizadas nos cursos superiores 

oferecidos no Instituto Federal Goiano – campus Urutaí. Apresenta também como objetivo 

geral, compreender a trajetória e o contexto de implementação das políticas de acesso à 

educação superior e analisá-las no Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí, no período 

compreendido entre 2008 e 2014. Como objetivos específicos, a pesquisa se propõe a 

apresentar o contexto do Estado brasileiro na década de 1990; analisar e caracterizar o 

contexto da política pública educacional e de acesso à educação superior no Brasil nos 

Governos Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2014); descrever a realidade legal, de estrutura e 

organização do Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí; caracterizar as políticas de acesso 

à Educação Superior no Instituto Federal Goiano – campus Urutaí entre 2008 e 2014 no 

sentido de demonstrar se ocorreu alteração na demanda de ingressantes aos cursos superiores 

do referido Campus. 

Para responder aos objetivos propostos, apresenta o conceito de acesso utilizado neste 

estudo com o fim de esclarecer de qual das três dimensões do acesso estamos tratando: o 

ingresso, a permanência e a qualidade/conclusão na educação superior. Assim, no que tange a 

este estudo, tratamos do acesso na dimensão ingresso.  

Ao investigarmos as políticas de acesso à Educação Superior que estão em vigência no 

Brasil, encontramos o Programa Universidade para Todos – ProUni (2005), Fundo de 

Financiamento Estudantil – FIES (2007), Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais – REUNI (2007), Exame Nacional do Ensino Médio – 

Enem (2009) utilizado em conjunto com o Sistema de Seleção Unificada – SISU (2010) e a 

Lei nº 12.711/12, a Lei de Cotas (2012). O FIES e o Enem já existiam desde o governo 

anterior, enquanto o ProUni, o SISU e a Lei de Cotas foram criados durante os governos Lula 

(2003-2010) e Dilma (2011-2014), assim como o REUNI. 

Dessa forma, das políticas de acesso à educação superior em vigência no Brasil, o 

Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí adota gradativamente a partir do ano de 2010 o 

Enem/SISU e no ano de 2012, a Lei de Cotas. 
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Embora a democratização do acesso seja uma questão de justiça social (DALBERIO, 

2009), no governo FHC não foi uma prioridade, pois nesse período o Sistema de Ensino 

Federal se encontrava funcionando de forma precária, materializada no sucateamento do 

segmento público por conta da redução do financiamento do governo federal (CARVALHO, 

2008). Portanto, foi um período de pouco investimento no segmento público e de ampla 

abertura à expansão do segmento da educação superior privada. 

É no contexto do Estado mínimo, do sucateamento da educação superior pública, da 

expansão da educação superior privada e doo sentimento de injustiça social como pontua 

Dalberio (2009), ao afirmar que a verdade é que a institucionalização das políticas neoliberais 

vêm em detrimento da justiça social, sendo que esta foi trocada pela fé cega do mercado. É 

nesse cenário que o governo Lula tem início em 2003. 

Durante os dois mandatos dos governos Lula (2003-2006 e 2007-2010) e Dilma 

Rousseff (2011-2014 e 2015-2016) foram criados alguns programas e reformulados outros 

que já existiam. Numa sequência cronológica apresentamos essas alterações nas políticas 

públicas educacionais: a criação do Programa Universidade para Todos – ProUni (2005), no 

qual o governo subsidia a vaga privada com verba pública para aqueles que não conseguem 

arcar com o ônus de pagar ensino universitário particular; a reformulação do Fundo de 

Financiamento Estudantil – FIES (2007), que traz novas regras, dentre as quais o aumento na 

carência para começar a pagar o financiamento e o fim da necessidade de um fiador; a criação 

do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – 

REUNI (2007), investimento nas universidades federais, na ampliação de vagas e 

melhoramento nas estruturas das instituições e aumento do contingente de recursos humanos; 

reformulação do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem (2009), em que o resultado deste 

pode ser usado como mecanismo de acesso à educação superior através do Sisu; a criação do 

Sistema de Seleção Unificada – SISU (2010), um sistema informatizado em rede que permite 

a inscrição em mais de uma instituição de ensino superior e acompanhar sua classificação 

utilizando a nota do Enem; e por último, já no governo Dilma, a promulgação da Lei nº 

12.711/12, a Lei de Cotas, que reserva um percentual de vagas (cotas), subdivididas entre os 

oriundos de escola pública com renda menor ou maior que um salário mínimo e meio, entre 

negros, índios e quilombolas.   

Em 2008, ainda no governo Lula, com a Lei nº 11.892 de dezembro de 2008, cria-se a 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e dentro dessa rede os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.  
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Com a criação desta Rede, dá-se forma à proposta de ampliação de vagas no sistema 

federal de ensino superior do Brasil, de ampliação de unidades e do crescimento dessas 

unidades através de reestruturação interna, no aumento da oferta de mais cursos superiores, 

bem como o aumento no índice do quadro docente e técnicos administrativos, e/ou no 

aumento do contingente de recursos humanos, ou seja, é uma expansão pautada na proposta 

de desenvolvimento socioeconômico do local em direção ao nacional, em que se compromete 

com o crescimento regional ao atender às demandas locais por meio da oferta de formação 

profissional e tecnológica (GOUVEIA, 2016). 

Trazer a proposta de ensino para uma região rural na época (1920) em que os recursos 

eram escassos em vários aspectos, inclusive na educação, muda a configuração da região, 

pois, ao começar a oferecer formação técnica às pessoas contribui-se para melhorar as 

chances dessas pessoas entrarem no do mercado de trabalho, o que por sua vez poderá ampliar 

sua oferta de emprego, considerando que terá profissionais habilitados tecnicamente para o 

pleito e, nesse caso, o pleito era inicialmente agrícola. 

É nesse contexto de região rural de poucos recursos que surge o Instituto Federal 

Goiano – Campus Urutaí, que passa a ter essa denominação a partir do ano de 2008. Em sua 

criação original, chamava-se “Escola Agrícola de Urutaí”.  

Numa ordem cronológica podemos observar que, durante os 55 anos de existência, a 

instituição já teve as seguintes denominações: (Lei nº 1.923 de julho de 1953), Escola 

Agrícola de Urutaí – GO; (Decreto nº 53.558 de 13 de fevereiro de 1964) Ginásio Agrícola de 

Urutaí - GO; (Decreto nº 83.935 de 4 de setembro de 1979) Escola Agrotécnica Federal de 

Urutaí – GO; (Decreto Presidencial de 16 de agosto de 2002) Centro Federal de Educação e 

Tecnologia de Urutaí – GO; e (Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008) Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia – IF Goiano – Campus Urutaí. 

Ao todo, cinco alterações trazem em suas histórias o crescimento da instituição 

enquanto espaço de saber, que foi criada inicialmente para formação na educação profissional 

a nível médio e, posteriormente, respaldado pelas novas leis da Educação Profissional, passa a 

ofertar educação superior. 

A oferta de curso superior inicia-se no ano de 1999, em que, de 1999 a 2008, enquanto 

Centro Federal de Educação Tecnológica - CEFET, ofereceu seis cursos de nível superior, 

cuja política de acesso à educação superior nesse momento era somente via Exame 

Vestibular. 
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De 2009 a 2014 o IF Goiano – Campus Urutaí, tanto aumenta a quantidade de cursos 

oferecidos quanto a diversificação destes, em que são oferecidos cursos superiores 

Tecnólogos, Bacharelados e Licenciaturas. 

Junto à ampliação dos cursos superiores, ampliou-se também a estrutura física e os 

quadros docente e técnico administrativo, com o fim atender toda a demanda acadêmica, pois, 

a partir das novas legislações adotadas, a demanda na procura pelos cursos superiores desta 

instituição cresceu exponencialmente. 

Com o fim de contribuir para a democratização do acesso à educação superior, o IF 

Goiano, no ano de 2010, anterior à Lei de Cotas, institui seu próprio sistema de cotas via 

Projeto de Ações Afirmativas IF Goiano – PACAF, com um percentual de 30% das vagas 

reservadas para entrada no curso superior usando a nota do Enem via mecanismo do Sisu. 

Portanto, do total das vagas ofertadas nos Campus, 70% era para entrada pelo sistema 

universal, ou seja, via vestibular, e 30% para uso da nota do Enem/Sisu.  

Em 2012, com a Lei de Cotas, passa a ser 50% do total de vagas para ampla 

concorrência e 50% para as cotas, e destes 50% das cotas são divididos em subcategorias 

entre negros, índios, quilombolas e oriundos de escola pública com renda menor e maior que 

um salário mínimo e meio.  

Porém, no ano de 2014, o IF Goiano, reunido em assembleia com seu Conselho 

Superior, decide que 2014 foi o último ano em que se usou o Exame Vestibular como meio de 

acesso à graduação dos seus campus. A partir de 2015, o único meio de acesso à educação 

superior do IF Goiano será via nota do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem via 

mecanismo do Sisu. 

Este estudo mostrou o reflexo das novas políticas públicas de acesso à educação 

superior em números absolutos e percentuais, em que esta instituição, de 1999 a 2008, 

recebeu o total de 3.763 inscrições e teve 1.121 matrículas efetivadas, enquanto que de 2009 a 

2014, a partir das novas políticas públicas educacionais de acesso que foram sendo 

institucionalizadas, recebeu 15.203 inscrições para participar da seleção dos seus cursos de 

nível superior e teve o total de 1.731 matriculas efetivadas, ou seja, um aumento de 304% nas 

inscrições e um aumento de 54% nas matrículas efetivadas. 

Assim, a partir deste estudo, concluímos que as políticas públicas de acesso à 

educação superior adotadas neste campus – o uso da nota do Exame Nacional do Ensino 

Médio via mecanismo do Sisu e a Lei nº 12.711/12 (Lei de Cotas), ambos implementados nos 

governos Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2014) – contribuíram para o aumento no acesso à 
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graduação desta instituição, de modo que mais pessoas de todas as camadas sociais pudessem 

ter a oportunidade não só de participar do processo seletivo, mas também de ingressar na 

educação superior e, consequentemente, entrar no mercado de trabalho com uma formação 

tanto técnica quanto propedêutica de nível superior.  

Entendemos que esta pesquisa, além de produzir conhecimentos também contribui, 

com base nos dados apresentados, para instigar a continuidade deste tipo de estudo no âmbito 

estadual, além de subsidiar a criação de outras políticas que contribuam para a 

democratização do acesso à educação superior no Brasil. Ao concluir esta pesquisa fica a 

gratidão pela oportunidade de realizar o Mestrado em Educação na linha de Políticas, e fica 

também uma sensação de incompletude, pois, quanto mais avançamos no estudo, mais nos 

damos conta do quanto ainda nos falta a aprender, bem como a preocupação com o retorno à 

sociedade a partir do que foi construído. 
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APÊNDICE – PESQUISA SOBRE O TEMA 

 

APÊNDICE 1 - SISTEMA DE PESQUISA EM REDE – PERIÓDICOS CAPES 

 
 

Palavras-chave 

Educação superior. Instituto Federal Goiano campus Urutaí. 

Políticas públicas de acesso. 

Quantidade de trabalhos encontrados                    3 

Quantos tinham alguma relação com o 

tema 

                  1 

Relação de trabalhos identificados 

a) A rede federal de educação profissional, científica e tecnológica no contexto das políticas de educação 

superior: as particularidades do IF Goiano – Campus Urutaí. Chaiane de Medeiros Rosa Revista 

Histedbr On-line, 01 May 2017, Vol.16(70), pp.379-379.  

 

b) Recepção "calourosa": conhecimentos, expectativas e opiniões de ingressantes do curso de licenciatura 

em ciências biológicas/friendly reception: knowledge, expectations and opinions from freshman 

students of biological sciences. Lima, G ; Alves, T ; Dias, M ; Estrela, D ; Lemes, C ; Nunes, R ; 

Pereira, I ; Santos, K ; Tavares, M ; Malafaia, G ; Castro, AHOLOS, 2014, Vol.30(1), pp.282-289.  

 

 

c) Relatando e refletindo sobre as experiências do pibid biologia (if goiano - câmpus urutaí) no período 

de 2011 a 2013/reporting and reflecting on the experiences of pibid-biology (if goiano - câmpus 

urutaí) for the period from 2011 to 2013.   Gonçalves, R ; Marques, A ; Pícoli, M ; Carvalho, S ; 

Gregório, E ; D'Orazio, W ; Santos, K ; Sousa, T ; Marcelo, V ; Caetano, R ; Silva, A ; Silva, G ; 

Oliveira, J ; Faria, L ; Silva, A ; Gontijo, O ; Resende, P ; Alves, M ; Malafaia, GHOLOS, 2014, 

Vol.30(6), pp.267-279 

 

Dos três (3)  artigos identificados, apenas um (1) tem relação direta com tema da pesquisa por abordar 

o contexto das políticas no Instituto Federal Goiano campus Urutaí. Os demais não apresentam em virtude de 

seus objetos serem voltados para outros temas. 

 

Palavras-chave 

Instituto Federal Goiano campus Urutaí 

Quantidade de trabalhos encontrados 204 

Quantos tinham alguma relação com o 

tema 

Nenhum 

Em virtude de ser um grande número de artigos encontrados com estas palavras-chave, e ainda, 

nenhum destes ter aproximação com o tema, decidiu-se por não relacioná-los abaixo. Estes artigos são em 

maioria da área das Ciências biológicas e tem seus temas, predominantemente, voltados para experiências em 

laboratório com camundongos, no campus Urutaí.  

 

 

 

  

http://rnp-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/basket.do?fn=create&docs=TN_proquest1661579277&remote=true&scopes=scope:(&quot;CAPES&quot;),EbscoLocalCAPES,primo_central_multiple_fe&index=3
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APÊNDICE 2 - PORTAL DE PERIÓDICOS 

 

SCIELO 

Palavras-chave 

 

Ensino superior nos Institutos Federais 

Quantidade de trabalhos encontrados                    4 

Quantos tinham alguma relação com o 

tema 

                   2  

Relação de trabalhos identificados 

a) Políticas de assistência estudantil em saúde nos institutos e universidades federais  Bleicher, Taís; 
Oliveira, Raquel Campos Nepomuceno de. Psicologia Escolar e educacional Dez 2016, Volume 20 Nº 

3 Páginas 543 – 549.   

 

b) Os saberes docentes nos cursos de licenciatura a distância em ciências naturais e matemática nos 

institutos federais do Brasil  Pasqualli, Roberta; Carvalho, Marie Jane Soares. Ciência & Educação 

(Bauru) Jun 2016, Volume 22 Nº 2 Páginas 523 – 540. 

 

 

c) La educación superior tecnológica en México: Historia, situación actual y perspectivas Ruiz-

Larraguivel, Estela. Revista iberoamericana de educación superior 2011, Volume 2 Nº 3 Páginas 35 - 52  
 

 

d) Expansão, privatização e diferenciação da educação superior no Brasil pós - LDBEN/96: evidências e 
tendências Segenreich, Stella Cecilia Duarte; Castanheira, Antonio Mauricio. Ensaio: Avaliação e 

Políticas Públicas em Educação Mar 2009, Volume 17 Nº 62 Páginas 55 - 86  

 
 

Dos quatro (4) trabalhos encontrados, dois (2) têm relação indireta com o tema por abrangerem a área 

das políticas públicas na área da educação superior. 

 

Palavras-chave 

 

Políticas públicas educacionais. Acesso ao ensino superior. 

Quantidade de trabalhos encontrados                        7 

Quantos tinham alguma relação com o 

tema 

                      1 

Relação de trabalhos identificados 

a) .Políticas Públicas de Inclusão: o acesso da pessoa surda ao ensino superior  Mesquita, Leila 

Santos. Educação & Realidade Set 2017, Volume 43 Nº 1 Páginas 255 – 273.  

 

b) Avaliação da política de cotas da UEPG: desvelando o direito à igualdade e à diferença . Souza, 
Andreliza Cristina de; Brandalise, Mary Ângela Teixeira. Avaliação: Revista da Avaliação da 

Educação Superior (Campinas) Jul 2016, Volume 21 Nº 2 Páginas 415 – 438.  

 

c) Políticas públicas para acesso de pessoas com deficiência ao ensino superior brasileiro: uma 

análise de indicadores educacionais. Martins, Diléia Aparecida; Leite, Lúcia Pereira; Lacerda, 

Cristina Broglia Feitosa de. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação Dez 2015, 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572016000300543&lang=pt
http://www.google.com/search?q=%22Bleicher,%20Taís%22
http://www.google.com/search?q=%22Oliveira,%20Raquel%20Campos%20Nepomuceno%20de%22
https://search.scielo.org/?q=INSTITUTO+FEDERAL+DE+EDUCA%C3%87%C3%83O&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=ensino+superior+nos+institutos+federais&lang=pt&page=1
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-73132016000200523&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-73132016000200523&lang=pt
http://www.google.com/search?q=%22Pasqualli,%20Roberta%22
http://www.google.com/search?q=%22Carvalho,%20Marie%20Jane%20Soares%22
https://search.scielo.org/?q=INSTITUTO+FEDERAL+DE+EDUCA%C3%87%C3%83O&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=ensino+superior+nos+institutos+federais&lang=pt&page=1
https://search.scielo.org/?q=INSTITUTO+FEDERAL+DE+EDUCA%C3%87%C3%83O&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=ensino+superior+nos+institutos+federais&lang=pt&page=1
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722011000100002&lang=pt
http://www.google.com/search?q=%22Ruiz-Larraguivel,%20Estela%22
http://www.google.com/search?q=%22Ruiz-Larraguivel,%20Estela%22
https://search.scielo.org/?q=INSTITUTO+FEDERAL+DE+EDUCA%C3%87%C3%83O&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=ensino+superior+nos+institutos+federais&lang=pt&page=1
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362009000100004&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362009000100004&lang=pt
http://www.google.com/search?q=%22Segenreich,%20Stella%20Cecilia%20Duarte%22
http://www.google.com/search?q=%22Castanheira,%20Antonio%20Mauricio%22
https://search.scielo.org/?q=INSTITUTO+FEDERAL+DE+EDUCA%C3%87%C3%83O&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=ensino+superior+nos+institutos+federais&lang=pt&page=1
https://search.scielo.org/?q=INSTITUTO+FEDERAL+DE+EDUCA%C3%87%C3%83O&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=ensino+superior+nos+institutos+federais&lang=pt&page=1
http://www.google.com/search?q=%22Mesquita,%20Leila%20Santos%22
http://www.google.com/search?q=%22Mesquita,%20Leila%20Santos%22
https://search.scielo.org/?q=pol%C3%ADticas+educacionais+de+acesso+ao+ensino+superior&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=pol%C3%ADticas+p%C3%BAblicas+educacionais+de+acesso+ao+ensino+superior&lang=pt&page=1
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-40772016000200415&lang=pt
http://www.google.com/search?q=%22Souza,%20Andreliza%20Cristina%20de%22
http://www.google.com/search?q=%22Souza,%20Andreliza%20Cristina%20de%22
http://www.google.com/search?q=%22Brandalise,%20Mary%20Ângela%20Teixeira%22
https://search.scielo.org/?q=pol%C3%ADticas+educacionais+de+acesso+ao+ensino+superior&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=pol%C3%ADticas+p%C3%BAblicas+educacionais+de+acesso+ao+ensino+superior&lang=pt&page=1
https://search.scielo.org/?q=pol%C3%ADticas+educacionais+de+acesso+ao+ensino+superior&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=pol%C3%ADticas+p%C3%BAblicas+educacionais+de+acesso+ao+ensino+superior&lang=pt&page=1
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362015000400984&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362015000400984&lang=pt
http://www.google.com/search?q=%22Martins,%20Diléia%20Aparecida%22
http://www.google.com/search?q=%22Leite,%20Lúcia%20Pereira%22
http://www.google.com/search?q=%22Lacerda,%20Cristina%20Broglia%20Feitosa%20de%22
http://www.google.com/search?q=%22Lacerda,%20Cristina%20Broglia%20Feitosa%20de%22
https://search.scielo.org/?q=pol%C3%ADticas+educacionais+de+acesso+ao+ensino+superior&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=pol%C3%ADticas+p%C3%BAblicas+educacionais+de+acesso+ao+ensino+superior&lang=pt&page=1
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Volume 23 Nº 89 Páginas 984 – 1014.  

 

d) As lutas e a agenda sindical para a valorização do magistério na perspectiva da CNTE: qual a 

contribuição do novo Plano Nacional de Educação?  Araújo-Filho, Heleno Manoel Gomes de. 
Cadernos CEDES Dez 2015, Volume 35 Nº 97 Páginas 575 – 587.   

 

e)_ Educação à distância no brasil: políticas públicas e democratização do acesso ao ensino superior . 

Arruda, Eucidio Pimenta; Arruda, Durcelina Ereni Pimenta. Educação em Revista Set 2015, Volume 31 Nº 3 

Páginas 321 – 338.  

 

f)_Políticas públicas de democratização do acesso ao ensino superior e estrutura básica de formação 

no ensino médio regular. Carmo, Erinaldo Ferreira; Chagas, José Aercio Silva; Figueiredo Filho, Dalson Britto; 

Rocha, Enivaldo Carvalho. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos Ago 2014, Volume 95 Nº 240 Páginas 

304 – 327.  

 

g)_ Notas para a interpretação das desigualdades raciais na educação Facebook Twitter Valverde, 

Danielle Oliveira; Stocco, Lauro. Revista Estudos Feministas Dez 2009, Volume 17 Nº 3 Páginas 909 

– 920.   

Das sete (7) publicações, destas, seis (6) não tinham relação por abrangerem em sua maioria políticas 

de inclusão, apenas uma (1) abordava políticas públicas de democratização do acesso ao ensino superior e 

estrutura básica de formação no ensino médio regular. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES – BDTD 

 

Palavras-chave Políticas de acesso nos IFs 

Quantidade de trabalhos encontrados 3 

 

Quantos tinham alguma relação com o tema 

Nenhum  

Ano de 

defesa 

Teses Dissertações  

 

 

 

2013 

 

 

Autora: CAVALHEIRO, Josiela Silveira 

Título: O Programa Nacional de Assistência 

Estudantil nos Institutos Federias Gaúchos e o 

trabalho do assistente social: alcances, 

perspectivas e desafios  

 

  Autor: GOMES, Thiago Oliveira  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622015000300575&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622015000300575&lang=pt
http://www.google.com/search?q=%22Araújo-Filho,%20Heleno%20Manoel%20Gomes%20de%22
https://search.scielo.org/?q=pol%C3%ADticas+educacionais+de+acesso+ao+ensino+superior&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=pol%C3%ADticas+p%C3%BAblicas+educacionais+de+acesso+ao+ensino+superior&lang=pt&page=1
http://www.google.com/search?q=%22Arruda,%20Eucidio%20Pimenta%22
http://www.google.com/search?q=%22Arruda,%20Durcelina%20Ereni%20Pimenta%22
https://search.scielo.org/?q=pol%C3%ADticas+educacionais+de+acesso+ao+ensino+superior&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=pol%C3%ADticas+p%C3%BAblicas+educacionais+de+acesso+ao+ensino+superior&lang=pt&page=1
http://www.google.com/search?q=%22Carmo,%20Erinaldo%20Ferreira%22
http://www.google.com/search?q=%22Chagas,%20José%20Aercio%20Silva%22
http://www.google.com/search?q=%22Figueiredo%20Filho,%20Dalson%20Britto%22
http://www.google.com/search?q=%22Rocha,%20Enivaldo%20Carvalho%22
https://search.scielo.org/?q=pol%C3%ADticas+educacionais+de+acesso+ao+ensino+superior&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=pol%C3%ADticas+p%C3%BAblicas+educacionais+de+acesso+ao+ensino+superior&lang=pt&page=1
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2009000300019&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2009000300019&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2009000300019&lang=pt
http://www.google.com/search?q=%22Valverde,%20Danielle%20Oliveira%22
http://www.google.com/search?q=%22Valverde,%20Danielle%20Oliveira%22
http://www.google.com/search?q=%22Stocco,%20Lauro%22
https://search.scielo.org/?q=pol%C3%ADticas+educacionais+de+acesso+ao+ensino+superior&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=pol%C3%ADticas+p%C3%BAblicas+educacionais+de+acesso+ao+ensino+superior&lang=pt&page=1
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Cavalheiro%2C+Josiela+Silveira
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UCPe_fae2b73952af1a8449c810b670fb76b2
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UCPe_fae2b73952af1a8449c810b670fb76b2
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UCPe_fae2b73952af1a8449c810b670fb76b2
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UCPe_fae2b73952af1a8449c810b670fb76b2
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2014 

Título: Formação superior em agroecologia e 

educação do campo: práticas sociais que 

transbordam áreas de conhecimento  

 

 

 

 

 

2016 

 Autora: Jesus, Jacqueline Alves de  

Título: Programa Nacional de Assistência 

Estudantil-PNAES nos Institutos Federais de 

Educação : um estudo da metodologia de 

implementação do IFNMG  

 

  

Dos três (3) trabalhos encontrados, nenhum tem relação com o tema, pois, embora abrangesse 

aspectos das políticas públicas, tinham relação com a política de Assistência Estudantil e práticas sociais da 

educação no curso de agroecologia.  

 

Palavras-chave Políticas de acesso. Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia. Ensino 

superior 

Quantidade de trabalhos encontrados 88 

 

Quantos tinham alguma relação com o tema 

6 

Ano de 

defesa 

Teses Dissertações  

 

 

 

2011 

 

  

Autor: SANTOS, Yvonete Bazbuz da Silva 

Título: As políticas de educação para a pessoa 

com deficiência: A proposta dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.  

 

 

 

2014 

 Autor: PARENTE, Nórlia Nabuco 

Título: As condições de acesso e permanência 

dos estudantes do Curso de Licenciatura em 

Física do IFCE, Campus de Sobral   

 Autor: SILVA, Naiaranize Pinheiro da 

Título: Juventude e escola: a constituição dos 

sujeitos de direito no contexto das Políticas de 

Ações Afirmativas  

Autor: PIERONI, Aline Rosa 

Título: Um estudo sobre o desempenho de 

alunos cotistas e não cotistas no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

São Paulo – Câmpus Salto  

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFV_84eb9b7afa7c878f030dcc2974d8726c
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFV_84eb9b7afa7c878f030dcc2974d8726c
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFV_84eb9b7afa7c878f030dcc2974d8726c
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Jesus%2C+Jacqueline+Alves+de
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_76835a43820d606241dd89f42f5d08d2
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_76835a43820d606241dd89f42f5d08d2
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_76835a43820d606241dd89f42f5d08d2
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_76835a43820d606241dd89f42f5d08d2
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Santos%2C+Yvonete+Bazbuz+da+Silva
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFC-7_0363eae05aeb02449c5adc577a9c1071
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFC-7_0363eae05aeb02449c5adc577a9c1071
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFC-7_0363eae05aeb02449c5adc577a9c1071
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Parente%2C+N%C3%B3rlia+Nabuco
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFC-7_cb96344418ad14566acb0a48bde36799
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFC-7_cb96344418ad14566acb0a48bde36799
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFC-7_cb96344418ad14566acb0a48bde36799
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Silva%2C+Naiaranize+Pinheiro+da
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFBA-2_0d0ba31a1a87cb9cf16274f556c77936
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFBA-2_0d0ba31a1a87cb9cf16274f556c77936
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFBA-2_0d0ba31a1a87cb9cf16274f556c77936
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=PIERONI%2C+Aline+Rosa
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNIFAL_987d320ced977e9e48f3659db65e20ae
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNIFAL_987d320ced977e9e48f3659db65e20ae
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNIFAL_987d320ced977e9e48f3659db65e20ae
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNIFAL_987d320ced977e9e48f3659db65e20ae
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  Autor: CASTRO, Fabíula Gomes de 

Título: Política de cotas no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - 

Campus Gurupi: reflexos da Lei nº 12.711, de 

29 de agosto de 2012  

 

   

Dos 88 trabalhos encontrados, destes, apenas cinco (5) mostraram alguma aproximação indireta com 

o tema dessa dissertação pro abranger a área das políticas em aspectos que são contemplados nesta pesquisa 

também, o que se buscou foi alguma contribuição que pudesse somar com esse estudo. 

 

Palavras-chave Instituto Federal Goiano campus Urutaí 

Quantidade de trabalhos encontrados 18 

Quantos tinham alguma relação com o tema 2 

Ano de 

defesa 

Teses Dissertações 

 

 

 

2010 

Autor: ALVES Filho, Anibal Sebastião 

Título: Adição de pó de aciaria como fonte de 

micronutrientes e diferentes níveis de calagem em 

solos de cerrados cultivados  

 

Autora: PAULA, Alessandra Edna de 

Título: O papel pedagógico das cooperativas-

escola: Um estudo comparativo da prática 

educativa do Campus Paraiso do Tocantins, do 

Instituto Federal do Tocantins, e do Campus 

Urutaí,  do Instituto Federal Goiano.  

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

Autor: GONÇALVES, Wagner Santos 

Título: Demanda energética para o plantio do 

milho em sistemas convencional e direto  

 

Autor: SANTOS, Claitonei de Siqueira. 

Título: Jovens do proeja de urutaí: mediações 

entre a escola e o mundo do trabalho  

 

 

Autor: VIEIRA, Muza do Carmo 

Título: Caracterização de frutos e de mudas de 

mangabeira(Hancornia speciosa Gomes) de 

Goiás  

 

 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFT_12daf9c645786f4c339cf9a77a48965d
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFT_12daf9c645786f4c339cf9a77a48965d
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFT_12daf9c645786f4c339cf9a77a48965d
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFT_12daf9c645786f4c339cf9a77a48965d
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Alves+Filho%2C+Anibal+Sebasti%C3%A3o
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_0abe674fd07835ad838e3372978236f7
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_0abe674fd07835ad838e3372978236f7
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_0abe674fd07835ad838e3372978236f7
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Paula%2C+Alessandra+Edna+de
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFRRJ-1_65c126e14f4588cf1d9f2c1eece54d07
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFRRJ-1_65c126e14f4588cf1d9f2c1eece54d07
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFRRJ-1_65c126e14f4588cf1d9f2c1eece54d07
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFRRJ-1_65c126e14f4588cf1d9f2c1eece54d07
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFRRJ-1_65c126e14f4588cf1d9f2c1eece54d07
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Gon%C3%A7alves%2C+Wagner+Santos
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFV_04a4685d6cd6c309067bb8c91ac335ce
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFV_04a4685d6cd6c309067bb8c91ac335ce
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Santos%2C+Claitonei+de+Siqueira
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_c17934ea12242f440866b97f3db3c37f
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_c17934ea12242f440866b97f3db3c37f
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=VIEIRA%2C+Muza+do+Carmo
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_badf1b847df68b0ce0570ac93ac5b4d6
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_badf1b847df68b0ce0570ac93ac5b4d6
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_badf1b847df68b0ce0570ac93ac5b4d6
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2012 

 

Autor: MACHADO, Rogério Carneiro 

Título: A função social do curso técnico em 

agropecuária e a escolarização de filhos de 

agricultores familiares  

 

 

Autor: NUNES, Leonardo Goulart 

Título: Ambiente natural e aprendizagem no 

ensino médio técnico no Instituto Federal 

Goiano Câmpus Urutaí  

 

Autora: SOUZA, Leigh Maria de 

Título: cultura escolar e habitus professoral em 

uma instituição de educação profissional agrícola  

 

 

Autor: SALOMÃO, Leandro Caixeta 

Título: Calibração de tanques evaporímetros de 

baixo custo sob diferentes diâmetros em ambiente 

protegido  

 

Autora: GONÇALVES, Janine Mesquita 

Título: Acúmulo de nutrientes em soja 

transgênica no Cerrado goiano “...Instituto 

Federal Goiano Câmpus Urutaí 

 

 

 

 

 

2014 

 

Autor: SOUZA, José Carlos Moreira de 

Título: A educação profissional agrícola na 

constituição do Instituto Federal Goiano campus 

Urutaí  

 

 

 

Autora: OLIVEIRA, Jussara de Fátima Alves 

Campos 

Título: A institucionalização das políticas 

neoliberais na reconfiguração da educação 

profissional no brasil: do decreto nº 2.208-97 à 

LEI Nº 11.892-08.  

 

 

 

 

 

 

 

Autora: TEIXEIRA, Luciana de Gois Aquino 

Título: Políticas públicas de assistência estudantil 

no instituto federal goiano - câmpus urutaí: um 

olhar de gênero.  

 

 

Autora: FRAZÃO, Edjane Borges 

Título: Índice de satisfação no trabalho e sua 

relação com o clima organizacional entre 

servidores de uma instituição pública federal  

 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Machado%2C+Rog%C3%A9rio+Carneiro
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_36e3473db7a31a095d6fb6bdf719dd55
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_36e3473db7a31a095d6fb6bdf719dd55
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_36e3473db7a31a095d6fb6bdf719dd55
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Nunes%2C+Leonardo+Goulart
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_6d612aa5c07eb4476ac67c84d5da2269
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_6d612aa5c07eb4476ac67c84d5da2269
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_6d612aa5c07eb4476ac67c84d5da2269
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Souza%2C+Leigh+Maria+de
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_979f1908fe2bd6be5c1604cdb1848e47
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_979f1908fe2bd6be5c1604cdb1848e47
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Salom%C3%A3o%2C+Leandro+Caixeta+%5BUNESP%5D
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_99da014299b9897bb04775ee6ef0126c
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_99da014299b9897bb04775ee6ef0126c
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_99da014299b9897bb04775ee6ef0126c
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=GON%C3%87ALVES%2C+Janine+Mesquita
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_5598cb74e9642022a0748eca391d5f1c
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_5598cb74e9642022a0748eca391d5f1c
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Souza%2C+Jos%C3%A9+Carlos+Moreira+de
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_0d714775f43411f08caf94fab629ce5f
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_0d714775f43411f08caf94fab629ce5f
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Oliveira%2C+Jussara+de+F%C3%A1tima+Alves+Campos
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Oliveira%2C+Jussara+de+F%C3%A1tima+Alves+Campos
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_8f3254eed37d1a1219d52a2a61fc1712
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_8f3254eed37d1a1219d52a2a61fc1712
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_8f3254eed37d1a1219d52a2a61fc1712
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_8f3254eed37d1a1219d52a2a61fc1712
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Teixeira%2C+Luciana+de+Gois+Aquino
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_f8e57faad574240e93c137ca3829f6ea
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_f8e57faad574240e93c137ca3829f6ea
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_f8e57faad574240e93c137ca3829f6ea
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Fraz%C3%A3o%2C+Edjane+Borges
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_0175e5120ac7ffe9dd7a5f3c96faa74f
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_0175e5120ac7ffe9dd7a5f3c96faa74f
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_0175e5120ac7ffe9dd7a5f3c96faa74f
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2016 Autora: ROSA, Chaiane de Medeiros  

Título: A rede federal de educação profissional, 

científica e tecnológica no contexto das políticas 

de educação superior: as particularidades do IF 

Goiano - Campus Urutaí  

 

 

Autor: SILVA, Brunno Moreira Naves 

Título: Cultivo DE Crotalaria spectabilis, 

Cajanus cajan E Pennisetum glaucum em solos 

de cerrado: características físico-químicas do 

solo e composição bromatológica das cultivares  

 

 

 

 

 

 

2016 

 Autor: ABREU, Iury Sparctton Melchior de 

Título: Entre a singularidade e a complexidade 

da construção de saberes docentes na formação 

Inicial de professores de matemática no contexto 

do Pibid  

 

 

 Autor: DINIZ, Johnathan Pereira Alves 

Título: Práticas de leitura nas mídias sociais: 

evidências de leitura dos graduandos do IF 

Goiano – Campus Urutaí  

 

 

Das dezoito (18), publicações específicas do campus Urutaí, destas, nove  (9) são teses e nove (9) são 

dissertações, desse total, apenas duas (2) teses apresentam aproximação com o tema desse estudo por 

abrangerem, políticas de educação superior neste Instituto, mas não de acesso à esse nível de ensino. 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E EM 

EDUCAÇÃO – ANPED 

No site da ANPEd foram pesquisados artigos publicados nas reuniões anuais da 

Associação, no período disponível no site, ou seja, de 2008 a 2015, considerando que não 

constava no site, na fase deste levantamento, as reuniões do ano 2014 e 2016, e o link do ano 

2010 não abriu de modo algum. As pesquisas foram realizadas nos Grupos de Trabalhos – 

GTs, de Estado e Política Educacional (GT 05) e Política de Educação Superior (GT 11). No 

quadro abaixo segue a relação dos artigos encontrados e que apresentam relação com o tema 

desta dissertação. 

 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_3fe4f222a041355b9b7b73b5288516ab
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_3fe4f222a041355b9b7b73b5288516ab
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_3fe4f222a041355b9b7b73b5288516ab
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_3fe4f222a041355b9b7b73b5288516ab
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Silva%2C+Brunno+Moreira+Naves
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_556c12059beab4b92f94d80c655d672a
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_556c12059beab4b92f94d80c655d672a
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_556c12059beab4b92f94d80c655d672a
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_GO_556c12059beab4b92f94d80c655d672a
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Abreu%2C+Iury+Sparctton+Melchior+de
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_5bb7170cdad9299c4ac1be6242fb4065
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_5bb7170cdad9299c4ac1be6242fb4065
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_5bb7170cdad9299c4ac1be6242fb4065
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_5bb7170cdad9299c4ac1be6242fb4065
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Diniz%2C+Johnathan+Pereira+Alves
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_95b202f447339056fc0ee633296a3f44
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_95b202f447339056fc0ee633296a3f44
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_95b202f447339056fc0ee633296a3f44
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Ano  GT 05 GT 11 

 

 

2008 

 

31ºReunião 

Caxambu -

MG 

Autora: SANTOS, Ana Lúcia Félix dos 

Título: Conhecimento e interesse: fatores que 

influenciam a escolha dos objetos de pesquisa 

no campo acadêmico da pesquisa sobre 

política educacional. 

 

Objetivo: realizar o estudo a produção do 

conhecimento sobre política educacional e a 

formação do campo acadêmico dessa área, 

tendo como espaço empírico as linhas de 

pesquisa sobre política educacional dos 

Programas de Pós-Graduação em Educação 

do NE do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

Nada consta 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

32º Reunião 

Caxambu - 

MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada consta 

a)_Autor (a): MELO, Lívia Veleda de. SOUSA, 

José Vieira de.  

Título: Democratização do acesso à educação 

superior: o caso da universidade de Brasília – 

campus de planaltina. 

 

Objetivo: analisar os alcances e limites das 

estratégias de democratização do acesso 

utilizadas na implantação da Faculdade UnB 

Planaltina (FUP), primeiro campi criado na 

proposta de expansão da Universidade de 

Brasília (UnB), no período de 2006-2008.  

 

b)_ Autor (a): GOMES, Alfredo Macedo. 

MORAES, Karine Nunes 

Título: A expansão da educação superior no 

brasil contemporâneo: questões para o debate. 

 

Objetivo: discutir o processo de expansão 

contemporânea da educação superior no Brasil, 

bem como problematizar os modelos de sistema 

de ensino que foram se estruturando e 

consolidando. 

 

2010 Site não abre Site não abre 
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2011 

 

 

34ºReunião 

Natal RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada consta 

a)_ Autora: OTRANTO, Celia Regina 

Título: A política de educação 

profissional  do governo lula: novos caminhos 

Da educação superior. 

Objetivo: tratar das mudanças que vêm 

ocorrendo na educação profissional brasileira 

destacando algumas das mais recentes, 

promovidas nos dois governos de Luís Inácio 

Lula da Silva, com relevo no segundo 

mandato, que proporcionaram o arcabouço 

necessário à implantação da atual reforma. 

 

b)_ Autor (a):AMARAL, Nelson Cardoso 

Título: O financiamento das IFES brasileiras 

e o custo do aluno em FHC e LULA 

Objetivo: O estudo calcula o custo médio 

dos alunos das IFES no período FHC (1995-

2002) e no período LULA (2003-2009) 

utilizando-se de uma modelagem elaborada 

por Amaral e Pinto (2011). 

 

c)_Autora: CARVALHO, Cristina Helena 

Almeida 

Título: Uma análise crítica do financiamento 

do PROUNI:  instrumento de estímulo à 

iniciativa privada e/ou  democratização do 

acesso à educação superior? 

Objetivo: pretende analisar o Programa 

Universidade para Todos no que tange o 

financiamento federal ao segmento privado. 

A intenção é, por um lado, examinar o 

impacto da renúncia fiscal proveniente do 

programa sobre a rentabilidade dos 

estabelecimentos educacionais e sobre as 

finanças públicas. Por outro lado, a intenção é 

averiguar sua contribuição em prol da 

democratização do acesso à educação 

superior. 

2012 

 

 

Nada consta Autor (a):ARRUDA, Ana Lucia Borba de. 

GOMES, Alfredo Macedo 

Título: Democratização do acesso à educação 

superior: o reuni no contexto da prática 
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35ºReunião 

Porto de 

Galinhas - 

PE 

 

Objetivo: analisar o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais no que diz respeito à 

ampliação das oportunidades de acesso a 

estudantes das classes sociais historicamente 

excluídas das universidades federais no âmbito 

da UFPE.  

 

2013 

 

 

36º Reunião 

Goiânia - 

GO 

 

 

 

Nada consta 

Autora: ARAÚJO, Carla Zandavalli M 

Título: Políticas públicas de permanência na 

educação superior brasileira nos anos 2000  

 

Objetivo: identificar as políticas de 

permanência dos estudantes em cursos de 

graduação no Brasil promovidas pelo 

Ministério da Educação, nos anos 2000, bem 

como analisar o seu processo de implantação. 

2015 

37º Reunião 

Florianópolis 

- SC 

Nada consta a)_Autora: MANCEBO, Deise  

Título: Educação superior no brasil: expansão e 

tendências (1995-2014) 

 

Objetivo: analisa as principais tendências da 

educação superior no Brasil, no período 

compreendido entre 1995 e 2014, um contexto 

de franca expansão desse nível de ensino. 

 

b)_Autor: TAVARES, Moacir Gubert 

Título: Institutos Federais e crise de identidade: 

o caso do IFC –campus Rio do Sul. 

 

Objetivo: analisar a criação e a implantação do 

IFC –CampusRio do Sul com vistas a verificar 

as características desta nova identidade 

institucional, sobretudo no que se refere à 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, que caracterizam o “modelo” 

universitário. 

 


