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Resumo:
Este trabalho tem o objetivo de apresentar que a governança corporativa aplicada a gestão pública,
especificamente na administração de uma Universidade Federal brasileira, já está implícita de acordo
com o modo de gestão através de conselhos, demonstrando que o processo decisório na gestão desta
Universidade está comprometido em virtude da não aplicação das práticas de boa governança e os
princípios da governança não estão sendo bem aplicados em alguns aspectos e demonstrar.
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CORPORATE GOVERNANCE APPLIED TO THE PUBLIC
SECTOR: A CASE STUDY ON THE ADMINISTRATION OF A
FEDERAL UNIVERSITY OF BRAZILIAN
Abstract:
This study aimed to show that corporate governance applied to public administration, specifically the
administration of a Brazilian Federal University, is already implicit according to management Council,
showing that decision-making in the management of this University is committed due to the nonimplementation of good governance practices and principles of governance are not being properly
applied in some respects and demonstrate.
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1. Introdução
Este trabalho pretende discutir a gestão das universidades públicas brasileiras, na busca pela
eficácia. As profundas mudanças tecnológicas, sociais, políticas e econômicas, que
aceleraram a obsolescência dos sistemas de planejamento das instituições de ensino superior
necessitam do estabelecimento de mecanismos de gestão que permitam à universidade refletir
sobre as necessidades e exigências sociais, cada vez mais complexas.
A superação de uma administração universitária tradicional terá que ceder lugar a uma
realidade administrativa nova, com novas concepções da organização como instituição
multifuncional emergente em uma sociedade em transição.
Os gestores terão que observar que já possuem ferramentas da Governança Corporativa
aplicada à gestão pública, todavia este trabalho pretende mostrar que as regras da boa
governança são deixadas de lado. O objetivo do presente trabalho é apresentar um estudo
sobre a gestão das Universidades Federais fazendo uma relação com a governança corporativa
aplicada a gestão pública a partir do estudo de caso de gestão em uma Universidade Federal
Brasileira.
O trabalho foi dividido de forma a apresentar inicialmente na introdução um breve relato
sobre o trabalho, a seção de referencial teórico que discute Gestão Pública, gestão das
universidades, governança corporativa e aspectos da governança na Gestão Pública. A
metodologia expõe o percurso da pesquisa, seguida das considerações finais e referências.
2. GESTÃO PÚBLICA E UNIVERSIDADE
A Administração pública tem como fim a prestação de serviços aos cidadãos, a defesa do
interesse público ou o bem da coletividade, a partir da atuaçÃo conjuta de órgãos e entidades
– formados por recursos humanos, materiais e tecnológicos passíveis de ordenamentos e
gestão. Neste sentido, Administração Pública é a gestão de bens e interesses qualificados da
comunidade no âmbito dos três níveis do governo (federal, estadual e municipal), segundo
preceitos dos Direito e da Moral, visando ao bem comum (MATIAS-PEREIRA, 2012).
A gestão pública deve ser entendida como algo mais amplo do que a interpretação de gestão
de negócios e do que as questões internas dos negócios de um governo. A gestão pública não
é meramente uma questão de eficiência e eficácia, mas também é uma questão de legalidade e
legitimidade e se ocupa também da gestão externa de contexto sociopolítico complexo
(KICKERT; STILLMANN apud MATIAS-PEREIRA, 1999).
Um estudo sobre as diferentes tipologias organizacionais teceu interessantes comparações
baseadas no tipo de controle exercido pelas organizações sobre seus participantes. A partir da
noção de controle vs consentimento, as organizações podem colocadas em três grupos:
coercitivas (prisões, instituições penais), utilitárias (empresas em geral) e normativas (igrejas,
hospitais, universidades) (KUNSCH apud AMORIM et al, 2013).
A universidade é um tipo de organização bastante antigo, mas ainda questiona-se sua
finalidade, características, funcionalidade e, ainda, sua necessidade, realidade e resultados
(AMORIM et al, 2013). O sistema pluralista dividido em linhas de disciplinas, subgrupos de
professores, grupos de estudantes e administradores, faz dela o tipo de empresa das mais
complexas do mundo. A estrutura de poder nem sempre é bem definida, e os limites internos e
/ ou externos acabam por impedir a concretização de um projeto universitário, estabelecendo
um certo descrédito da instituição perante a sociedade (PEREIRA et al apud KICH et al,
2008).

Para Amorim et al (2013) concluem que as maiores críticas às universidades públicas
brasileiras estão relacionadas ao seu distanciamento com a realidade que a cerca, sendo
taxadas de “torre de marfim”, onde muitos pesquisadores preocupam-se apenas com a
produção do “saber ser”. Algumas características como ambiguidade de objetivos, tecnologia
problemática, ambiente vulnerável devido à influência direta de fatores externos expõem a
universidade como organização atípica (BALDRIDGE apud KICH et al, 2008).
Ainda, a natureza política das decisões, estrutura fragmentada e descentralizada, dificuldade
em mensurar resultados e ausência de padrões de performance contribuem para a
complexidade da gestão da universidade (MEYER apud KICH et al, 2008). A despeito de
suas peculiaridades, as universidades utilizam abordagens gerencias, constituídas, em sua
maioria, de adaptações e experimentações de modelos empresariais, ignorando que suas
características especiais requerem uma abordagem própria para sua administração. Embora
uma das finalidades da universidade formar profissionais, ela mesma acaba sendo dirigida por
amadores, uma vez que muitas vezes são professores – sem qualificação específica de gestão
– que acabam por dirigir a instituição.
Para compreender o processo decisório é necessário o exame das relações existentes entre as
dimensões poder e estrutura organizacional. As decisões de nível estratégico das
universidades no Brasil são fortemente influenciadas pela estrutura de poder e interesses do
Estado ou dos grupos hegemônicos nele representados. Tal influência se dá, principalmente,
através do controle orçamentário centralizado (no caso da universidade pública) e pelo alto
grau de formalização das decisões superiores representadas através de leis, decretos e
portarias (LOPES; BERNARDES, 2005).
O elevado grau de intervenção do Estado nas universidades públicas traz como consequências
imediatas: a hipertrofia das atividades-meio em relação às atividades- fim; o conflito entre
autoridades burocráticas e autoridades profissionais; e a inadequação das decisões face ao
conteúdo do problema, posto que acabam sendo baseadas unicamente nas regulamentações
genéricas (LEITÃO apud LOPES; BERNARDES, 2013).
As universidades apresentam muitas das características da burocracia, se organizam por
normas escritas, têm seus cargos estabelecidos segundo o princípio hierárquico, dispõem de
canais formais de comunicação e de impessoalidade nas suas inter-relações. A exemplo das
burocracias, apresentam uma divisão sistemática do trabalho, na qual as atribuições de cada
participante são estabelecidas com base em padrões e procedimentos técnicos. A escolha dos
docentes é, frequentemente, baseada no mérito e na competência técnica, apresentando um
alto grau de profissionalização dos participantes (RIZZATTI; RIZZATTI JUNIOR, 2004).
Outro ponto de destaque é que as universidades possuem parte de suas organizações
estabelecida em lei. O dispositivo legal atingiu, diretamente, o modo como as universidades
devem organizar suas atividades-fim, atingindo apenas indiretamente as atividades-meio.
Desse modo, a história de sua formação, suas vocações, e as demandas sociais da região onde
estão estabelecidas, levaram à existência de diferentes modelos de organização (LOPES;
BERNARDES, 2005).
A universidade pública brasileira não está preparada para acompanhar o desenvolvimento do
mundo moderno, bem como as mudanças violentas e abruptas que ocorrem no ambiente com
o qual interage. E a menos que se modernize de forma radical, estrutural e rápida, corre o
risco de passar a ser vista como descartável pela sociedade. Contornar esse risco exige o
esforço da comunidade universitária, mas também da sociedade organizada (entre
empresários, sindicatos, entidades profissionais, movimentos populares, prefeituras, entidades
culturais, entre outros), que também deve estar disposta à parceria com a universidade
(AMORIM et al, 2013).

3. GOVERNANÇA, GOVERNANÇA CORPORATIVA E SETOR PÚBLICO
Para Mello apud Harrisson (1998) há uma distinção entre administração e governança, pois a
governança não está interessada em executar apenas o negócio, mas em dar direção global a
empresa, em supervisionar e controlar as ações executivas da administração em satisfazer as
expectativas legítimas pela prestação de contas e regulação, com interesses além dos limites
incorporados (HARRISON apud MELLO, 2006). A governança é mais bem compreendida
em termos de elementos principais que são considerados para descrever a boa governança,
tais como: responsabilidade em prestar contas, transparência, participação, administração de
relacionamento e, dependendo do contexto, eficiência e /ou equidade (EDWARDS apud
MELLO, 2006).
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa define a governança corporativa como
sendo “o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas,
envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e
órgãos de controle” (IBGC, 2013, n.p.). A governança pública descreve ter um significado
mais geral do que o usual e limitado encontrado nos negócios e na interpretação orientada
para o mercado vinda do conceito de administração. Para ele, a governança pública é também
relativa à legalidade e legitimidade, mais que um rígido valor de mercado, em que a interação
entre o contexto político e o social representa um papel crucial. Assim, a governança pública é
um complexo de atividades envolvendo a direção de redes complexas em setores políticos da
sociedade (KICKERT apud SLOMSKI et al, 2008). A definição demonstra que a governança
governamental é constituída por quatro elementos, ilustrados na figura abaixo:

Fonte: Timmers apud Matias-Pereira (2010)
Figura1 - Elementos da governança governamental

No inter-relacionamento entre a administração, o controle, a supervisão e a responsabilidade
em prestar contas, a responsabilidade governamental interessa-se pela natureza do
relacionamento com os participantes da área política e em conseguir os objetivos políticos.
Para tanto, o governo deveria ter uma visão administrativa, sendo responsável por definir
claramente os objetivos políticos (eficácia), as precondições, como a qualidade, eficiência,
conformidade como os regulamentos e leis relevantes, e o controle financeiro (TIMMERS
apud SLOMSKI et al, 2008).
O objetivo principal da governança no setor privado é permitir a adoção das melhores
decisões, no setor público, por sua vez, busca reduzir custos das transações e elevar o nível de
transparência das organizações. Uma boa governança corporativa no setor público exige
competência e conduta ética dos gestores em relação à transparência, prestação de contas e a
responsabilização (MATIAS-PEREIRA, 2009)

Os princípios a que as entidades do setor público devem aderir para efetivamente aplicar os
elementos de governança e alcançar as melhores práticas são: liderança, integridade e
compromisso (relativo a qualidades pessoais) e responsabilidade em prestar contas, integração
e transparência (são principalmente o produto de estratégias, sistemas, políticas e processos
no lugar) (BARRET apud SLOMSKI et al, 2008).
4. PERCURSO METODOLÓGICO
O método depende do objetivo da pesquisa. Os sábios cujas investigações foram coroadas
com êxito, tiveram o cuidado de anotar os passos percorridos e os meios que os levaram aos
resultados. Outros, depois deles analisaram tais processos e justificaram a eficácia dos
mesmos. Assim tais processos empíricos no inicio transformaram-se gradativamente em
métodos verdadeiramente científicos (CERVO; BERVIAN, 1983, p.23).
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo descritiva, visto que os dados foram observados,
registrados e interpretados, sem que nenhuma interferência fosse feita sobre eles
(ANDRADE, 2004). Para o estudo, foi escolhida uma universidade federal brasileira que, por
definição, é uma instituição normativa, cuja gestão é realizada por servidores públicos,
localizada na Região Sudeste. A escolha da universidade em questão foi feita levando-se em
consideração que a gestão praticada na instituição é similar à gestão praticada nas demais
universidades federais brasileiras. Sendo assim, o caso serve como um exemplo e pode vir a
ser utilizado como base para comparação em estudos futuros sobre a gestão em outras
instituições do mesmo tipo.
Foi realizado um estudo sobre a estrutura administrativa da universidade, para comparar seu
modelo de governança ao modelo proposto pelo Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa

Fonte: Código de Boas Práticas de Governança Corporativa (2010)
Figura 2 – Sistema de governança corporativa

5. ESTUDO DE CASO: A ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DOS CONSELHOS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
Para Rizzati e Rizzati Júnior (2004) As organizações universitárias são definidas pela tríade
que representam suas funções-fim: o ensino, a pesquisa e a extensão. De modo geral,
considera-se ensino como sendo a transmissão de conhecimentos. A pesquisa tem a função de
cultivar a atividade científica, através de um processo contínuo de realimentação dos
conhecimentos. À extensão cabe o papel de estender à comunidade, sob a forma de cursos e
serviços, as atividades de ensino e pesquisa que lhe são inerentes (RIZZATI; RIZZATI
JUNIOR, 2004).
As universidades possuem procedimentos organizacionais difíceis de serem mudados. Na
maioria dos países em processo de desenvolvimento, inclusive no Brasil, as universidades
tiveram que ser ampliadas ou constituídas integralmente num curto espaço de tempo. Neste
contexto, surgem as transformações que viriam a se constituir no principal impulso para as
universidades. Essas transformações consistem na busca da melhoria da qualidade nos
processos administrativos, através de uma administração universitária qualificada para
gerenciar as instituições universitárias de forma mais eficiente possível nos seus diversos
setores e atividades (VAHL apud RIZZATI; RIZZATI JUNIOR, 2004).
Para Lopes e Bernardes (2005), as universidades, como organizações complexas, de
personalidade jurídica própria e responsabilidade pública, têm características comuns a outras
burocracias. As universidades possuem cargos hierarquizados com conduta regulamentada
através de normas, autoridade do tipo burocrático em alguns setores atos administrativos
formulados por escrito e outras características do modelo burocrático. Entretanto, tal modelo
não é suficiente para explicar o modo como as políticas são formuladas nas universidades.
Os regulamentos universitários no Brasil, indicavam que as autoridades superiores de
planejamento e tomada de decisão, no que tange a expansão universitária são: a) os Conselhos
Universitários que recomendam ao Governo Federal a criação de unidades acadêmicas, e
decidem sobre criação, interrupção e anulação de programas, seguindo orientação dos
Conselhos de Ensino e Pesquisa; b) os Conselhos de Ensino e Pesquisa que decidem sobre o
planejamento educacional da universidade integrando-o aos contextos sócio-econômico e
cultural da comunidade; c) os Conselhos de Curadores que aprovam o orçamento universitário
em conjunto com os Conselhos Universitário e de Ensino e Pesquisa, podendo também criar
fundos especiais e autorizar mudanças orçamentárias (ATCON apud LOPES; BERNARDES,
2005).
Os mesmos regimentos e estatutos universitários que determinam as atribuições supracitadas,
não estabelecem relação entre as atividades de planejamento dos referidos órgãos de decisão e
as unidades de planejamento, normalmente centralizadas em órgão denominado Pró-reitoria
de Planejamento. Tal fato leva a não existência nas universidades brasileiras de qualquer
mecanismo de informação que forneça indicadores de planejamento aos órgãos colegiados
superiores. (DUARTE apud LOPES; BERNARDES 2005).
Geralmente, a administração universitária é classificada em duas modalidades: os serviços
administrativos e de infraestrutura (atividade meio) e a prática acadêmica que compreende
laboratórios, prática de estágios, aulas (atividade fim). Cada um desses setores da
administração educacional constitui um campo específico de trabalho para o profissional da
instituição cuja formação exige a aquisição de competências conceituais ou administrativas,
técnicas e humanas, sendo que ambas devem caminhar juntas e não separadas.

A Universidade estudada é administrada por cinco Conselhos Superiores, pelo Reitor e Próreitores. São os Conselhos Superiores que estabelecem as políticas, diretrizes e metas da
Instituição, bem como deliberam sobre os assuntos de sua competência:
 O Conselho Universitário – CONSUN: o órgão máximo de função normativa,
deliberativa e de planejamento;
 O Conselho Diretor: o órgão consultivo e deliberativo em matéria administrativa,
orçamentária, financeira, de recursos humanos e materiais;
 O Conselho de Graduação: o órgão consultivo e deliberativo em matéria de graduação;
 O Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação: o órgão consultivo e deliberativo em
matéria de pesquisa e pós-graduação;
 O Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis: o órgão consultivo e
deliberativo em matéria de extensão, cultura e assuntos estudantis
A Comunidade Universitária é constituída de docentes, técnico-administrativos e discentes,
diversificados em suas atribuições e funções e unificados nos objetivos da universidade. De
acordo com o Código das Melhores Práticas de Governança Administrativa (IBGC, 2010)
pelo IBGC, os princípios e práticas da boa Governança Corporativa aplicam-se a qualquer
tipo de organização, independente do porte, natureza jurídica ou tipo de controle. Ao fazer o
estudo de caso sobre a Administração da Universidade Federal, observa-se que a estrutura da
administração está de acordo com as práticas adotadas pela governança corporativa aplicada
ao setor público.
Segue abaixo o organograma com a estrutura da Universidade estudada:

Fonte: http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/ataCONSUN-2012-1.pdf.
Figura 3 – Organograma da Universidade Federal

De acordo com IBGC (2010, p.29) O Conselho de Administração, órgão colegiado
encarregado do processo de decisão de uma organização em relação ao seu direcionamento
estratégico, é o principal componente do sistema de governança. Seu papel é ser o elo entre a
propriedade e a gestão para orientar e supervisionar a relação desta última com as demais
partes interessadas. Verifica-se que o Conselho de Administração pode ser comparado ao
Conselho Universitário.
A composição do Conselho depende de uma variedade de fatores que descreve a organização
e o ambiente em que ela atua. Dentre eles, pode-se destacar: objetivos, estágio/grau de
maturidade da organização e expectativas em relação à atuação do Conselho. O conceito de
representação de qualquer das partes interessadas não é adequado para a composição do
Conselho, uma vez que o conselheiro tem seus deveres relacionados à organização e,
consequentemente, a todas as partes interessadas. Não está, portanto, vinculado a nenhuma
delas (IBGC, 2010).
Em virtude disso, surge o modelo chamado de colegiado. Há o pressuposto de que os
acadêmicos têm uma tendência a não se submeterem ao processo hierarquizado de uma
burocracia, reivindicando que haja a participação da comunidade acadêmica nas decisões. A
comunidade de professores tende a administrar seu próprio trabalho e deixar que tenham
menor influência os funcionários burocratas, gerando assim conflitos de interesses entre os
segmentos (RIZZATTI; DOBES, 2004). Observa-se que neste ponto há uma contradição na
formação deste conselho e dos outros que compõem a Universidade, pois a maior parte dos
cargos é composta por representantes de uma aérea específica.
Com relação às competências que o Conselho deve ter o IBGC (2010, p.32) orienta que o
Conselho, como um colegiado, deve buscar reunir competências tais como: Experiência de
participação em outros Conselhos de Administração; Experiência como executivo sênior;
Experiência em gestão de mudanças e administração de crises; Experiência em identificação e
controle de riscos; Experiência em gestão de pessoas; Conhecimentos de finanças;
Conhecimentos contábeis; Conhecimentos jurídicos; Conhecimentos dos negócios da
organização; Conhecimentos dos mercados nacional e internacional; Contatos de interesse da
organização.
No modelo colegiado, Millet apud Rizzatti e Dobes (2004) defende a ideia da participação da
comunidade acadêmica, especialmente dos docentes, na direção dos trabalhos da
universidade. Estes deveriam prescrever e formular os propósitos, políticas, programas,
orçamentos ligados à instrução, pesquisas e serviços públicos da universidade. Pressupõe esta
proposta que o professor universitário seja tecnicamente competente e habilitado para tomar
suas próprias decisões, tendo uma tendência de liberdade no que se refere a restrições
organizacionais. Consequentemente, o colegiado é apresentado como o mais razoável método
de organização universitária, onde as decisões se tomam por consenso. E de acordo com o
Regimento da universidade pesquisada, em seu art. 246: “Os colegiados deliberativos
observarão o mínimo de setenta por cento de membros do corpo docente no total de sua
composição”.
Com esta composição, fica claro que está sendo contrariada a prática da boa governança
indicada na composição de conselho e o princípio da Equidade que o IBGC (2010, p.19)
informa que caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes
interessadas (stakeholders). Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, são
totalmente inaceitáveis.
Os outros conselhos ligados a Administração da universidade, estão na posição de órgãos
complementares aplicados à estrutura de governança corporativa. No processo decisório
político há pouco consenso quanto aos objetivos a serem atingidos, razão pela qual os outros

modelos de tomada de decisão ficam comprometidos. O processo decisório político tem
alguns pressupostos básicos que o marcam decisivamente, sendo um deles a prevalência da
inatividade, ou se as decisões são tomadas por pequenos grupos e não por todos os membros
da organização. Isto ocorre porque a maior parte desses membros não se envolve no processo,
deixando os administradores tomarem as principais decisões (RIZZATTI; DOBES, 2004).
Nesse modelo, a participação é fluida e temporária, a maioria dos membros da organização
participa apenas de algumas decisões, cabendo a pequenos grupos a maior responsabilidade
no processo. Isto ocorre porque a maioria não é persistente e assídua às reuniões decisórias.
Ocorre, também, a fragmentação em grupos de interesse com diferentes objetivos e valores,
em decorrência de funções profissionais e ideológicas diversas. O conflito é recorrente por ser
um sistema social fragmentado e dinâmico. Como resultado, o processo decisório tende a ser
negociado (RIZZATTI; DOBES, 2004).
O IBGC (2010) aponta a segregação das funções de presidente do Conselho e diretorpresidente. As atribuições do presidente do Conselho são diferentes e complementares às do
diretor presidente. Para que não haja concentração de poder, em prejuízo de supervisão
adequada da gestão, deve ser evitado o acúmulo das funções de presidente do Conselho e
diretor-presidente pela mesma pessoa. É recomendável que o diretor-presidente não seja
membro do Conselho de Administração, mas ele deve participar das reuniões de Conselho
como convidado. No entanto, o Reitor da universidade ocupa a posição do Diretor-Presidente
e a posição de presidente do Conselho de Administração.
Ainda com base no IBGC (2010), os princípios básicos de Governança Corporativa são:
 Transparência: disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de
seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos;
 Equidade: tratamento justo de todos os sócios e demais partes interessadas;
 Prestação de Contas (accountability): os agentes devem prestar contas de sua atuação,
assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões.
 Responsabilidade Corporativa: os agentes de governança devem zelar pela
sustentabilidade das organizações, visando à sua longevidade, incorporando
considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações.
Com relação à transparência no site da Instituição existe um link onde podem ser acessados
dados referentes aos gastos anuais que está ligado ao Portal Transparência do Governo
Federal. Existe também um link com informações sobre os dados dos servidores. Porém as
informações nem sempre são claras sobre o destino do recurso aplicado.
A prestação de contas da Instituição é normatizada pelo Tribunal de Contas da União, e a
universidade tem implantado projetos voltados para a sustentabilidade, além de ser uma
instituição de bases sólidas que a fazem uma instituição que manterá sua longevidade. Os
agentes que fazem parte da sua administração tendem a visar este objetivo, pois suas próprias
carreiras dependem desta característica da Instituição.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A governança corporativa aplicada a gestão pública é de grande importância para que a
Instituição receba reconhecimento tanto interno quanto externo devido a sua transparência,
equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. É reconhecido que uma

Universidade que é uma instituição voltada a ensino, pesquisa e extensão absorva estes
princípios para garantir sua imagem e preservar um bom conceito junto à sociedade.
Embora prevaleçam processos burocráticos de ordem administrativa, isto não é impedimento
para que as boas práticas da governança estejam presentes em uma administração de
instituição pública. Com esse estudo de caso, buscou-se mostrar alguns pontos onde há uma
contradição clara com relação aos princípios e práticas da boa governança definidos pelo
IBGC (2010).
A universidade ainda está passando por um processo de ampliação, e é necessário que sejam
adotados princípios de gestão que possibilitem o desenvolvimento responsável e a melhor
aplicação de recursos. Considerando as observações apontadas neste trabalho, pode-se
recomendar que a instituição reveja o seu Regimento de maneira a adequar a composição dos
Conselhos às práticas de governança que estejam em consonância com a legislação vigente
sobre o funcionamento de universidades federais brasileiras.
Para outros estudos, sugere-se analisar comparativamente a composição e funcionamento de
outras universidades federais brasileiras a fim de verificar se há aplicação dos princípios de
governança corporativa de forma diversa da instituição estudada. Tal comparação pode
fornecer indícios de adaptação das práticas de governança à administração pública.
REFERÊNCIAS
AMORIM, TÂNIA NOBRE G. FERREIRA et al. Qualidade nas Organizações Públicas Brasileiras: uma
necessidade urgente. ANGRAD - Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração 1991-2013.
Disponível em http://www.angrad.org.br/artigos-de-divulgacao/qualidade-nas-organizacoes-publicas-brasileirasuma-necessidade-urgente/645/. Acesso em: 10 de nov. 2013.
ANDRADE, M. M. Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação: noções práticas. 6° ed. São
Paulo: Atlas, 2004.
CERVO, LUIZ AMADO, BERVIAN, PEDRO ALCINO. Metodologia científica: para uso dos estudantes
universitários. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil. 1983. p. 23 e 55.
GONÇALVES, A.F. O conceito de governança. In: XIX CONPENDI Congresso Nacional de Direito, 14.
2005,
Fortaleza.
Anais...
Fortaleza,
2005.
Disponível
em:
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/Anais/Alcindo%20Goncalves.pdf. Acesso em: 10 de nov. 2013.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA -IBGC. Código das boas práticas de
governança corporativa. São Paulo. 2010. Disponível no site: http://www.ibgc.org.br
KICH, JULIANE INES DI FRANCESCO et al. Planejamento Estratégico em Universidades. 2010. X
Colóquio Internacional sobre Gestión Universitária em América del Sur. Mar del Plata. 2010. Disponível em
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/96962/PLANEJAMENTO%20ESTRAT%C3%89GICO
%20EM%20UNIVERSIDADES.pdf?sequence=1. Acesso em: 10 de nov. 2013.
LACERDA. LEONARDO PAULA DE. Governança Corporativa aplicada ao setor público: Uma análise do
desempenho educacional no Brasil e em Minas Gerais a partir da PNAD – Pesquisa Nacional de Amostras por
Domicílio. 2011. 131p. Dissertação (Mestrado em Administração) Faculdade de Gestão e Negócios da
Universidade Federal de Uberlândia. 2011.
LOPES, L. A. C.; BERNARDES, F. R. Estruturas Administrativas das Universidades Brasileiras. In: VIII
SEMESA- Seminários em Administração- FEA-. São Paulo, USP, 2005. Disponível em: 178
http://www.ead.fea.usp.br/semead/8semead/resultado/trabalhosPDF/50.pdf. Acesso em: 31 out de 2013.
MATIAS-PEREIRA, JOSÉ. Governança no Setor Público. 1.ed. São Paulo. Atlas. 2010. 266p.
MATIAS-PEREIRA, JOSÉ. Manual de Gestão Pública Contemporânea. 4.ed.São Paulo. Atlas. 2012.310p.
MELLO, GILMAR RIBEIRO DE. Governança Corporativa no setor público federal brasileiro. 2006.119p.
Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo. 2006.

PEREIRA, LUIZ CARLOS BRESSER. Da Administração Pública Burocrática à Gerencial. Revista do
Serviço Público, v. 47, p. 1, 1996.
RIZZATTI, GERSON; DOBES, C. E. A complexidade do processo decisório em universidades. Cenários da
gestão universitária na contemporaneidade. Florianópolis: Insular, p. 185-192, 2004.
RIZZATTI, GERSON; RIZZATTI JUNIOR, GERSON. Organização universitária: mudanças na
administração e nas funções administrativas. 2004.
SLOMSKI, VALMOR et al. Governança Corporativa e Governança na Gestão Pública. 1.ed. São Paulo.
Atlas. 2008. 198p.
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE
UBERLÂNDIA
–
UFU.
Regimento.
Disponível
em:
http://www.transparencia.ufu.br/sites/transparencia.ufu.br/files/Regimento_Geral_da_UFU.pdf.
Acesso em
setembro de 2013.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – UFU. Resoluções.
Disponivel
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/ataCONSUN-2012-1.pdf. Acesso em setembro de 2013

em:

