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Resumo:  

A diversificação institucional da educação superior brasileira e mundial não é mais uma 

tendência. Trata-se de uma realidade latente do século XXI, juntamente com várias discussões 

que permeiam esse contexto, dentre elas, as finalidades da educação. Não se pode negar que, 

cada vez mais a heterogeneidade institucional no âmbito da educação superior vem crescendo 

e, com ela, novas demandas surgem, incluindo novos olhares para as legislações que 

permeiam esse contexto. A partir disso, esse estudo descritivo e exploratório, quali-quanti, 

com pesquisa de campo com instituições de educação superior que ofertam o Curso de 

Administração, buscou descrever essa diversificação institucional no Estado de Minas 

Gerais/Brasil, assim como o atendimento das finalidades da educação superior tais quais estão 

descritas na legislação (LDB de 1996 e na Constituição Federal de 1988) (BRASIL, 1996; 

BRASIL, 1988), por parte dessas instituições. Adotando-se um formulário eletrônico com 

questões abertas e de múltipla escolha, 27 instituições retornaram de 11 municípios diferentes. 

Pode-se inferir, que as finalidades generalistas à todas as classificações não são atendidas em 

sua totalidade ou até mesmo não são atendidas na percepção dos docentes e dirigentes das 

instituições pesquisadas que possuem como principais ferramentas ensino (Faculdade), 

ensino, pesquisa e extensão (Universidades e Centros Universitários) (Decreto nº 5.773/06) 

(BRASIL, 2006), além de existir uma expectativa de avanços nos aspectos legais quanto aos 

fins da educação superior por meio do Poder Público. É importante também entender as várias 

perspectivas e cenários que vem surgindo e as IES, amparadas pelo Estado, devem 

acompanhar as mudanças, adaptando-as sem perder o seu foco e objetivos. As instituições 

com fins lucrativos no Estado somam 123 no total, sendo classificadas como Universidades e 

Centros Universitários, de destas 25 instituições, apenas 03 são instituições com fins 

lucrativos. No cenário do total de Faculdades 332 instituições, 120 faculdades com fins 

lucrativos e quase o dobro de instituições sem fins lucrativos (212). Do total de 212 

instituições privadas sem fins lucrativos, 06 são filantrópicas, 01 confessional-filantrópica, 03 

comunitárias, 01 comunitária-filantrópica. A obrigatoriedade de atendimento das finalidades 

tal como estão expostas na legislação atualmente impactam diretamente as ações da 

instituição que, uma vez com objetivos gerais (instituições universitárias e não universitárias) 

sendo tratados da mesma forma e atreladas à todas as instituições, as IES não universitárias 

implementam ações que podem não ser positivas estrategicamente, agindo assim, como 

anarquias organizadas (OLSEN, 2005; COHEN; MARCH; OLSEN, 1972). 
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Introdução 

A diversificação institucional da educação superior brasileira e mundial não é mais 

uma tendência. Trata-se de uma realidade latente do século XXI, juntamente com várias 
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discussões que permeiam esse contexto, dentre elas, as finalidades da educação. Não se pode 

negar que, cada vez mais a heterogeneidade institucional no âmbito da educação superior vem 

crescendo e, com ela, novas demandas surgem, incluindo novos olhares para as legislações 

que permeiam esse contexto.  

A partir disso, esse estudo descritivo e exploratório, quali-quanti, com pesquisa de 

campo com instituições de educação superior que ofertam o Curso de Administração, buscou 

descrever essa diversificação institucional no Estado de Minas Gerais/Brasil, assim como o 

atendimento das finalidades da educação superior tais quais estão descritas na legislação 

(LDB de 1996 e na Constituição Federal de 1988) (BRASIL, 1996; BRASIL, 1988), por parte 

dessas instituições. 

Percebe-se cada vez mais um repensar sobre a educação superior, a necessidade de se 

entender o contexto diversificado institucionalmente, assim como as ferramentas (ensino, 

pesquisa e extensão) para o atendimento das finalidades institucionais. 

 

Referencial Teórico 

A educação formal está legalmente pautada em várias legislações brasileiras e 

hierarquicamente é regulada primeiramente pela Constituição Federal (CF) de 1988 (Lei 

Suprema e vigente), em seguida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

ou LDBN) de 1996, segunda na escala de hierarquia legislativa educacional brasileira, 

advindo posteriormente por projetos, emendas, decretos que constituem temas específicos 

dentro do campo da legislatura. As demais legislações a complementam são os decretos; as 

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

Conselho Nacional de Educação (CES/CNE) subordinada ao MEC.  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, Lei 

9.394/1996, a educação se subdivide em a) Educação Infantil, que se divide em creche (0 a 3 

anos) e pré-escola (4 a 5 anos) descritos nos artigos 29º a 31º da referida lei; b) Ensino 

Fundamental (antigo 1º grau), que compreende o ensino do 1º ao 9º ano, tendo pelo menos 

nove anos, conforme Lei Federal n.º 1.274/06 e garantidas nos artigos 32º a 34º; c) Educação 

Secundária, compreendendo o ensino de três anos, também conhecida como Ensino Médio, 

destacados nos artigos 35º e 36º; d) Educação de Jovens e Adultos (EJA), antigo supletivo, 

podendo ingressar com idade mínima para o Ensino Fundamental 15 anos e para o Ensino 

Médio 18 anos, nos artigos 37º e 38º; e) Educação Profissional, constantes nos artigos 39º a 

42º; f) Educação Superior com cursos de licenciatura, bacharelado e tecnólogos nos artigos 

43º a 57º; g) Educação Especial que é oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 

para educandos portadores de necessidades especiais nos artigos 58º a 60º. 



 

Mello (1991) destaca que a educação como debate dentro do contexto de políticas 

públicas no Brasil começa a ter uma conotação diferenciada principalmente após a 

Constituição Federal de 1988 onde a escola passou a ter um papel importante que foi 

contribuir diretamente para a formação da cidadania e na qual o conhecimento, os valores e a 

informação são as bases para a formação dessa cidadania em sociedades plurais e cada vez 

mais diversificadas
2
. O modelo de educação superior deve suprir a inter e 

transdisciplinariedade e zelar por ações que desenvolvam simultaneamente o conhecimento 

profissional, a capacidade de produzir conhecimentos e de formar cidadãos (SIQUEIRA, 

2005). 

Os estilos educacionais retomam ao processo histórico mundial. Predominantemente, 

alguns tipos educacionais se tornaram referência na educação mundial, como o modelo 

napoleônico (prevalência do Estado), o anglo-saxônico (prevalecendo a sociedade civil) e o 

prussiano, este último também como conhecido como humboldtiano, associado à 

Universidade de Berlim por Humboldt que tem como foco a autonomia da comunidade 

acadêmica (SAVIANI, 2009). Corroborando com o autor Saviani (2009, p. 3), no Brasil desde 

a criação da primeira Universidade até a década de 1960 vê-se a predominância, mesmo com 

o discurso da autonomia das universidades brasileiras, do modelo napoleônico que vem sendo 

“reajustado” para o estilo anglo-saxônico e incorporando gradualmente elementos 

principalmente norte-americanos, especificamente a “tendência atual de subordinação da 

educação superior aos mecanismos e demandas do mercado”. 

O conceito de distinção das Universidades de Ensino e Universidades de Pesquisa foi 

trazido em 1986 e concretizado pelos Decretos nº 2.306/2.307 de 19 de agosto de 1997, 

reafirmados pelo Decreto nº 5.773 de 2006 (vigente em 2013). O que se tem visto é uma 

mesclagem de modelos universitários no contexto brasileiro: os centros universitários e 

faculdades, que não precisam desenvolver a pesquisa, incorporando, portanto, algumas 

características do estilo anglo-saxônico em que prevalece a sociedade civil e que atendem ao 

mercado de trabalho (SAVIANI, 2010), de outro lado as Universidades que precisam 

desenvolver a pesquisa, sendo predominantemente públicas. 

A classificação das instituições de ensino superior foi transformada pelo Decreto nº 

2.306, de 19 de agosto de 1997, em seu artigo 8º, que trouxe uma classificação acadêmica das 

instituições dividindo-as em cinco (05) categorias, tais como: I - universidades; II - centros 

universitários; III - faculdades integradas; IV - faculdades; e V - institutos superiores ou 

escolas superiores. 
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Essas cinco (05) classificações se alteraram com o Decreto nº 5.773 de 2006, que 

revogou o Decreto de 1997, também conhecido popularmente como a LDB da Educação 

Superior, vigente no Brasil atualmente, por meio do artigo 12º, que resumiu essa classificação 

de acordo com sua organização e respectivas prerrogativas acadêmicas para I - faculdades; II - 

centros universitários; e III – universidades, mantendo a distinção de Instituições de Ensino e 

Pesquisa. 

Em 2004, menos de 5% da população possuía nível superior completo (na faixa de 

pessoas acima de 25 anos, a porcentagem atinge o percentual de 6,8%), enquanto que em 

países como a Argentina, os números atingem 22,3% (indicador médio) e nos Estados Unidos, 

33,9% (indicador avançado) (MATTOS, 2009). De acordo com o Censo de Educação de 

2007, haviam 1.808.970 estudantes matriculados na educação superior brasileira, 

correspondendo assim a 1% da população estimada naquele ano. Em 2010, esse número 

aumentou para 6.379.299 matriculados na graduação e 173.408 nos cursos de pós-graduação 

(INEP, 2011).  

Em 2012, o número de matriculados na educação superior brasileira saltou para 

7.037.688, o que representa um aumento de 4,4% no período 2011–2012, sendo um aumento 

de 7% do número de matriculas em instituições públicas enquanto a rede particular cresceu 

3,5%. Do total de 7.037.688 alunos matriculados em cursos de graduação no Brasil, estes 

estão distribuídos em 31.866 cursos, oferecidos por 2.416 instituições, sendo 304 públicas e 

2.112 particulares, com ingresso de estudantes, somente em 2012, perfazendo um total de 

2.747.089 e de concluintes um total de 1.050.413. O número de matriculados foi de 203.717 

na pós-graduação (INEP, 2013b). Pode-se perceber o domínio do número de matriculas em 

instituições privadas que somam 5.140.312, 42% desse total concentram-se em universidades. 

Apesar do domínio da educação superior privada no país, percebe-se que políticas 

públicas vêm sendo implementadas a fim de aumentar a abrangência e expansão da educação 

superior pública. É notória e inegável o advento da expansão da educação superior brasileira 

após a LDB/96. 

[...] a complexificação do sistema, que adota distintos formatos de organização 

institucional e acadêmica, em consonância com as políticas de regulação, com as 

tendências de internacionalização, diversidade, diversificação, flexibilização e 

privatização (MOROSINI ET AL, 2011) 
 

Paralelamente, o número de matriculados em cursos de graduação presencial soma 

5.923.838 sendo desse total 4.208.086 em instituições privadas. No total de matriculas 

privadas de graduação presencial, estão distribuídas: 1.540.281 matrículas em universidades, 

807.918 em centros universitários e 1.859.887 havendo ainda um predomínio de número de 

matriculas em graduação presencial em Faculdades no setor privado ao contrário do setor 



 

público que abarca 1.469.565 de matriculas em graduação presencial em Universidades do 

total de 1.715.752 de matriculas em instituições públicas (INEP, 2013b). Em 2015, 8.033.574 

alunos estavam matriculados no ensino superior. O número supera a estatística de 2014 em 

2,5%, quando havia 7.839.765 matriculados. Foram ofertados 33 mil cursos de graduação em 

2.364 instituições de ensino superior (INEP, 2016). 

 

Metodologia 

A partir disso, esse estudo descritivo e exploratório, quali-quanti, com pesquisa de 

campo com instituições de educação superior que ofertam o Curso de Administração, buscou 

descrever essa diversificação institucional no Estado de Minas Gerais/Brasil, assim como o 

atendimento das finalidades da educação superior tais quais estão descritas na legislação 

(LDB de 1996 e na Constituição Federal de 1988) (BRASIL, 1996; BRASIL, 1988), por parte 

dessas instituições. Adotando-se um formulário eletrônico com questões abertas e de múltipla 

escolha, 27 instituições retornaram de 11 municípios diferentes. Adotou-se como corte o 

curso de Administração, por ser um dos cursos com maior número de matriculados no país, 

além de ser o curso que possui o maior número de instituições que o ofertam no Estado de 

Minas Gerais.  

O questionário foi composto de 22 questões, sendo 05 de caracterização e 17 sobre o 

tema encaminhado por e-mail no dia 18 de julho de 2013. Foram encaminhados para as 248 

instituições cadastradas no sistema e-mec e foram retornados 27 questionários, sendo 02 não 

preenchidos totalmente.  

Dos cargos dos respondentes, 08 são Diretores, 11 Docentes, 07 coordenadores de 

curso e 01 como outro cargo. Do total de respondentes, 19 possuem mais de cinco anos de 

trabalho na instituição o que representa 70% do total de respondentes e 06 possuem de 2,1 a 

05 anos, representando 22% e 02 possuem até dois anos de vinculo institucional, completando 

com os 7% restantes. Quanto à classificação acadêmica das instituições dos respondentes, a 

64% são faculdades isoladas e/ou integradas 

Com questões que tinham como pergunta: “A minha instituição estimula a criação 

cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo”, sendo a 

finalidade exatamente como descrita na legislação, associada à “Minha instituição”, os 

respondentes deveriam marcar uma opção, composta a partir de uma escala Likert, com as 

opções: “Discordo plenamente; Discordo parcialmente; Não concordo nem discordo; 

Concordo parcialmente; Concordo plenamente”.  

Também foi questionado, dentre outras questões, se a instituição possui programa 

institucionalizado de “Ensino; Ensino e pesquisa; Ensino e extensão; Ensino, pesquisa e 



 

extensão”, sendo permitido marcar mais de uma opção buscando entender o contexto das 

ferramentas da educação superior face à diversificação institucional.  

 

Resultados e Discussões 

Historicamente, o ensino de Administração brasileiro teve marcos importantes que se 

fundamentaram na aprovação de currículos e que acarretou na criação das diretrizes 

curriculares para o curso de graduação em Administração, elaboradas pelos membros da 

Comissão de Especialistas de Ensino de Administração da SESU (CFA, 2013). A 

regulamentação da profissão só ocorreu anos mais tarde, com a Lei nº 4.769, de 09 de 

setembro de 1965 e em 1966, onde o governo fixou o curriculum mínimo e tempo de duração 

do curso com o Parecer nº 307/66, aprovado em 08 de Julho de 1966 que durou até 1993, com 

a aprovação do novo currículum adotando um critério de formação mais generalista e como 

ciência social aplicada (NICOLINI, 2002). De acordo com Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais, Censo da Educação Superior de 2016, o curso de Administração é o 

curso com maior número de matrículas no Estado (106.784, do total de 817.164). 

Alguns dados estatísticos, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (2011) trazem que em 1991 em Minas Gerais (MG) foram ofertados 505 cursos 

na Educação Superior enquanto que em 2007 foram 2.856. Foram em 1991, 47.809 vagas 

enquanto que em 2007 foram 256.635. Em 2012, o Estado possuía 1.173 instituições que 

ofertavam a educação superior, sendo 1.030 instituições privadas (INEP, 2013b). No ano de 

2013, em Minas Gerais, existiam 169 municípios que ofertam o Curso de Administração 

presencial. Em 194 municípios existe a graduação em Administração à distância, totalizando 

242 municípios que ofertam esse curso (PORTAL e-mec, 2013). 

É importante também entender as várias perspectivas e cenários que vem surgindo e as 

IES, amparadas pelo Estado, devem acompanhar as mudanças, adaptando-as sem perder o seu 

foco e objetivos. A necessidade de caracterização das IES do Estado de Minas Gerais surgiu 

para o conhecimento do contexto que estava sendo estudado de forma mais abrangente. 

Percebeu-se que, por meio de pesquisas realizadas no sistema e-mec, as instituições com fins 

lucrativos no Estado somam 123 no total, sendo classificadas como Universidades e Centros 

Universitários, do total de 25 instituições destas, apenas 03, ou seja, 12% são instituições com 

fins lucrativos. No cenário do total de Faculdades 332 instituições, 120 faculdades com fins 

lucrativos (particulares do sentido estrito) e quase o dobro de instituições sem fins lucrativos 

(212). Do total de 212 instituições privadas sem fins lucrativos, 06 são filantrópicas, 01 

confessional-filantrópica, 03 comunitárias, 01 comunitária-filantrópica. 201 faculdades 



 

privadas estão cadastradas apenas como faculdades sem fins lucrativos, o que pressupõe que 

as mesmas, não podem distribuir os excedentes (lucro) para os sócios ou associados. 

Um dado importante identificado é que existem instituições cadastradas com o seu 

nome trazendo a expressão “comunitária” que não estão categorizadas como comunitárias, 

assim como algumas trazem expressões religiosas em seu nome como “jesuítica”, 

“evangélica” e não estão categorizadas como religiosas. Não foi possível uma análise 

documental de cada instituição, por não ser o foco desse trabalho. Identificou-se com essa 

pesquisa a complexidade institucional em que se encontra o cenário educacional brasileiro, 

corroborando com as afirmações de Brunner (2009).  

A obrigatoriedade de atendimento das finalidades tal como estão expostas na 

legislação atualmente impactam diretamente as ações da instituição que, uma vez com 

objetivos gerais (instituições universitárias e não universitárias) sendo tratados da mesma 

forma e atreladas à todas as instituições, as IES não universitárias implementam ações que 

podem não ser positivas estrategicamente, agindo assim, como anarquias organizadas 

(OLSEN, 2005) ou evidenciando a teoria da lata de lixo de Cohen; March e Olsen (1972). 

Na pesquisa realizada em 2018, 164 municípios de Minas Gerais ofertam o curso de 

Administração na forma Presencial, 281 municípios ofertam o curso a distância e 301 

municípios ofertam o curso de Administração (presencial e a distância) (PORTAL e-mec, 

2018). Segundo o Censo da Educação Superior de 2016 haviam 2.407 instituições de ensino 

superior, sendo 2111 instituições privadas no Brasil. São 1.745 instituições que ofertam o 

curso de Administração, sendo 1530 sendo ofertados por instituições privadas. Em Minas 

Gerais, são 298 instituições de ensino superior, sendo 276 privadas. Desse total, 226 ofertam 

o curso de Administração.  

Quanto as finalidades da educação superior, entende-se que os fins como estão 

descritos na legislação, precisam ser atendidos e estarem claramente sendo os fins 

institucionais das IES brasileiras. A primeira questão a ser destacada é a percepção dos 

respondentes quanto as finalidades da educação superior Brasileira e sua relação com a 

diversificação institucional. Do total de respondentes, 36% acredita que as finalidades são as 

mesmas para todas as IES e 56% acredita que são distintas de acordo com a classificação das 

IES. Para o artigo 205 da Constituição Federal de 1988 são três as finalidades para a educação 

de uma forma geral: pleno desenvolvimento do educando, o preparo para o exercício da 

cidadania e a qualificação para o mundo do trabalho. 

Analisando cada uma das finalidades da educação superior, a partir da LDB de 1996, 

tem-se a tabela de resultados a seguir: 

 



 

TABELA 01 – Resultados sobre atendimento às finalidades  
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A minha instituição estimula a criação cultural e o 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. 

4 16 4 48 28 

Minha instituição busca 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. 

0 0 4 44 52 

Minha instituição incentiva 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, desenvolve o 

entendimento do homem e do meio em que vive. 

4 12 0 56 28 

Minha instituição busca 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. 

4 8 4 60 24 

Minha instituição busca 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. 

0 16 12 36 36 

Minha instituição busca 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. 

4 0 4 60 32 

Minha instituição busca 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. 

8 4 4 72 12 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Cada uma das finalidades são fins da educação superior, portanto, fins de todas as 

instituições de ensino superior do país. Analisando a primeira finalidade, entende-se que o 

estímulo ao pensamento reflexivo, desenvolvimento do espírito científico e a criação cultural 

podem ser realizados dentro de qualquer ferramenta, seja ela ensino, pesquisa ou extensão.  

Nesse sentido, essa finalidade tem como objetivo buscar o equilíbrio entre a formação 

técnica, profissional e o raciocínio reflexivo, com estímulo ao aluno de se tornar um sujeito 

reflexivo além de seu envolvimento à ciência. Trata-se de uma finalidade que abrange todas 

as ferramentas para a busca de uma formação de um profissional diferenciado, com 

possibilidades múltiplas de inserção no mercado de trabalho, que busque equilibrar as 

necessidades pragmáticas do mercado de trabalho e o cultivo de valores éticos e de cidadania. 

A segunda, pode ser analisada atrelando à formação profissional. É o produto da 

educação superior independente da classificação da IES. Não houve, portanto, respondente 



 

que discordasse da afirmação, visto que está muito associada à ferramenta ensino, ferramenta 

está atrelada à todas as instituições. 

Quanto à terceira finalidade obteve-se que 84% dos respondentes concordam 

parcialmente e plenamente que a IES incentiva 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. 

Quanto a essa finalidade é aceitável que o resultado apresente a discordância de não 

atendimento ou atendimento parcial deste item, dado que a ferramenta pesquisa não está 

institucionalizada por parte de todas as instituições pesquisadas. 

Quanto à quarta finalidade obteve-se que 84% dos respondentes concordam 

parcialmente ou plenamente que a IES promove 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. Quanto à quinta finalidade 

obteve-se que 72% dos respondentes concordam parcialmente ou plenamente no que se refere 

a 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, 16% discorda 

parcialmente e 12% não concorda e nem discorda. 

Para a sexta finalidade, obteve-se que 92% dos respondentes concordam parcialmente 

ou plenamente no que se refere a 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, 16% discorda plenamente e 4% não 

concorda e nem discorda. Essa finalidade pode ser atendida pelos projetos de extensão. Deve 

ser repensada essa finalidade para as instituições que não possuem a ferramenta extensão 

como uma ferramenta institucionalizada, além de não obrigatória para as Faculdades. 

Já a sétima finalidade, 84% dos respondentes concordam parcialmente e plenamente 

no que se refere à promoção da 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, 12% discordam plenamente e parcialmente. Igualmente à 

finalidade anterior, esta deve ser repensada para as instituições que não possuem a ferramenta 

extensão como uma ferramenta institucionalizada, além de não obrigatória para as 

Faculdades. 

Quando questionadas sobre quais as ferramentas que a instituição em que trabalham 

mantém um programa institucionalizado de ensino, pesquisa e/ou extensão, a maioria, 63% do 



 

total de respondentes possui programa institucionalizado de ensino, pesquisa e extensão, 

conforme figura 01 a seguir: 

 

FIGURA 01 – Ensino, pesquisa e extensão nas IES 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Por ter tido como resultado seis (06) universidades respondentes, o número que se 

esperava de programa institucionalizado de ensino, pesquisa e extensão fosse não mais do que 

isso. Também houve a participação de três (03) centros universitários, que possuem a 

obrigatoriedade de terem institucionalizados o ensino e a extensão e o restante faculdades que 

possuem apenas o ensino como obrigatoriedade legal de institucionalização.  

Percebe-se, portanto, que há uma maior abrangência das ferramentas, independentes 

de sua classificação. Infelizmente, não foi possível inferir sobre os motivos dessa expansão 

das ferramentas. 

 

Considerações Finais 

Pode-se inferir, que as finalidades generalistas à todas as classificações não são 

atendidas em sua totalidade ou até mesmo não são atendidas na percepção dos docentes e 

dirigentes das instituições pesquisadas que possuem como principais ferramentas ensino 

(Faculdade), ensino, pesquisa e extensão (Universidades e Centros Universitários) (Decreto nº 

5.773/06) (BRASIL, 2006), além de existir uma expectativa de avanços nos aspectos legais 

quanto aos fins da educação superior por meio do Poder Público. 

Com essa pesquisa, pode-se perceber que a diversificação institucional da educação 

superior brasileira é latente e resoluta. Isso demanda novos olhares para os fins da educação 



 

superior, visto que ferramentas são instituídas de forma diferenciada para os tipos de 

instituições (faculdades, centros universitários e universidades).   

Paralelo a isso, não se pode ser alheio à qualidade da educação superior e sua função 

social. Um repensar para as finalidades da educação superior brasileira a partir das 

ferramentas (ensino, pesquisa e extensão) aliada a uma função social generalizada (todas as 

instituições independente de sua classificação) pode ser uma saída para que as instituições 

consigam atender em plenitude os fins da educação superior. Apesar da variada classificação 

das instituições e os esforços legais para materialização dessa realidade de diversificação 

institucional, entende-se que a realidade quanto ao atendimento às finalidades da educação 

superior ainda é “opaca”.  

Na pesquisa realizada, como os questionamentos não se pautaram na qualidade em que 

são trabalhadas cada uma das finalidades e, sim se os entrevistados percebem se as finalidades 

são também objetivos perceptíveis das instituições, entende-se ser importante a realização de 

pesquisas que busquem analisar a qualidade em que são atendidas tais finalidades e como. 

Além disso, ressalta-se a importância de avaliar como as ferramentas (ensino, pesquisa e 

extensão) estão incorporadas dentro das instituições e se existem diferenciações quanto ao 

atendimento em virtude de sua classificação institucional.  
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