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RESUMO  

 
A Responsabilidade Social da universidade pública brasileira deve estar na sua essência. Em 
meio a uma sociedade excludente e desigual, especialmente em países em desenvolvimento 
como o Brasil, a universidade tem sido considerada como uma das instituições mais 
adequadas para a busca de soluções, para a superação dos desafios sociais e para responder às 
demandas da comunidade em seu entorno. Diante dessas reflexões, a situação-problema desta 
pesquisa é a responsabilidade social do Curso de Medicina da UFC em Sobral buscando 
responder à seguinte questão: como as ações de responsabilidade social do Curso de Medicina 
do campus da UFC em Sobral são planejadas e desenvolvidas? Destaca-se a relevância deste 
trabalho para a promoção de um repensar sobre a atuação universitária examinando até que 
ponto o seu compromisso social está sendo assumido. Este trabalho tem como objetivo 
investigar como as ações de responsabilidade social do Curso de Medicina do campus da 
Universidade Federal do Ceará em Sobral são planejadas e desenvolvidas. Foi realizada uma 
pesquisa qualitativa, a partir de um levantamento bibliográfico, documental e uma pesquisa de 
campo, tendo como fundamentação teórica as proposições filosóficas de Emmanuel Lévinas, 
a ética da alteridade radical. A pesquisa foi realizada no Curso de Medicina da Universidade 
Federal do Ceará em Sobral, utilizando como instrumento de coleta de dados, além da 
pesquisa documental, a aplicação de questionários e de entrevistas semi-estruturadas 
realizadas com o Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e com 
pessoas-chave do Curso de Medicina do campus da Universidade Federal do Ceará em 
Sobral, a saber: coordenador geral, servidores técnico-administrativos, docentes e discentes. A 
análise e a interpretação dos dados foram realizadas numa perspectiva hermenêutica, 
buscando apreensão de significados nas respostas obtidas durante as entrevistas. Os resultados 
alcançados contemplaram três dimensões: análise de documentos que ofereceram subsídios 
para o alcance dos demais objetivos propostos, identificação das ações sociais do Curso de 
Medicina da UFC em Sobral e o reconhecimento dos significados das ações de 
Responsabilidade Social Universitária para a comunidade interna do curso. Após a análise dos 
resultados, percebeu-se que o curso investigado desenvolve ações sociais que oferecem 
respostas positivas à comunidade em seu entorno, porém, ainda há muito a ser feito para a 
concretização da sua responsabilidade social. 
 

Palavras-chave: Responsabilidade Social. Educação Superior. Instituições Federais de 
Ensino Superior. Medicina. 
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ABSTRACT 
 
The Social Responsibility of the Brazilian public university must be in its essence. In an 
exculpatory and unequal society, especially in developing countries as Brazil, the university 
has been considered as one of the institutions more adequate to search solutions about the 
social challenges and to answer to the demands communities around it. Based on these 
reflections, the problem-situation of this research is the social responsability of the Medical 
School of the Federal University of Ceará in Sobral trying to answer the following question: 
How the social responsability actions of the Medical School of the Federal University of 
Ceará in Sobral are planned and developed? The work relevance is highlighted in other to 
rethink about the university actuation examining its social compromise level. The goal of this 
work is to search how the social responsibilities actions of the School of Medicine, which is 
attached to Federal University of Ceará campus in Sobral, are planned and developed. For in 
such a way, a qualitative research was realized, from a bibliographical survey, documentary 
and a field research, having as theoretical recital the philosophical proposals of Emmanuel 
Lévinas, the ethical of the radical alterity. The survey was conducted in universe was the 
School of Medicine of the UFC in Sobral which was used as instrument of data gathering, in 
addition the documentary research, the application of questionnaires directed to the 
representatives of extension projects from the course and semi-structured interviews realized 
with the Director of the School of Medicine of the UFC and with keypeople of the School of 
Medicine from the campus of UFC in Sobral, namely: general coordinator, technical-
administrative staff, professors and students. The data analysis and interpretation were 
realized in a hermeneutic perspective, searching apprehension of meanings in the obtained 
answers during the interviews. The reached results had contemplated three dimensions: 
document analysis had offered subsidies for the reach of the others proposed objectives, 
identification of the social actions from the Medicine course and the recognition of the 
meanings of University Social Responsibility actions for the internal community of the 
course. After the results analysis, it has perceived that the investigated course develops social 
actions that offer positive answers to the local community; however, it has a lot of work to be 
made in order to concrete of its social responsibility.  
 
Keywords: Social Responsibility. Superior Education. Federal Institutions of Superior 
Teaching. Medicine. 
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1  INTRODUÇÃO 

 
A sociedade atual caracteriza-se, principalmente, pela intensidade das mudanças, 

consequência do aprofundamento da globalização, da evolução científica e tecnológica; essas 

transformações interferem nas diferentes esferas sociais, especialmente na educação. Percebe-

se, no Brasil, um despertar para a educação como meio de desenvolvimento da nação, 

considerando-se que, em circunstâncias de constantes mutações e em um país em 

desenvolvimento como o Brasil, onde ainda predominam muitos problemas sociais, a 

educação pode ser o principal caminho para se encontrar as soluções destes problemas.   

Neste contexto de desafios estão inseridas as universidades públicas brasileiras que 

têm preocupado os estudiosos da educação e levado à criação de novas estratégias que 

possibilitem a democratização do acesso e a permanência no ensino, focalizando, 

principalmente, aqueles que se encontram excluídos por consequência das desigualdades 

sociais. Para dirimir os problemas oriundos de um modelo de universidade excludente, o 

governo tem buscado realizar ações afirmativas, com o objetivo de combater a discriminação, 

implementando projetos para a educação superior, como: Financiamento de Educação 

Superior (FIES), Programa Universidade para Todos (PROUNI), reservas de cotas para 

negros e afro-descendentes nas universidades públicas, Programa de Expansão do Ensino 

Superior e avaliação da qualidade desse grau de ensino através do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES).   

Salientam-se os desafios que emergem para a Universidade Federal do Ceará 

(UFC) que, dentro do programa de expansão da educação superior do Governo Federal, está 

implantando novos cursos na região Norte, no Cariri e no Sertão Central do Estado do Ceará. 

Dentre esses desafios destaca-se o atendimento às expectativas da comunidade em seu 

entorno por meio de ações direcionadas à busca de soluções para os problemas da região. 

Assim sendo, este trabalho tem como objetivo analisar como as ações de responsabilidade 

social do Curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará em Sobral são planejadas e 

desenvolvidas, a partir da visão da comunidade interna.   

Esta pesquisa tem como fundamentação teórica as proposições filosóficas de 

Emmanuel Lévinas, a ética da alteridade radical. A filosofia levinasiana remete à busca da 

compreensão do Outro1 como centro da discussão sobre ética e responsabilidade. A proposta 

                                                 
1 Neste trabalho o termo “Outro” é apresentado com inicial maiúscula para enfatizar a sua valorização na 
filosofia levinasiana.  



 

 

16 
 

 

central de Lévinas está na defesa de uma relação com o Outro fundamentada na alteridade 

radical; na sua concepção, “[...] o conhecimento de outrem exige, além da curiosidade, 

também simpatia ou amor, maneiras de ser distintas da contemplação impassível” 

(LÉVINAS, 2005, p. 26). A ética da alteridade excede a compreensão do Outro.  

Tendo como direcionamento a ética da alteridade, considera-se que todos os 

esforços para o cumprimento da responsabilidade das universidades, principalmente na esfera 

pública, devem ter como alicerce as necessidades da sociedade em seu entorno, visto que é 

seu dever fazer retornar à sociedade a confiança e o investimento nela depositado através dos 

impostos. Este Outro está cada vez mais consciente de seus direitos, clama por cidadania 

diante da conjuntura atual do País, onde a desigualdade, a corrupção e a ausência de respeito 

ao próximo, o enferma de forma crescente, invocando, portanto, respostas às instituições 

humanas e, nesse contexto, à universidade. Para oferecer essas respostas a universidade deve, 

além de criar ações que possibilitem acesso ao ensino superior, planejar e organizar a 

implementação desses projetos com a participação de todos os atores envolvidos e colocar no 

centro de suas atividades a responsabilidade social como um dos focos principais. 

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica e teórica a fim de aprofundar 

os conhecimentos sobre o tema em questão, com ênfase na responsabilidade social e na ética 

da universidade tendo como norte a visão levinasiana e os desafios atuais enfrentados pelas 

universidades públicas federais brasileiras. Em seguida, foi realizada uma análise documental 

e pesquisa de campo qualitativa no Curso de Medicina do campus da Universidade Federal do 

Ceará em Sobral, a fim de investigar como as ações sociais do curso são desenvolvidas, a 

partir da visão da comunidade interna sobre o tema proposto.  

 
1.1 Apresentação do Tema 

 
Responsabilidade social tem sido um tema bastante discutido atualmente, dadas as 

consequências da ação humana sobre o planeta. Assim, todas as instituições estão inserindo 

em seu discurso o papel social; entretanto, percebe-se que esse tema, na maioria das vezes, 

limita-se a muito discurso e pouca prática. A universidade não pode seguir o mesmo caminho, 

visto que a responsabilidade social faz parte de sua essência. O conceito de responsabilidade 

social utilizado neste trabalho está fundamentado na teoria levinasiana que defende a 

responsabilidade pelo próximo como uma obrigação, “à medida que tenho que responder não 

só pelo Rosto do outro homem, mas que, ao lado dele, abordo o terceiro [...]” (LÉVINAS, 
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2005, p. 143). Assim, a responsabilidade social é entendida como o oferecimento de respostas 

aos terceiros que formam a sociedade na qual a universidade está inserida.  

Este trabalho tem como ênfase a responsabilidade social da universidade pública 

federal, tendo como objeto de estudo a responsabilidade social no Curso de Medicina do 

campus da Universidade Federal do Ceará em Sobral, considerando-se, principalmente, as 

particularidades de uma instituição que chega ao interior do Estado, partindo do princípio de 

que esta expansão pode oferecer desenvolvimento social e maior qualidade de vida para a 

comunidade do município de Sobral e para as cidades em seu entorno.  

 

1.2 Problema da Pesquisa 

 
A sociedade brasileira clama por ética e justiça social. Percebe-se a desvalorização 

do Outro e a crescente disputa individual do mundo moderno. Cabe à educação, 

especialmente de nível superior, assumir sua parte de responsabilidade relacionada a esse 

contexto. Atualmente, a Universidade Federal do Ceará (UFC) constitui-se uma referência 

para o ensino superior no Estado do Ceará, abrangendo diversas áreas do conhecimento, com 

uma maior concentração de estudantes em seus campi sediados em Fortaleza, e sendo 

considerada como “uma das 10 maiores e melhores universidades brasileiras, já nos anos 

2000” (MAMEDE, 2006, p.2). Em 2006, dentro do programa de expansão do ensino superior 

do Governo Federal, houve a implementação de novos cursos no interior do Estado, com 

representações na região Norte (Sobral), Sul (Cariri) e Sertão Central (Quixadá). Mamede 

(2006, p. 2) ressalta que “[...] o clima é de grande expectativa e esperança.” 

Diante do exposto, considera-se que a consolidação desses campi sinaliza para 

uma situação de muitos desafios, os quais podem favorecer o desenvolvimento destes 

municípios. Na região norte do Estado a expansão teve início em abril de 2001, por meio da 

criação do Curso de Medicina da UFC em Sobral, com o apoio do Governo do Estado, da 

UFC, da Diocese de Sobral e da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Sobre essa 

parceria, Soares (2007, p. 9), afirma: “a evolução do curso evidenciou o êxito do esforço de 

um conjunto de instituições representadas por autoridades convencidas da relevância da 

interiorização do ensino médico.” A importância da interiorização do ensino superior no 

Estado do Ceará se deve, também, às respostas sociais que a universidade deve oferecer.  

O Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) apresenta em 

suas diretrizes a Responsabilidade Social como uma das dimensões obrigatórias da avaliação 
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por meio de indicadores relacionados à concretização dessa responsabilidade por parte das 

IES, conforme Art. 1º, inciso 1º, da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004:  

 

O SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação superior, a 
orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 
institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do 
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de 
educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos 
valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da 
autonomia e da identidade institucional (BRASIL, 2004a, p.3). 

 
Nesse artigo fica evidente que o SINAES aponta para a necessidade do 

cumprimento da responsabilidade social universitária (RSU), proporcionando respostas 

positivas à comunidade em seu entorno e, para tanto, há que se fazer um planejamento com 

base nas necessidades específicas do meio no qual a universidade está inserida. Partindo dessa 

constatação, pode-se afirmar que embora a responsabilidade social da universidade esteja 

atrelada à sua razão de existir, a sua concretização nem sempre ocorre de forma adequada.  

O problema desta investigação é fundamentado na necessidade de uma análise 

sobre a visão da comunidade interna do Curso de Medicina do campus da Universidade 

Federal do Ceará em Sobral, em relação à transmissão, produção e prática dos conhecimentos 

gerados no curso, do conceito de extensão universitária, dos motivos que levam à criação dos 

seus projetos extensionistas, além de uma visão crítica sobre a forma como as suas ações de 

responsabilidade social estão sendo planejadas e desenvolvidas. Observa-se que a busca por 

caminhos capazes de oferecer respostas às demandas sociais têm resultado na criação de 

projetos de extensão universitária, conforme apresenta Calderón (2006, p. 13):  

 

Tradicionalmente, a construção de pontes entre a universidade e a sociedade, a 
concretização do compromisso social da universidade e a reflexão ética sobre a 
dimensão social do ensino e da pesquisa têm sido uma atribuição da chamada 
extensão universitária.  

 
 Entretanto, a realidade da extensão universitária é diferente. O que se percebe no 

cotidiano acadêmico é uma visão equivocada da sua definição, através do aumento na 

quantidade de projetos de extensão que, em sua maioria, geram como resultados a 

implementação de cursos, palestras e eventos. Essas realizações também são importantes para 

a disseminação de informação e criação de novos conhecimentos, porém não são suficientes 

para o oferecimento de respostas às necessidades da sociedade que invoca resultados práticos 

dos conhecimentos gerados e que atendam às expectativas da comunidade externa na qual a 

instituição está inserida. Essa constatação é ressaltada por Calderón (2006) ao considerar que, 
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no Brasil, é comum afirmar que a extensão universitária é a “prima pobre da universidade”, 

por vários fatores dentre os quais se destacam a compreensão equivocada do seu conceito e a 

ausência de políticas institucionais extensionistas sérias e consistentes. 

Diante dessas reflexões, a situação-problema deste trabalho é a responsabilidade 

social do Curso de Medicina da UFC em Sobral, tendo como ferramenta norteadora os 

indicadores sociais do SINAES. Nessa linha de preocupação, este trabalho procura responder 

à seguinte questão: como as ações de responsabilidade social do Curso de Medicina do 

campus da UFC em Sobral são planejadas e desenvolvidas?  

 
1.3 Justificativa 

 
Em pleno século XXI, ainda existem no Brasil diversas inquietações em busca de 

uma sociedade igualitária e justa. A sociedade moderna vive uma crise de valores, em que a 

ausência de respeito ao próximo é causa de muitos problemas sociais. Sobre os desafios 

nacionais enfrentados pela sociedade Teixeira (1969a, p. 245) reflete:  

 

O Brasil, contudo, não é exatamente uma colônia de bem pensantes. É muito mais 
uma charada, um enigma, um desafio, um feixe gigantesco de problemas a clamar 
por soluções, uma nação a lutar pelo seu desenvolvimento, e não algo de quieto e 
pacífico, como as sociedades pré-revolucionárias dos fins do século dezoito.  

 
Diante desse cenário, a população clama por novas políticas de desenvolvimento 

social; estas políticas devem passar, necessariamente, pelas questões do acesso à educação, da 

ética e da responsabilidade social. Em meio a uma sociedade excludente e desigual, 

considera-se que a universidade, como uma instituição social, deve relacionar-se com a 

sociedade no que diz respeito ao oferecimento de respostas às expectativas da comunidade em 

seu entorno. A responsabilidade social da universidade, especialmente na esfera pública, é 

intrínseca à sua razão de existir. Porém, numa análise mais profunda, evidencia-se a 

existência de inúmeros desafios que a universidade pública brasileira necessita superar para 

atender às expectativas da sociedade. Conforme Calderón (2006), a Responsabilidade Social 

Universitária (RSU) envolve questões tais como: respeito aos deveres que a universidade tem 

para com a sociedade que a financia, a busca de soluções para os problemas sociais, a 

necessidade de uma melhor distribuição de renda e a criação de mecanismos de promoção 

social de setores historicamente marginalizados.  

A busca de soluções para estes e outros desafios relacionados à educação superior, 

tem levado o Ministério da Educação (MEC) à criação de instrumentos avaliativos e 
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reguladores desse grau de ensino, dentre eles, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior (SINAES). O Art. 3º. da Lei nº. 10.861, de 14/04/2004 estabelece que a avaliação 

das IES terá o intuito de “[...] identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio 

de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores [...]” (BRASIL, 2004a, p.3) e 

determina dez dimensões institucionais a serem consideradas obrigatoriamente, incluindo-se 

nesse contexto a responsabilidade social da instituição, o que remete a uma reflexão sobre a 

sua concretização através da tríade ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, o Art. 3º, 

inciso 3º, da Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, destaca: 

 

[...] a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 
refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 
econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 
artística e do patrimônio cultural (BRASIL, 2004a, p.3). 

 
Diante do exposto, considera-se a relevância de estudos sobre a responsabilidade 

social universitária tendo como instrumento de medida mais indicado para avaliação, o 

SINAES. Embora a universidade pública possa e deva desenvolver papel fundamental para a 

consolidação da prática de responsabilidade social, esta missão não é tão simples quanto 

parece ser à primeira vista. Emerge a necessidade de estudos e pesquisas capazes de promover 

um repensar da sua atuação na perspectiva social a fim de examinar até que ponto o 

compromisso social da universidade está sendo assumido.   

A Universidade Federal do Ceará (UFC) aderiu ao Programa de Expansão das 

Universidades Públicas do Governo Federal, implantando em 2006, novos cursos no interior 

do Estado, visando “[...] ampliar as possibilidades de acesso para a população interiorana ao 

ensino superior de qualidade e inaugurando uma nova etapa na rica trajetória de existência da 

UFC” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2007, p. 14). Entretanto, tal 

empreendimento vai muito além da abertura de novas vagas; é preciso que a UFC supere 

grandes obstáculos para o cumprimento do seu compromisso social nas regiões onde está 

sendo expandida. A expansão da UFC em Sobral teve início com a implantação do Curso de 

Medicina, em 2001. De acordo com a Universidade Federal do Ceará (2000b), essa iniciativa 

foi fundamentada no aumento da demanda por educação superior, bem como na necessidade 

de descentralização tanto do ensino quanto da assistência à saúde que se concentrava, 

principalmente, na capital do Estado e criou “[...] expectativas e possibilidades para que 

regiões estratégicas do interior do Estado tenham condições de formar profissionais médicos 

de qualidade para atender aos reclamos das comunidades regionais” (UFC, 2000b, p. 4). 

Assim sendo, a expansão do Curso de Medicina da UFC para a região norte do Ceará poderia 
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proporcionar a concretização da responsabilidade da UFC como universidade pública a partir 

do planejamento de suas ações voltado às necessidades dessa região. 

Levando-se em conta o contexto social do município de Sobral e da Região Norte, 

e as expectativas da comunidade com relação à consolidação do Curso de Medicina do 

campus da Universidade Federal do Ceará em Sobral, que envolvem inclusão social, mais 

oportunidade de acesso ao ensino superior, atendimento às necessidades da comunidade, 

principalmente, no que diz respeito à possibilidade de melhorias na assistência à saúde da 

população, é essencial a busca de respostas para tais demandas, bem como esclarecimentos à 

sociedade na qual o curso está inserido.  

A trajetória da pesquisadora na UFC, iniciou-se em 1997, ao ingressar no Curso de 

Secretariado Executivo. No período de 2002 a 2004, ao concluir o curso de graduação foi 

Professora Substituta do Curso de Secretariado Executivo e ao final de um contrato de dois 

anos, em setembro de 2004, foi aprovada em Concurso Público para Secretária Executiva, 

sendo lotada no Curso de Medicina da UFC em Sobral. Uma das grandes conquistas durante 

essa trajetória foi o ingresso no Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão da 

Educação Superior (POLEDUC), que tem sido motivo de crescimento profissional e 

acadêmico, despertando o desejo de aprofundar os conhecimentos, desenvolver pesquisa 

científica e estar em constante aprimoramento.  

Atuando como Secretária Executiva do Curso de Medicina da UFC em Sobral, há 

quatro anos, a pesquisadora tem acompanhado os desafios enfrentados para a consolidação do 

curso, bem como a esperança da sociedade em receber respostas concretas da universidade, 

principalmente no que se refere às necessidades relacionadas à saúde da população. Um dos 

meios pelo qual a universidade pode oferecer essas respostas é através de projetos de 

extensão. Porém, durante esses quatro anos, causou estranhamento a crescente busca por parte 

dos estudantes em participar de projetos extensionistas e a grande demanda por certificados 

relacionados a essa participação. Essa constatação levou ao questionamento do significado da 

Responsabilidade Social Universitária (RSU) para a comunidade interna, os motivos que 

impulsionam a realização das atividades de extensão no curso e de como são feitos o seu 

planejamento e a sua implementação.  

Diante dessas expectativas, a realização desta pesquisa pretende analisar como as 

ações de responsabilidade social do Curso de Medicina do campus da Universidade Federal 

do Ceará em Sobral, são planejadas e desenvolvidas, a partir da visão da comunidade interna. 

Ressalta-se, portanto, a relevância da realização desta pesquisa por oferecer contribuições 

para as discussões sobre o tema da Responsabilidade Social Universitária (RSU), 



 

 

22 
 

 

representando uma oportunidade de gerar um novo discurso em relação ao assunto proposto, 

além de apontar caminhos para a criação de novas estratégias fundamentadas na ética da 

alteridade e na responsabilidade social da universidade, capazes de oferecer respostas 

positivas para a sociedade em geral e que possam servir de referência para a implantação de 

novos cursos na região norte do Ceará.  

 
1.4 Objetivos do Trabalho 

 
1.4.1 Objetivo Geral 

 

Analisar como as ações de responsabilidade social do Curso de Medicina do 

campus da Universidade Federal do Ceará em Sobral, são planejadas e desenvolvidas, a partir 

da visão da comunidade interna.   

  
1.4.2 Objetivos Específicos 

 
a) Analisar documentos direcionados a educação superior, bem como registros 

específicos da UFC e do Curso de Medicina da UFC em Sobral que possam subsidiar 

o diagnóstico sobre a concretização da sua responsabilidade social em relação ao 

SINAES; 

b) Identificar as principais ações de responsabilidade social desenvolvidas pelo Curso de 

Medicina do Campus da Universidade Federal do Ceará em Sobral; 

c) Reconhecer os significados das ações de Responsabilidade Social Universitária (RSU) 

para os docentes, discentes e servidores técnico-administrativos do Curso de Medicina 

da UFC em Sobral.  

 
1.5 Estrutura do Trabalho 

  
A estrutura deste trabalho está organizada em seis (6 ) capítulos: 

 O primeiro capítulo visa fornecer uma visão geral do trabalho, fundamentação 

teórica, formulação do problema, justificativa e objetivos da investigação. 

O segundo capítulo traz uma explanação sobre a responsabilidade social em sua 

dimensão ética, tendo como fundamentação teórica a ética da alteridade radical de Emmanuel 

Lévinas. 
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O terceiro capítulo tem como propósito contextualizar a responsabilidade social na 

universidade pública no Brasil, destacando as finalidades, os desafios contemporâneos da 

universidade e o Sistema de Avaliação Nacional da Educação Superior.  

O quarto capítulo focaliza a responsabilidade social do Curso de Medicina da 

Universidade Federal do Ceará – campus de Sobral, e a Metodologia da Pesquisa. 

O quinto capítulo apresenta a interpretação e a análise dos resultados. A princípio, 

apresenta-se a análise de documentos específicos da UFC e do Curso de Medicina/ UFC – 

campus de Sobral. Em seguida, são apresentadas as atividades de extensão desenvolvidas pelo 

curso e, após, a análise das entrevistas numa perspectiva hermenêutica, buscando uma 

compreensão do fenômeno estudado e uma interpretação crítica, com base nos indicadores de 

responsabilidade social do SINAES. O sexto capítulo expõe as considerações finais do 

trabalho.  
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2 RESPONSABILIDADE SOCIAL  

 
Na realidade contemporânea tem ocorrido uma crescente atenção aos problemas 

sociais, em todas as organizações humanas, decorrente da difusão de temas sobre o futuro da 

humanidade e de uma maior conscientização2 da sociedade sobre os direitos humanos e a 

exigência de uma sociedade mais igualitária. Ao falar de consciência, “[...] fala-se de saber: 

ter consciência é saber; e para fazer a justiça, é preciso saber: objetivar, comparar, julgar, 

formar conceitos, generalizar, etc” (LÉVINAS, 2005, p. 271).  

Conforme Freire (1983, p. 21), “o homem é consciente e, na medida em que 

conhece, tende a se comprometer com a própria realidade.” Nesse sentido, pode-se entender 

que, a partir do instante em que há o conhecimento daquilo que é externo, do Outro, dos 

desafios da sociedade contemporânea, o homem se torna responsável por essa realidade. 

Com relação aos desafios enfrentados pela sociedade contemporânea destaca-se a 

reflexão de Zancanaro (2004, p. 201): 

 

O “temor”, a insegurança, a possibilidade de não existir vida no futuro é o móvel 
que deve nos orientar. As possibilidades negativas são instrutivas e podem orientar 
nosso poder a ter mais cuidado com o futuro. Tal interpretação não consiste num 
pessimismo, mas numa argumentação em torno de um objeto concreto: a vida diante 
da possibilidade de deixar de existir no futuro.  
 

Concordando com essa afirmação Pelizzoli (2002, p.95, grifo do autor) destaca 

que “o planejamento e a administração hoje não podem mais suprimir a base ambiental e o 

modus civilizatório, assim como não poderão mais prescindir de uma ética de futuro.” A 

responsabilidade social tem sido um dos principais temas defendidos em todas as esferas da 

sociedade, com destaque especial à educação como formadora de profissionais e cidadãos 

comprometidos com o futuro da nação; eis aqui o objeto principal deste estudo, tendo como 

foco a responsabilidade social da universidade. 

A questão da responsabilidade social perpassa, necessariamente, o tema da ética, 

visto que ter responsabilidade significa a habilidade de oferecer respostas. A discussão sobre a 

ética é essencial para o desenvolvimento social da nação. O Brasil tem conquistado avanços 

em relação aos problemas sociais, especialmente através dos programas implementados no 

governo de Luis Inácio Lula da Silva. Entretanto, analistas dividem opiniões sobre os 

resultados obtidos com a implantação desses programas. Para Marques e Mendes (2007), não 

                                                 
2 Neste trabalho o termo “conscientização” não é utilizado no sentido referido por Paulo Freire no qual o homem 
luta para se descobrir a si próprio, interrogando-se, buscando respostas aos seus anseios e aos desafios externos, 
numa reflexão crítica e política, formando uma consciência política, e sim, do saber, ter conhecimento do 
exterior, da descoberta do valor de outrem numa perspectiva levinasiana. 
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existe impedimento entre o desenvolvimento econômico e as políticas sociais do governo Luis 

Inácio Lula da Silva, de modo que a realização de programas direcionados às parcelas mais 

pobres do País altera as condições de vida das pessoas beneficiadas, retirando-as da pobreza. 

Boschetti (2007, p. 14) critica:  

 

Com parcos investimentos diante da dimensão da pobreza e das desigualdades 
sociais, cai a possibilidade de expansão e universalização das políticas sociais e estas 
assumem caráter focalizado e seletivo, destinadas apenas à população em situação 
de pobreza absoluta, sob rigorosos critérios de acesso [...]  
 

 
Boschetti (2007) admite que os programas do Governo Federal possuem um 

importante efeito no aumento dos rendimentos dos beneficiários, bem como na ampliação de 

oportunidades de acesso aos bens básicos; entretanto, considera que os baixos valores desses 

programas e seus critérios de acesso apenas diminuem os efeitos da pobreza sem reduzir as 

desigualdades sociais e a descentralização da riqueza. Diante dessas discussões, a retomada da 

ética é estritamente necessária num país como o Brasil que, apesar de ter alcançado alguns 

avanços por meio dos programas de assistência social, ainda há muito a ser feito para que 

sejam sanadas as consequências dos caminhos trilhados pelo País ao longo da sua história. É 

urgente a discussão em torno dos desafios éticos direcionada à esperança de um futuro mais 

humano.  

De acordo com Lévinas (2005, p.138), “para uma sensibilidade ética – que se 

confirma, na inumanidade de nosso tempo, contra essa inumanidade – a justificação da dor do 

próximo é, certamente, a fonte de toda imoralidade.” A busca pelo renascimento da ética nos 

dias atuais é dever de todos, a partir da responsabilidade com relação ao Outro, tendo a 

educação como meio formador de opiniões, a fim de construir novos modelos de conduta. 

Nessa linha de preocupação, a educação pode ser o caminho a ser seguido rumo à 

concretização do dever ético. Para refletir sobre o tema da responsabilidade social e da ética, 

dentre as diversas correntes de pensamento sobre essa temática, optou-se por destacar a ética 

da alteridade radical de Emmanuel Lévinas como norteadora desta pesquisa, destacando-se a 

ideia da responsabilidade pelo Outro. Para Lévinas (2005), descobrir-se responsável pelo 

outro é um despertar como obrigação; nesse sentido, a responsabilidade pelo Outro está 

aquém da liberdade.   

 

2.1 Responsabilidade e Ética 
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A temática da ética tem sido bastante discutida nos dias atuais, especialmente na 

área acadêmica, por se tratar de um assunto relevante para o futuro da humanidade. O 

interesse atual pelo resgate da ética ocorre em função da crise que o País atravessa trazendo 

como consequência, graves problemas para a sociedade. A busca de lucro e de acumulação de 

capital pode colocar em risco a vida humana. Constata-se uma ruptura com a ética 

heterônoma instalando-se uma ética autônoma em defesa da liberdade individual, em que cada 

pessoa passa a ser sujeito de suas próprias normas de convivência, como afirma Melo (2003, 

p.28): 

 

A autonomia atinge o mais alto grau de radicalidade nas manifestações liberalistas, 
nos movimentos e grupos que confundem a liberdade com o hedonismo exacerbado. 
A autonomia, a anomia e a pluralidade conduzem à indiferença do indivíduo e à 
negação da alteridade. O outro não representa senão um obstáculo, um misterioso 
desconhecido.  

 
Para que seja possível vislumbrar um futuro mais humano é essencial que se 

cultive a esperança, o amor, a solidariedade e a prática da justiça, o que significa assumir a 

causa dos direitos humanos como direitos de todos. Assim, emerge a questão da alteridade 

que, em linhas gerais, significa o destaque do Outro na dimensão ética. Essa filosofia não é 

simples de se compreender e mais difícil ainda de se aplicar, pois na conjuntura atual as 

pessoas estão habituadas a uma cultura de valorização de si mesmo; a busca por vantagens 

competitivas e pessoais tem levado a humanidade a um pensamento individualista. Assim, 

não há um hábito de se privilegiar o Outro no mundo moderno; na maioria das vezes, o Outro 

não encontra lugar na vida das pessoas em virtude da implantação de uma busca frenética por 

vantagens pessoais. Sobre a complexa relação entre o indivíduo e o Outro na atualidade, 

Figueiredo (2002, p.11, grifo do autor) destaca: 

 

Estamos acostumados a pensar o mundo, os outros e nós mesmos no campo de uma 
oposição entre dois pólos complementares: de um lado a atividade privilégio do 
sujeito, do outro a passividade do que comparece na relação como objeto. O sujeito 
– seja o sujeito da consciência, o da vontade, ou o do desejo – ocupa neste contexto 
uma posição privilegiada. Já ao objeto, na sua passividade – objeto da vontade, do 
conhecimento e do desejo alheio –, cabe um lugar rebaixado e inferior.  
 

Por outro lado, destaca-se a ausência de valorização do Outro, como defende 

Pivatto (2005), ao considerar que a modernidade levou à “redução do outro” tendo como 

resultado a progressiva perda de influência da alteridade na experiência existencial e moral, 

fomentando, assim, a intolerância e a violência. Percebe-se a ausência da consciência e do 

respeito ao Outro, numa cultura que impõe a valorização pessoal e autônoma, colocando a 
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vontade e o desejo individual em primeiro lugar, esquecendo-se da coletividade, do interesse 

comum e, principalmente, da preocupação com o próximo, dificultando o encontro com a 

alteridade. Para tanto, é preciso uma abertura à exterioridade, ultrapassando os muros que 

fecham o homem no seu interior, por meio da valorização de si mesmo. Nessa direção, Pivatto 

(2005, p. 10) afirma: 

 

[...] o tema da intersubjetividade é extremamente urgente frente ao drama da solidão 
dos homens, frente à tragédia cotidiana da guerra e da violência e frente à 
necessidade iniludível da construção da paz sobre os alicerces da justiça como 
responsabilidade de cada um. A idéia do indivíduo que se ergue imperiosamente, se 
emancipa e confere sentido subjetivo, fundamento autofundador, tal idéia tornou-se 
precária. É preciso repensar a razão, a intersubjetividade e, nesta, a alteridade. 

 
Dessa forma, pensar a intersubjetividade e, nesta, a alteridade, significa estimular 

no homem a sua capacidade de inter-relacionamento com o próximo, com o seu exterior, 

envolvendo o diálogo, a capacidade de responder e o encontro com a alteridade. No entanto, 

para que esse encontro seja possível, é preciso que se permita a existência de um lugar para a 

alteridade capaz de exceder a identidade individual. 

 
2.1.1 A Ética da Alteridade 

 
Tendo como eixo norteador da responsabilidade social, neste trabalho, a ética da 

alteridade radical defendida por Lévinas, busca-se uma compreensão do pensamento deste 

grande filósofo. Faz-se necessário, contudo, o delineamento do que se considera ética no 

contexto da alteridade.3 Para tanto, há que se compreender algumas expressões utilizadas 

pelos textos de Lévinas como essenciais para a concretização da ética. Nessa direção, destaca-

se o termo “Outro”, que aparece como centro do pensamento da ética da alteridade. O Outro é 

considerado como aquele que invoca e afeta o indivíduo, a partir da sua chegada inesperada, 

rompendo a sua segurança. Nesse sentido, Souza (2003, p.18) conceitua:  

 

[...] o “Outro” é por nós compreendido como aquele que chega de fora, fora do 
âmbito do meu poder intelectual, de minha inteligência que vê e avalia o mundo. O 
Outro rompe com a segurança do meu mundo, ele chega sempre inesperadamente, 
dá-se em sua presença não prevista, sem que eu possa, sem mais, anular essa 
presença e seu sentido.  

 

                                                 
3 A filosofia da “alteridade” em Lévinas parte não só do pressuposto de que todo homem interage e interdepende 
de outros indivíduos, mas de que a afirmação do eu ocorre a partir da resposta ao Outro.  
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O Outro é aquele que surge de forma concreta e desestabiliza a certeza individual. 

É uma presença que não pode ser ignorada, é o estrangeiro4 que, de acordo com Souza (2003), 

não deve passar pelo processo de redução ao mesmo. Surge, então, a necessidade de respeito 

ao desconhecido, mas a partir do instante em que se busca sua explicação predomina a 

tendência a destruir a diferença. A busca de elucidação desse tema remete ao entendimento 

sobre o que Lévinas considera como sentido do “ser”, partindo da significação verbal da 

palavra. Nessa direção, Lévinas (2005, p. 18) considera: 

 

Ser, já insistência em ser, como se um “instinto de conservação” coincidente com 
seu desenvolver, preservando-o e mantendo-o na sua aventura de ser, fosse seu 
sentido. A tensão do ser sobre si mesmo, intriga em que se ata o pronome reflexivo 
se. Insistência anterior a toda luz e decisão, segredo de uma selvageria que exclui 
deliberação e cálculo, violência à guisa de entes que se afirmam “sem consideração” 
uns para com os outros na preocupação em ser. 

 
Nesse sentido, o termo “ser” revela uma preocupação consigo mesmo, uma 

representação que se faz de si mesmo considerando todo o seu comportamento em direção ao 

próprio interesse, colocando-se em primeiro lugar.  É a imagem que o indivíduo produz dele 

mesmo, da sua existência. Para que seja possível adentrar na concepção metafísica de 

Lévinas, é preciso evadir-se do conceito de ser, e despertar para o exterior, visto que “o ser 

que se descobre como existência existe em relação ao mundo e às coisas” ( MELO, 2003, p. 

35).  

Conforme Souza (2003), encontrar o Outro é descobrir a razão de viver, uma 

motivação para continuar ao longo da existência. Significa, a longo prazo, a possibilidade da 

construção de um sentido do humano em meio às durezas e amarguras da vida. Dessa 

maneira, a ética possui um sentido que ultrapassa a teoria, é o fundamento da existência 

humana, é o que permite o abandono de si para se deparar com o que está além do ser, 

remetendo o “eu” a uma relação com o mundo. A ética da alteridade, segundo interpretação 

de Freire (2002, p. 97, grifo do autor), “é, em mim, temor; temor por toda a violência que 

posso vir a cometer apesar de qualquer inocência intencional”. Nesse sentido, pode-se 

compreender que, mesmo que um indivíduo não tenha o intuito de ser injusto com o Outro, 

preocupa-se com as consequências de seus atos. Com relação a essa ética, emerge o “des-

interesse” defendido por Lévinas (2005, p. 141): 

 

                                                 
4 O estrangeiro é o Outro externo a mim que chega de fora e que eu tenho que abrigar em minha habitação, que é 
antes usurpação do lugar desse Outro.  
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[...] não-indiferença de uns para com outros, numa responsabilidade de uns para com 
os outros, mas antes que a reciprocidade desta responsabilidade, que se inscreverá 
nas leis impessoais, venha sobrepor-se ao altruísmo puro desta responsabilidade 
inscrita na posição ética do eu como eu; antes de todo contrato que significaria, 
precisamente, o momento da reciprocidade onde pode, com certeza, continuar, mas 
onde pode também atenuar-se ou extinguir-se o altruísmo e o des-interessamento.  
 

Sobre o des-interesse, Freire (2002, p. 42, grifo do autor), interpreta que “não há 

mais inter-esse
5 pelo Outro, já que o Outro efetua deposição da soberania do eu.” Dessa 

maneira, a ética está relacionada a uma ausência de interesse pelo Outro, no sentido de 

responsabilizar-se por ele sem expectativa de qualquer tipo de retorno, sem preocupar-se com 

a reciprocidade. Trata-se de um apelo gratuito: eis o significado da expressão “des-

interessamento”, conforme ensina Lévinas (2005, p. 141-142): 

 

O inter-humano está também na providência de uns em socorro dos outros, antes que 
a alteridade prestigiosa de outrem venha banalizar-se ou ofuscar-se num simples 
inter-câmbio de bons comportamentos que se terão estabelecido como “comércio-
interpessoal” nos costumes. 

 
A alteridade consiste numa relação com o Outro, não no sentido de compreendê-lo 

e conhecê-lo e, sim, numa relação que excede o entendimento do que é exterior, tendo como 

pilar a caridade6 numa conexão fundamentada no impacto que sente da invocação do Outro. 

Nessa direção,  Larrosa e Lara (1998, p.9) destacam:  

 

O outro, ao olhar-nos, põe-nos em questão, tanto o que nós somos como todas essas 
imagens que construímos para classificá-lo, para excluí-lo, para proteger-nos de sua 
presença incômoda, para enquadrá-lo em nossas instituições, para submetê-lo às 
nossas práticas e, finalmente, para fazê-lo como nós, isto é, para reduzir o que pode 
ter de inquietante e de ameaçador. 

 
A partir do instante em que se compreende algo, este perde a característica de 

diferente, de estranho, logo a ideia principal é respeitar a estranheza, a exterioridade.  

Conforme Lévinas (2005), a relação com outrem não é ontologia; é um vínculo que se 

restringe não à representação de outrem, mas à sua invocação. Segundo a sua filosofia, a ética 

é o humano, enquanto humano na capacidade de dar, em relação a si, prioridade ao Outro. De 

acordo com Freire (2002), a condição ética se dá na abertura ao Outro, tendo como condição o 

fato de que o sujeito é sujeitado por possuir uma dívida com outrem, pela qual é intimado a 

responder em seu nome.  

 

                                                 
5 Freire (2002), refere-se a uma relação com o Outro sem a existência de um interesse no sentido de troca entre 
os seus inter-esses.  
6 Em seus textos, Emmanuel Lévinas substitui a palavra “amor” por “caridade” como sinônimos.   
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2.2 Responsabilidade Social a partir de Emmanuel Lévinas 

 
A busca de esclarecimento sobre a responsabilidade social da universidade remete 

à necessidade de compreensão sobre o conceito de responsabilidade. Para Lévinas (2005), a 

responsabilidade é a resposta do homem não apenas ao rosto do Outro, mas ao terceiro que 

impõe a necessidade de atitude igualitária, ou seja, justiça. A necessidade de justiça surge com 

a chegada do terceiro, “[...] se fôssemos dois no mundo, não haveria problema: é outrem que 

passa à frente de mim” (LÉVINAS, 2005, p. 147). Entretanto, a chegada do terceiro na 

relação “eu” e “Outro” é o motivo da evocação por justiça, conforme afirma Lévinas (1980, p. 

101, grifo do autor):  

 

O pobre, o estrangeiro, apresenta-se como igual. A sua igualdade na pobreza 
essencial consiste em referir-se ao terceiro, assim presente no encontro e que, dentro 
de sua miséria, Outrem já serve. Junta-se a mim.[...] O tu põe-se diante de um nós.   

 
A responsabilidade implica dois compromissos: o primeiro refere-se à resposta 

pelos próprios atos e, o segundo, pelos atos de outrem; ambos estão relacionados à 

responsabilidade social; os atos pessoais se tornam coletivos a partir do momento em que 

surge a figura do Outro. Uma questão que se coloca em relação à responsabilidade é a 

liberdade. Para Kuiava (2006, p. 56), “sob o ponto de vista filosófico tradicional, a 

responsabilidade se constitui como decorrente da liberdade”. No entanto, essa liberdade sofre 

influências externas. Com relação à interferência do mundo exterior na liberdade individual, 

Silva (1998) destaca a existência de uma liberdade regulada. Na sua concepção, o indivíduo 

possui uma “suposta” liberdade em que, tendo-se como argumento a ampliação da liberdade e 

da autonomia, o controle externo é transferido para o interior de cada pessoa. Dessa forma, o 

sujeito não é autônomo e autossuficiente, mas é controlado através das relações exteriores.  

Na visão tradicionalista, o problema da responsabilidade está relacionado de forma 

estreita com a liberdade humana, visto que “[...] somente admitindo que o agente tem certa 

liberdade de opção e de decisão é que se pode responsabilizá-lo pelos seus atos” (VÁZQUEZ, 

2007, p. 109). Ao contrário desse conceito, para a filosofia levinasiana, o “eu” é infinitamente 

responsável perante o “Outro”.  Nessa perspectiva, o Outro não deve ser visto “[...] como a 

imagem que olhamos, mas como a imagem que nos olha e que nos interpela” (LARROSA; 

LARA, 1998, p. 8.). A responsabilidade não é uma escolha e sim uma obrigação, como afirma 

Kuiava (2006, p. 55-56): 
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A responsabilidade não nasce de uma boa vontade, de um sujeito autônomo que quer 
livremente se comprometer com o outro ser. Ela nasce como resposta a um chamado 
[...] A responsabilidade determina a liberdade do eu, pois esta não consegue mais se 
justificar por ela mesma.  
 

O pensamento levinasiano destaca a relação do homem com os outros homens, 

através da consciência de mundo exterior. Lévinas (2005) explica essa consciência a partir da 

identificação do “ser pensante” e do “puro vivente”. “O que o pensante percebe como 

exterioridade que convida ao trabalho é a apropriação, o vivente o experimenta como sua 

substância, como consubstancial a ele [...]” (LÉVINAS, 2005, p. 34). Assim, o “puro vivente” 

desconhece o mundo exterior “não por uma ignorância que tangencia o conhecido, mas por 

uma ignorância absoluta, pela ausência de pensamento” (LÉVINAS, 2005, p. 35). Isso se dá a 

partir do instante em que o indivíduo não avalia o que ocorre a sua volta. Lévinas (2005, p. 

35-36) salienta:  

 

O vivente, portanto, não é sem consciência, mas tem uma consciência sem 
problemas, quer dizer, sem exterioridade, mundo interior cujo centro ele ocupa, 
consciência que não se preocupa em situar-se em relação a uma exterioridade, que 
não se capta como parte do todo (pois ela precede todo apreender), consciência sem 
consciência, à qual corresponde o termo (que não dissimula menos contradições) de 
inconsciente ou de instinto.  

 
Pode-se interpretar que a consciência do homem estabelece uma relação com a 

exterioridade e, a partir do momento em que ele assume a existência desse mundo externo, sai 

da interioridade, compreendendo que deve respostas àquele que o invoca. Nessa linha de 

pensamento, surge a responsabilidade pelo Outro, muitas vezes “[...] não assumida mas 

irrenunciável, inalienável e inanistiável de mim em relação ao Outro” (FREIRE, 2002, p. 37, 

grifo do autor). Com relação à responsabilidade Lévinas (2005, p. 50) considera que: “O eu é 

inefável, visto que falante por excelência; respondente, responsável. Outrem, como puro 

interlocutor, não é conteúdo conhecido, qualificado, captável a partir de uma idéia geral 

qualquer e submetido a esta idéia.” 

Assim, a responsabilidade pelas escolhas e, principalmente, pelas consequências 

advindas dessas escolhas, é intransferível. Nesse sentido, a responsabilidade pelo Outro está 

por natureza inseparável do ser, está no interior de cada pessoa, embora não haja um 

conhecimento a seu respeito. O homem, conforme Freire (2002, p. 52), “[...] sofre pelo 

sofrimento do outro, responsabiliza-se pelo outro e pela responsabilidade do outro”. A 

responsabilidade pelo Outro se dá pela invocação do Rosto, é a presença desse rosto como a 

identidade do ser. Para Lévinas (2005), o Rosto não é absolutamente uma forma plástica 

como um retrato; dessa maneira, o Rosto é o que está por trás do físico, do material, é o seu 
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significado interior. O surgimento do Outro remete à responsabilidade a partir do instante em 

que [...] de repente eu tenho em minha frente não mais um objeto que eu posso conhecer ou 

possuir, mas o irredutível, a impressionante presença do rosto de outrem que se recusa a mim 

e a toda interpretação (POIRIÉ, 2007, p. 26). 

 A responsabilidade por outro, segundo a filosofia levinasiana é defendida “[...] 

como responsabilidade por aquilo que não fui eu que fiz, ou não me diz respeito; ou que 

precisamente me diz respeito, é por mim abordado como rosto” (LÉVINAS, 1982, p. 87). 

Costa (2000) considera que o Rosto do Outro revela as obrigações do “eu”, refletindo em seus 

olhos o juízo e pondo em questão a liberdade, bem como o despertar da culpabilidade. 

Segundo Lévinas (2005, p. 40): 

 

Culpabilidade e inocência supõem um ser, que não coincide com a totalidade do ser, 
já que ele é culpado ou inocente em relação a outrem, ou, ao menos, em relação a 
um princípio que ultrapassa o eu. Mas elas supõem também um eu livre que, por 
conseqüência, vale a totalidade ou se separa radicalmente de uma totalidade da qual 
faz parte. Enfim, culpabilidade e inocência supõem que o ser livre pode lesar um ser 
livre e sofrer as repercussões do mal que terá causado e, conseqüentemente, que a 
separação entre seres livres no seio da totalidade permanece incompleta.  

 
A partir dessas reflexões, pode-se tratar de descobrir o significado de uma 

expressão muitas vezes desgastada por muitos discursos: a responsabilidade social. No mundo 

contemporâneo, muito se tem falado sobre essa temática, incorporando-a aos modelos de 

administração e às estratégias de negócios, olhando-a como mais uma tática para o alcance do 

sucesso num mercado competitivo. Nesse contexto, a responsabilidade social torna-se, na 

maioria das vezes, uma ferramenta de gestão empresarial, com o discurso de que as 

organizações contribuem para o desenvolvimento social através de ações administrativas 

preocupadas com a comunidade e o meio ambiente. 

Antes de abordar a Responsabilidade Social Universitária (RSU), é interessante 

que se faça uma análise sobre a Responsabilidade Social Empresarial (RSE), que tem sido 

bastante difundida na gestão de empresas. Conforme Calderón (2006), no cenário brasileiro, a 

Responsabilidade Social Universitária foi evidenciada a partir das tendências delineadas pelas 

táticas de marketing das Instituições de Ensino Superior (IES) do setor privado, uma 

consequência direta da expansão da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e do Terceiro 

Setor.  
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O enfoque dado à RSE na atualidade é de que esta ultrapassa a filantropia7, 

estando inserida no planejamento administrativo da organização a longo prazo. De acordo 

com Tenório (2004), o conceito de RSE utiliza como principal argumento o reconhecimento 

de que as organizações causam impactos e interferências na sociedade por meio das atividades 

que desenvolvem, devendo atender ao interesse público. Vallaeys (2006, p. 36) define: 

Responsabilidade Social Empresarial é um conjunto de práticas da organização que 
integra sua estratégia corporativa e que tem como finalidade evitar danos e/ou gerar 
benefícios para todas as partes envolvidas na atividade da empresa (cliente, 
empregados, acionistas, comunidade, periferia, etc.), com finalidades racionais, que 
devem redundar em benefício tanto da organização como da sociedade. 

 
 Machado Filho (2006, p. 24), considera que ainda não existe um conceito 

plenamente aceito sobre RSE e cita a definição sustentada pela Business for Social 

Responsability (BSR)8, que conceitua a RSE como decisões de negócios fundamentadas em 

valores éticos, nas dimensões legais e no respeito pelas pessoas, comunidades e meio 

ambiente. De acordo com tais conceitos, pode-se entender que as empresas tomam 

conhecimento do impacto das suas atividades para a comunidade como um todo, passam a 

assumir o compromisso de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade e 

buscam atender os interesses de todos os envolvidos direta ou indiretamente com a 

organização.  

 Vallaeys (2006) salienta que a RSE pressupõe a superação de um enfoque 

egocêntrico por parte da organização. Partindo desse pressuposto, pode-se olhar criticamente 

a prática de responsabilidade social nas empresas privadas, refletindo sobre a real 

possibilidade de separar essa prática dos seus interesses financeiros. Percebe-se, a partir dessa 

análise, a complexidade do tema, já que a obtenção do lucro é um dos principais objetivos de 

uma empresa e pode prevalecer uma tendência a utilizar-se do conceito de RSE com o intuito 

de criar estratégias de marketing e conquistar diferencial competitivo em relação à 

concorrência.  

 Machado Filho (2006), faz uma explanação sobre os argumentos favoráveis e 

contrários ao engajamento das empresas em ações sociais. Com relação aos argumentos 

favoráveis explica que estes são fundamentados em aspectos éticos derivados de princípios 

religiosos, filosóficos ou normas sociais que: 

 

                                                 
7 A filantropia é caracterizada pela ação voluntária sem que haja nenhuma relação com o planejamento e as 
atividades da empresa.  
8 Segundo Machado Filho (2006), a BSR é a principal entidade mundial na área de responsabilidade social.  
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[...] sugerem que a firma deve se comportar de uma maneira socialmente 
responsável por que é moralmente correto agir assim [...] Agindo racionalmente a 
empresa pode minimizar os riscos de perda de reputação e explorar oportunidades de 
criação de diferenciação em relação aos competidores menos ‘socialmente 
responsáveis (MACHADO FILHO, 2006, p. 27, grifo do autor).  

 
Para Maximiano (2004, p. 407), essa corrente fundamenta-se “na premissa de que 

as organizações são instituições sociais que existem com autorização da sociedade, utilizam 

os recursos da sociedade e afetam a qualidade de vida da sociedade.” Quanto aos argumentos 

contrários, Machado Filho (2006) ressalta o auto-interesse em aumentar o valor do lucro para 

os acionistas. Esta argumentação é alicerçada pela ideia de Friedman (1970) conhecida como 

visão econômica clássica que defende a empresa socialmente responsável como aquela que 

busca atender aos interesses de seus acionistas ao enfatizar que os indivíduos responsáveis 

são, na maioria das vezes, empresários, proprietários do negócio e, como tal, possuem a 

responsabilidade de conduzir os negócios conforme seus desejos, os quais consistem na 

geração de lucros para a organização, embora de acordo com as regras sociais.  

 Diante dessas posições, pretende-se esclarecer que não será essa a linha de 

pensamento que irá pautar a reflexão ora proposta. O que se deseja é o desenvolvimento de 

uma discussão sobre a consciência moral e ética da relação do homem com a sociedade, bem 

como das relações que envolvem as instituições por ele criadas, especialmente a universidade, 

tendo como pilar o pensamento levinasiano, no qual a ideia de justiça surge a partir da 

existência de um terceiro homem. 

Na relação “mim” e “Outro”, a conexão é baseada sobre os sentimentos de 

simpatia e amor, não existindo a ideia de justiça. Esta concepção só aparece com o surgimento 

de um terceiro na relação, considerando-se que há a necessidade de comparação. Esta 

constatação é apresentada por Lévinas (2005, p. 41, grifo do autor) na assertiva abaixo: 

 

De fato, tal sociedade é a dois, de mim a ti. Estamos entre nós. Ela exclui os 
terceiros. Por essência, o terceiro homem perturba esta intimidade: minha injustiça 
em relação a ti, que posso reconhecer inteiramente a partir de minhas intenções, se 
encontra objetivamente falseada por tuas relações com ele, as quais me permanecem 
secretas, visto que estou, por minha vez, excluído do privilégio único de vossa 
intimidade. Se eu reconheço minhas injustiças em relação a ti, posso, mesmo por 
meu arrependimento, lesar o terceiro. 
 

Nessa direção, Freire (2002, p. 96, grifo do autor) considera:  

 

O terceiro homem, o representante da sociedade como um todo, acompanha a 
entrada do Outro de sua eqüidistância.  É o outro do Outro – podendo vir a ser seu 
próximo também – e um outro em relação a mim. [...] Com seu aparecimento surge a 
questão da igualdade, pois, diferentemente da relação com o Outro, minha relação 
com ele, o terceiro, é horizontal e simétrica. 
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Conforme Lévinas (2005), a relação entre “mim” e o “Outro” não envolve a 

necessidade de justiça, já que o Outro, na concepção levinasiana, está sempre em primeiro 

lugar e, diferentemente do que se costuma defender, a justiça não deve ser solicitada para 

“mim” e sim para o “Outro”. Somente a partir do surgimento de um “terceiro” nessa relação 

aparece a necessidade de justiça, visto que o terceiro pode ser prejudicado diante de uma 

decisão. Defende, ainda, que o terceiro é um ser dotado de liberdade cuja violabilidade 

acarreta em injustiça; não obstante, a justiça limita os sentimentos – o amor, a bondade, a 

misericórdia – no relacionamento entre o “eu e o Outro”.  

A justiça é, portanto, “[...] a articulação entre a ética e a política de tal modo 

que a alteridade do outro humano e da natureza seja preservada e promovida através de 

atos e relações concretos” (SOUZA, 2003, p. 35, grifos do autor). Fundamentando-se neste 

conceito, pode-se agora, compreender a responsabilidade social como a forma ideal de 

intervenção na realidade a fim de promover a concretização da justiça.  

A responsabilidade social se dá em situações que necessitam da justiça mediante o 

surgimento do Outro; pode ser entendida como “[...] a organização de ações que intervenham, 

através da participação ético-política, na sociedade, especialmente naqueles pontos 

nevrálgicos onde a carência de justiça é essencialmente aguda” (SOUZA, 2003, p. 36). A 

expressão responsabilidade social, utilizada aqui, é a concretização de uma ética que se refere 

às necessidades humanas de justiça. A responsabilidade social se dará nas situações em a 

justiça seja imperativa frente ao Outro, diferenciando “[...] ações meramente técnicas de ações 

humanas, jogos de interesses de debate político real, manipulação midiática das mentes de 

informação responsável” (SOUZA, 2003, p. 37). Portanto, a responsabilidade social é 

concretizada a partir da promoção da justiça que, por sua vez, refere-se à intervenção frente à 

urgência de igualdade entre o “Outro” e o “terceiro” nas diversas esferas e instituições sociais.  

 

2.3 Responsabilidade Social Universitária 

 
A responsabilidade é uma “[...] palavra que sempre parece ressoar em função de 

uma esperança, de uma vontade, de uma soberania, daquilo que esperamos do futuro” 

(PETERSON, 1999, p. 159). Partindo desse princípio, entende-se que existe uma esperança de 

transformação social depositada na universidade, pressupondo uma responsabilidade 

intrínseca à sua existência. O pensador francês Jacques Derrida, em sua obra O olho da 

Universidade, questiona se existe na universidade uma “razão de ser”, destacando duas 
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palavras: razão e ser. A razão e o ser da universidade constituem a sua essência, a sua 

destinação. Na interpretação de Santos (2003, p. 83): 

 

Ter uma “razão de ser” para a universidade é justificar a sua existência, o seu 
sentido, sua finalidade, sua função, sua destinação. Perguntar se a universidade tem 
uma razão de ser é o mesmo que perguntar “por que a universidade?” e, “em vista do 
que?” ou, “a universidade em vista de quê?”.   

 
Nesse sentido, pergunta-se: qual é a responsabilidade social da universidade? A 

resposta para essa questão não é tão simples quanto parece, pois envolve todos os atores 

inseridos na universidade e a sociedade. Assim, não se pretende aqui apresentar uma resposta 

definitiva para tal indagação, e sim levantar algumas reflexões sobre o tema a fim de buscar 

um norte para a avaliação a respeito das respostas que a universidade deve oferecer à 

sociedade. 

Na concepção levinasiana, a responsabilidade é entendida como responsabilidade 

por outrem descoberto no rosto, ao afirmar que “[...] desde que o outro me olha, sou por ele 

responsável, sem mesmo ter que assumir responsabilidades a seu respeito; a sua 

responsabilidade incumbe-me” (LÉVINAS, 1982, p. 87). Assim, o “eu” responde por todos os 

“outros”, é responsável por suas próprias responsabilidades. Do ponto de vista da relação da 

universidade com a sociedade enquanto alteridade, a universidade deve responder à sociedade 

que a invoca. Conforme Freire e Vieira (2006, p. 34) “[...] o outro é o diferente, mas em 

relação a que(m) não se pode ser indiferente.” Dessa forma, a universidade não pode ser 

indiferente ao seu entorno, à comunidade na qual está inserida e que a interpela, invoca 

respostas e a convoca à responsabilidade. Partindo dessa compreensão, pode-se considerar 

que a sociedade é o Outro que se apresenta e afeta essa instituição.  

A universidade deve responder ao Outro, aqui representado pela sociedade em seu 

entorno, a partir de uma reflexão sobre o seu significado social, da busca de atendimento às 

demandas da comunidade, da produção de conhecimentos e da formação de profissionais 

responsáveis. Para Vallaeys (2006), a reflexão da instituição acadêmica sobre si mesma deve 

ser feita no contexto de seu entorno social, através da análise sobre sua responsabilidade e sua 

participação de culpa nos problemas existentes na sociedade. Com relação às 

responsabilidades da universidade, bem como da cobrança de resultados e contribuições que 

essa instituição deve oferecer, existem diferentes visões. Tal cobrança é criticada por Cruz 

(2006, p. 42-43) como utilitarismo:  
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[...] vejo duas faces desse utilitarismo: uma face, a do utilitarismo da direita, define 
como principal função das Universidades o apoio às empresas, para que elas se 
tornem mais competitivas mantenham o ritmo das exportações, o crescimento da 
economia do país etc.; a outra face, o utilitarismo de esquerda, define essa função 
principal como sendo o de ajudar a sociedade brasileira, por ações imediatas, a ser 
menos pobre, mais saudável, menos desigual.  

 
Na visão do citado autor, as duas faces são adequadas e relevantes, porém 

considera um erro atribuir à universidade a responsabilidade de atingir esses objetivos. Para 

ele, a universidade deve formar as pessoas e acrescenta que é primordial o avanço do 

conhecimento e da educação. Wanderley (2003), no entanto, defende que a universidade é 

uma instituição social que pode servir à transformação por intermédio do exercício de tarefas 

urgentes e compromissos capazes de colaborar com o desenvolvimento da sociedade.  

Na opinião de Goergen (2006), a universidade possui uma obrigação com o 

exercício da crítica, da oposição e da resistência e seu compromisso social não deve ser 

interpretado apenas com relação ao aspecto operacional sistêmico, mas, também, à conjuntura 

social mais ampla envolvendo a instituição de uma sociedade mais justa e igualitária e a 

realização integral do ser humano como indivíduo e cidadão. Tal empreendimento exige a 

valorização do Outro, numa visão levinasiana, na qual predomina a relação da alteridade, em 

que o Outro excede a ideia de sua compreensão, alcançando o respeito às diferenças. Assim, o 

Outro não é objeto de assimilação, visto que a partir do instante em que se conhece “algo” não 

existe mais uma relação com o estranho. Aqui, vale esclarecer que, para esta pesquisa, o 

“Outro” é a sociedade.  

Nessa reflexão, entende-se que o homem é naturalmente habitado pelo Outro, 

portanto o sistema e a sociedade exercem influência em sua personalidade induzindo-o a 

pensar somente em si, no seu bem-estar pessoal, esquecendo-se que faz parte de um contexto 

bem maior, onde “há, todavia, o próximo, o co-habitante” (FREIRE, 2002, p. 37). O eixo 

norteador da responsabilidade social é a valorização da existência do Outro, de que por ele se 

é afetado e sobre ele se reage e, no caso da universidade, de que a tomada de decisões 

institucionais o influenciam. Goergen (2006), considera que o foco da responsabilidade social 

universitária está sobre o que ela sabe, pode e deve realizar criando as condições necessárias 

para a produção de conhecimentos e saberes, de modo particular no contexto acadêmico 

brasileiro que é marcado por significativas diferenças regionais. Tais conhecimentos e saberes 

não podem ser limitados ao ambiente interno da universidade, alheio às questões sociais; 

emerge a necessidade de agir no sentido de transfigurar a universidade e a sociedade, como 

defende Ribeiro (1982, p. 7): 
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Transfigurar a universidade para que não seja mais a guardiã do saber organizado a 
ser transmitido como informação, adestramento e disciplina, mas incapaz de 
empregar seus próprios recursos intelectuais para debater a responsabilidade ética da 
ciência e da técnica por ela mesma cultivada e de reformular a ordem social. 
Transfigurar a sociedade a fim de que assegure a todos educação e trabalho e, 
sobretudo, não condene ninguém a vender talento e habilidades a quem os possa 
converter em lucro, em benefício de uma minoria.  

 
 Conforme Peterson (1999), essas questões tocam de perto aos membros da 

universidade visto que afetam a visão que se tem das instituições e as relações que estas 

deverão ou poderão doravante sustentar com a sociedade. Para isso, a universidade deve 

constituir uma comunidade que “[...] tem como tarefa essencial manter, entre os homens, a 

confiança no pensamento humano e no seu poder de organização e direção pacífica e 

progressiva da vida” (TEIXEIRA, 1969a, p. 144).  

Diante desse cenário, chama-se a atenção para uma visão da realidade de 

transformações sociais que acolhe a universidade, que não pode ser constituída sem que se 

considere a sua relação com o contexto maior. Permeando esses princípios, salienta-se a 

existência de expectativas de diferentes setores sociais para com a universidade e que esta é 

cada vez mais solicitada a participar de forma dinâmica dos problemas contemporâneos 

visando descobrir soluções, a partir do debate sobre a realidade atual e o futuro da 

humanidade. No que se refere à influência da universidade no desenvolvimento, Frantz (2006, 

p.126) considera que esse processo ocorre: 

  

[...] pela sua presença ativa e crítica, pela sua interferência nos espaços da cultura, da 
política, da economia, da tecnologia. A partir da produção do saber, cumpre ela seu 
papel; nascem suas funções. Não é uma inserção desvinculada de um projeto de 
sociedade, uma presença neutra. Pode e deve a universidade ajudar a construir as 
condições do desenvolvimento da região na qual está localizada.  

 
A articulação da universidade com a sociedade é escassa, o que gera um problema 

que deve ser advertido a todos que a compõem, através de uma participação organizada, como 

defende Lamarra (2006, p. 27)9: “[...] a sociedad tiene un conocimiento insuficiente acerca de 

la natureza, los fines y los resultados de las instituciones de educación superior, así como una 

débil participación organizada em su apoyo.” Faz-se necessária a promoção de uma maior 

relação entre a universidade e a sociedade, com o intuito de realizar esclarecimentos junto à 

sociedade sobre a razão de ser e a apresentação dos resultados do fazer universitário, e este 

desafio deve estar no centro das discussões e políticas públicas para a educação superior, 

envolvendo todos os seus atores, sejam os educadores, os estudantes ou o Estado. 

Corroborando com essa ideia, Wanderley (2003, p. 76) destaca que “a dura realidade da 
                                                 
9 Vale esclarecer que não foi encontrada publicação desse trabalho em Português. 
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universidade latino-americana mostra que sua influência social tem sido pequena e de 

tendência conservadora, com alguns momentos inovadores e ações concretas de mudança, 

mas de reduzido alcance.” 

A universidade não pode fugir do cumprimento de suas responsabilidades e da sua 

inserção no processo de desenvolvimento social. Sob esse aspecto, as universidades tornam-se 

essenciais para a comunidade em seu entorno, a partir da produção do conhecimento e do 

estabelecimento de ações concretas em favor da humanidade, assumindo a “[...] sua 

responsabilidade, ante a sociedade, de preservar, gerar e promover a cultura, para assegurar 

um desenvolvimento humano sustentável” (SABINA, 2004, p. 195). A universidade é 

convocada a responder aos problemas sociais, como salienta Ribeiro (1982, p.144):  

 

Ela é chamada a representar um papel social que lhe exige um grau mínimo de 
coesão ideológica para dedicar-se aos problemas da sociedade que a mantém; e, 
sobretudo, para assumir plena responsabilidade pelas conseqüências sociais de todas 
as suas formas de atuação. 
 

Na concretização dessas ideias, aparece uma preocupação em situar a 

responsabilidade social da universidade, envolvendo todos os seus atores (corpos docente, 

discente e administrativo), na busca da conscientização da importância dessa instituição com 

relação à sociedade. Surgem, então, questionamentos como salienta Peterson (1999, p.15):  

 

Como se representa nosso corpo docente nesse quadro? E nossos administradores? 
Quem somos hoje, onde estamos e para onde queremos ir? Como abordar o 
problema da responsabilidade da qualidade tanto do ensino quanto da pesquisa 
universitários no âmbito da “crise” atual?  

Diante desses questionamentos há que se refletir, também, sobre a participação de 

todos aqueles que formam a universidade como essencial em todos os objetivos 

transformadores, nas decisões políticas e na organização do processo ensino-aprendizagem. O 

relacionamento da universidade com a sociedade “[...] indiscutivelmente se vê enriquecido 

pelo incremento da participação dos universitários na vida política, cultural e socioeconômica 

do país [...]” (SABINA, 2004, p. 201). É preciso que se defenda uma universidade científica e 

inovadora e, acima de tudo, humanística. A universidade deve definir a sua posição e a sua 

autonomia diante dessa crise, e descobrir o fundamento da universidade brasileira. Essa 

descoberta depende de cada indivíduo envolvido direta ou indiretamente com a universidade, 

direcionando esforços para o alcance de objetivos comuns.     

  De acordo com Martin e Schumann (1998 apud FRANTZ, 2006, p. 122) as 

pesquisas apontam para uma grande desigualdade social, ao revelar “que temos 20% da 
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população mundial com 80% das riquezas.” Essa desigualdade pode ser superada, também, 

com a participação da universidade ao assumir um compromisso ético e responsável, 

ensejando o alcance de uma sociedade mais justa, lutando pela função do ensino, da pesquisa 

e da extensão em favor da superação dessas contradições.     

   Para Frantz (2006, p. 122) “a universidade não pode conviver, silenciosamente, 

com os atuais rumos do desequilíbrio social e ambiental que ameaçam a sociedade humana 

contemporânea”. Nessa perspectiva, a universidade deve desenvolver novos modelos de 

organização voltados às necessidades sociais, promovendo a participação e o engajamento de 

todos, transformando-se em um processo crescente de democratização do conhecimento e 

posicionando-se em favor das perspectivas amplas de vida, em todas as suas dimensões. Para 

tanto, é necessário que cada um dos seus atores reflita sobre o seu papel na instituição e 

assuma sua responsabilidade. Sobre essa questão Peterson (1999, p. 18) salienta:  

 
Antes de sabermos se queremos ou não a essência da Universidade brasileira, 
precisaríamos segundo essa política, assumir nossa responsabilidade e interrogar-nos 
sobre a essência enquanto tal [...] De acordo com Heidegger, direcionar nosso olhar 
para o que caracteriza a verdade [...]. A questão passaria a ser: queremos o que 
caracteriza a verdade da Universidade brasileira?  
 

Deve-se identificar e assumir a responsabilidade individual para em seguida ter 

possibilidade de interagir como comunidade. Nesse sentido, “[...] uma responsabilidade é 

tomada por alguém, em uma determinada ordem do discurso, perante uma determinada 

instituição, de acordo com determinados imperativos” (PETERSON, 1999, p. 20). É preciso 

que a universidade assuma sua responsabilidade a partir de cada um que a compõe. Para tanto, 

a universidade precisa ser compreendida como uma comunidade que funciona na busca por 

objetivos comuns buscando ultrapassar o abismo que “[...] está situado sob a ponte que liga a 

Universidade à cidade, seu interior ao seu exterior” (DERRIDA, 1999, p. 130).  

A RSU exige a criação de pontes capazes de eliminar esse abismo, através da 

articulação entre os setores da instituição, da promoção social, de princípios e valores éticos e 

de cultura democrática focalizando a integração entre ensino, pesquisa e extensão, 

aperfeiçoando suas ações sociais e a formação acadêmica da comunidade interna com 

transparência e dinamismo, como uma via aberta para a democratização do saber. Nesse 

horizonte surge a necessidade de um aprofundamento da responsabilidade da universidade 

direcionado ao seu exterior, fora dos seus muros. Para Derrida (1999, p.108) “a instituição 

não é somente paredes e estruturas exteriores que cercam, protegem, garantem ou restringem 

a liberdade do nosso trabalho, é também, e já, a estrutura de nossa interpretação.” 
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Essa exteriorização da instituição consiste no envolvimento da universidade com 

todos os assuntos que a rodeiam, contribuindo por meio das suas descobertas e da formação 

dos estudantes, garantindo não somente a competência profissional, mas a sua capacidade de 

reproduzir essas competências de forma ética e em favor do social, além de formar cidadãos 

conscientes de seus direitos e deveres. Significa a formação de um profissional comprometido 

com a sociedade na busca de respostas às suas demandas unindo “[...] ao compromisso 

genérico, sem dúvida concreto, que lhe é próprio como homem, o seu compromisso de 

profissional” (FREIRE, 1983, p.9).  

Para isso, é necessário que a universidade seja capaz de promover a integração do 

estudante à comunidade em seu entorno, ultrapassando seus limites físicos, interagindo com o 

seu exterior, com os problemas sociais, com a busca de soluções através do engajamento da 

comunidade interna com a realidade externa. Nessa direção, Peterson (1999, p.66) destaca: 

“Pensar no-exterior da Universidade, pensar a Universidade, seria pensar ao mesmo tempo (o 

tanto/quanto, e não o ou/ou) suas finalidades e a ausência abissal de finalidade, seu exterior 

interno e suas clausuras, seus borderlines”.  

A responsabilidade universitária, segundo Derrida (1999, p. 83), começa a partir 

da necessidade de se oferecer respostas aos seguintes questionamentos: “Onde estamos nós? E 

quem somos na universidade em que aparentemente estamos? O que representamos? Quem 

representamos? Somos responsáveis? Do quê e perante quem?” Entendendo-se a 

responsabilidade como uma aptidão de oferecer respostas aos problemas de uma realidade, 

considerando as consequências das ações e decisões de um indivíduo ou de uma instituição, a 

responsabilidade da universidade é dar respostas aos problemas e demandas da sociedade. 

Nessa direção, Derrida (1999, p. 86) reflete: “a Universidade é análoga à sociedade, ao 

sistema social que ela representa como uma de suas partes; e o corpo docente representa, de 

um modo ou de outro, o funcionamento e a finalidade do corpo social [...]”A universidade é o 

lugar para se pensar, levantar questionamentos, criticar e analisar, constituindo, assim, uma 

produção de conhecimento aliada ao pensar nas consequências do seu universo de ideias: Para 

Derrida (1999, p. 102, grifo do autor): 

 

A Universidade está aí para dizer o verdadeiro, para julgar, para criticar no sentido 
mais rigoroso do termo, a saber, para discernir e decidir entre o verdadeiro e o falso; 
e, se ela também está habilitada a decidir entre o justo e o injusto, o moral e o 
imoral, é porque a razão e a liberdade de juízo estão implicados.  
 

Goergen (2006) salienta que a questão da verdade é inerente à questão do homem 

desde os primórdios da sua cultura; o debate sobre a verdade representa o esforço do homem 
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na busca do que é essencial e essa procura deve encontrar na universidade o lugar legítimo de 

discussão incondicional. Nesse sentido, Derrida, em seu livro A Universidade sem condição, 

propõe uma “profissão de fé” na universidade e, consequentemente, nas humanidades que 

estão por vir, ou seja, as humanidades que estão sendo formadas hoje na universidade. Derrida 

(2003, p. 38-39), afirma que “fazer profissão de’ é declarar abertamente o que se é, em que se 

acredita, o que se quer ser, pedindo ao outro para acreditar, nessa declaração sob palavra”.  

A profissão de fé, segundo Goergen (2006), representa um compromisso e a 

assunção de uma responsabilidade, devendo a universidade preservar sempre o seu espaço de 

soberania sem abrir mão da verdade. Assim, a profissão de fé é um comprometimento com 

aquilo que se está declarando, é assumir uma responsabilidade. Segundo Derrida (2003, p. 14, 

grifo do autor) “a Universidade faz profissão da verdade. Ela declara, promete um 

compromisso sem limites para com a verdade”. Surge a necessidade de se refletir sobre a 

responsabilidade da universidade perante as humanidades atuais e as que estão por vir, bem 

como encontrar meios que possibilitem à universidade ultrapassar os seus muros e alcançar a 

sociedade de forma a contribuir para a solução dos diversos problemas que assolam as 

humanidades. 

A universidade incondicional é aquela que se posiciona de forma crítica rejeitando 

“[...] adesão a dogmatismos que não submetam ao debate público ou o rejeitam, sejam eles de 

ordem econômica, política, religiosa, mas também os de ordem epistêmica, como é o caso da 

ciência e da tecnologia” (GOERGEN, 2006, p. 93). A responsabilidade da universidade não é 

somente a produção de conhecimento, é também a aplicação desse conhecimento às diversas 

esferas sociais, é tirar das prateleiras todas as informações adquiridas nas pesquisas e 

transformá-las em realidade e, acima de tudo, o seu grande desafio é educar. O processo de 

produção do conhecimento, em sentido amplo, é muito mais que discussões entre quatro 

paredes, é o senso de responsabilidade, é saber que é preciso agir e não somente falar. Se 

houver educação para todos, sem exclusão, talvez seja possível dirimir a guerra, a 

discriminação, a injustiça e os preconceitos.  

Salienta-se que todos os homens desejam o saber, o conhecimento, e a 

universidade é esse lugar capaz de transformar a informação em conhecimento.  Nesse 

sentido, Derrida (1999) pondera que é preciso abrir-se o olho para saber e fechá-lo para ouvir 

melhor e compreender a sua razão de ser. Nessa perspectiva, faz-se necessário descortinar a 

razão de ser da universidade, e essa descoberta não pode se dar senão em resposta às 

necessidades e aos anseios da comunidade. Isso significa que a instituição deve responder ao 

apelo da sociedade que necessita ser ouvida e respondida.  Para o citado autor, essa busca se 
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desenvolve sobre um fundamento que permanece invisível e impensado, ao qual chama de 

“abismo”. É preciso ultrapassar esse abismo a fim de resgatar a responsabilidade social da 

universidade, não se restringindo apenas aos debates sobre ensino, pesquisa e extensão, mas 

expandindo-se à aplicação dos resultados dessas três dimensões. Assim, a universidade 

assume novas responsabilidades para além das acadêmicas. Concordando com Derrida, Frantz 

(2006, p. 124) acrescenta:  

A atuação da universidade deve incorporar, na medida do possível, todas as 
dimensões da vida, com todo o seu sentido ecológico. Deve ser um lugar onde o ser 
humano possa cultivar a capacidade de olhar criticamente a sua atuação, para 
qualificá-lo a realizar-se em todas as dimensões de sua existência.  

 
Enfim, a universidade é um espaço privilegiado que deve incorporar a 

responsabilidade social a partir de um questionamento científico de tudo o que ocorre em seu 

entorno, constituindo expectativas futuras, caracterizando-se como um lugar ideal para a 

interpretação do mundo e produzir conhecimento de forma pró-ativa com relação às 

consequências desse movimento. Trazer esse debate para o interior da universidade é 

essencial para que se busque a definição da sua responsabilidade social.  
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL DA UNIVERSIDADE 

PÚBLICA NO BRASIL 

 
Nas últimas décadas do século XX, o mundo passou por grandes transformações 

na economia, na política, na religião, nas empresas e na ciência, dentre outras instituições 

sociais. Frente a essas mutações, a educação tem sido apontada como o pilar facilitador da 

superação dos desafios enfrentados pelo mundo globalizado. Transformando-se em um dos 

temas mais discutidos mundialmente, a educação ocupa lugar central na esfera do 

conhecimento e na sociedade, considerada como um dos principais caminhos para o 

desenvolvimento de uma nação em seus aspectos socioeconômicos e científicos.  

Para além desse desenvolvimento é importante que haja uma compreensão, por 

parte do Estado, dos educadores e de toda a sociedade, de que ela é o meio capaz de 

estabelecer as condições necessárias para o desenvolvimento máximo da pessoa humana 

como cidadão. Greisse (2003, p. 36) ressalta-se que “[...] em termos gerais poderíamos 

entender a palavra cidadania como referindo-se aos direitos civis e às responsabilidades 

sociais das pessoas dentro de uma estrutura democrática.”A educação possui a missão de 

promover as condições necessárias para que os estudantes ampliem o entendimento de suas 

responsabilidades mediante a realidade social do País, por meio da prática da cidadania.  

Nessa direção, destaca-se o “movimento de emancipação educativa” que constitui 

a “[...] mobilização geral de esforços e recursos para resolver o problema do direito dos 

direitos dos brasileiros: o de se educar para ser cidadão, para ganhar a vida e para viver com 

decência e dignidade” (TEIXEIRA, 1969b, p. 166). Num contexto de aprofundamento da 

globalização e generalização do conhecimento, em que a disseminação das informações 

ocorre em velocidade crescente e, em contraste a tantas evoluções, vive-se num mundo 

enfermo com graves problemas sociais, a educação pode ser a trilha capaz de transformar a 

humanidade e atingir formas de convivência mais humanas e solidárias. Buarque (2003, p. 22) 

salienta que a “[...] realidade da situação social do mundo, bem como os avanços dinâmicos 

em termos de informação, conhecimento e novas técnicas de comunicação e educação 

evidenciam a necessidade de uma revolução no conceito de universidade.” Dessa forma, faz-

se necessário um combate à ignorância por meio da democratização do conhecimento. Para 

Teixeira (1969b, p. 236) a universidade deve ser concebida como:  

  

[...] um centro de saber, destinado a aumentar o conhecimento humano, um 
noviciado de cultura capaz de alargar a mente e amadurecer a imaginação dos jovens 
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para a aventura do conhecimento, uma escola de formação de profissionais e o 
instrumento mais amplo e mais profundo de elaboração e transmissão da cultura 
comum brasileira.  

 
Para superar esses desafios, num ambiente de muitas incertezas, o caminho da 

educação passa necessariamente pela capacidade de desenvolver nas pessoas a valorização do 

Outro na busca de soluções para problemas que afetam o mundo, evitando fechar-se em uma 

redoma, olhando apenas para si, e perceber a necessidade de agir em favor da sobrevivência 

humana e respeitar todas as diversidades existentes no homem, nas culturas, crenças e valores. 

É essencial que a educação levante questionamentos sobre a atuação de cada indivíduo, no 

sentido de desenvolver uma consciência de participação responsável. 

Diante dessa realidade, a educação superior destaca-se por representar o 

patrimônio intelectual e a independência crítica social, no intuito de superar os desafios atuais 

e de encontrar formas capazes de reorientar o futuro da humanidade. Para isso, é necessária 

uma compreensão sobre a importância da promoção do acesso a esse grau de ensino, tendo 

como fundamento a igualdade de oportunidades.  

 
3.1 Desafios Contemporâneos da Universidade  

  
Para contextualizar a responsabilidade social da universidade pública brasileira, 

serão realizadas algumas reflexões concernentes ao conceito da universidade, suas finalidades 

e desafios contemporâneos. A discussão em torno do conceito de universidade tem como 

direcionamento as características peculiares da universidade (ensino, pesquisa e extensão) que 

a diferencia das demais IES bem como as ideias, opiniões e avaliações concebidas por autores 

e pesquisadores da área sobre o tema. Com relação à finalidade, considera-se a sua atribuição 

de natureza moral e o seu desempenho. 

No Brasil, como em todo o mundo, estão sendo realizadas reformas que geram 

polêmica em torno da educação superior. As discussões sobre essa temática têm em seu 

alicerce o carente contexto social do País em que parte da população não é capaz sequer de 

atender suas necessidades essenciais. Em meio a tantos problemas questiona-se sobre temas 

como ética, política e economia, a fim de descobrir meios de superação da realidade vivida 

pelos cidadãos brasileiros. Tais problemas remetem à procura de respostas a respeito das 

competências da universidade, por se tratar de uma instituição indispensável para a vida e o 

desenvolvimento de qualquer país do mundo, principalmente num período em que a detenção, 

a criação e a aplicação do conhecimento têm a cada dia maior relevância para o futuro da 

humanidade. Nessa direção, Macari (2007, p.10) reflete: 
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Quanto mais conhecimento e sua aplicação em favor da sociedade, maior o 
desenvolvimento e menores as diferenças sociais; obviamente que tudo associado a 
um sistema educacional, forte, saudável, responsável, como política de Estado e não 
de governo. Ainda estamos um pouco longe disso.  
 

Para Teixeira (1969a, p. 238), “a universidade é hoje o centro de toda a sociedade 

e, apesar disto, tem de manter seus velhos ideais e não é manter-se em equilíbrio, mas 

constituir-se a força maior do equilíbrio de toda a sociedade”. O conceito de universidade é 

um tema bastante complexo, apresentando-se como a melhor composição concebida pelo 

homem para a criação do conhecimento. Assim, conceituar universidade não é uma tarefa 

simples, como apresenta Souza (1997, p. 164): “a universidade é, de longe, a mais complexa e 

mais completa instituição de ensino superior jamais engendrada pela criatividade humana.” 

Para Wanderley (2003), o termo universidade está relacionado a outros conceitos – 

cultura, ciência, ensino superior, pesquisa, autonomia, dentre outros – que necessitam ser 

compreendidos de forma inter-relacionada, propondo que a definição de universidade e a sua 

situação atual pressupõem uma visão da totalidade, a fim de acompanhar as relações 

existentes entre a universidade e as estruturas e processos sociais. Nessa direção, surgem as 

forças sociais que exercem influência sobre o conceito de universidade ao longo dos tempos. 

O seu conceito incorpora a diversidade das práticas e das ideias da sociedade humana, 

conforme ensina Frantz (2006, p. 124-125): 

 

Conceitos são produzidos, pelos seres humanos, a partir de certos princípios, de 
pontos de vista extraídos da dinâmica da realidade social que é complexa e 
contraditória e que está sempre em movimento, em renovação, em superação. 
Assim, um mesmo fenômeno social, no caso, a universidade, pode ter várias 
explicações, pois estas não existem prontas.  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, Art. 52, conceitua as universidades como “[...] instituições 

pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de 

extensão e de domínio e cultivo do saber humano [...]” (BRASIL, 1996b, p. 8). Para 

Chaimovich (2006), a definição de universidade é feita por critérios de qualidade e quantidade 

de pesquisa, amplitude das áreas de criação e cultura, de formação de pessoal na graduação e 

na pós-graduação, não como critérios de valor mas como elementos de classificação, e avalia 

que a aplicação desses critérios às universidades brasileiras definiria quantas seriam 

classificadas nessa categoria, visto que tal classificação dependeria da prática da tríade ensino, 

pesquisa e extensão, como requer a definição da LDB/1996.  
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A universidade pode ser entendida como um produto da ação e reflexão humanas, 

um espaço de poder exercido pelas mais diferentes formas e nas mais diversas áreas e campos 

do saber, visto que seu conceito é estabelecido pelos seres humanos de acordo com o lugar e a 

realidade na qual está inserida. Segundo Wanderley (2003, p. 11) a universidade pode ser 

entendida como “[...] um lugar – mas não só ela – privilegiado para conhecer a cultura 

universal e as várias ciências, para criar e divulgar o saber, mas deve buscar uma identidade 

própria e uma adequação à realidade nacional.” Nessa linha de pensamento, Cruz (2006, p. 

42) complementa: 

 

A força da universidade não está no pretenso monopólio sobre o conhecimento. Está 
sim, na capacidade de gerar um tipo especial de conhecimento, na habilidade em 
trabalhar com ele e, principalmente, na competência em formar e educar pessoas 
para continuarem a executar ambas as tarefas. A força da universidade, sua 
característica mais singular está na aliança entre educação e avanço do 
conhecimento. 

 

Para Frantz (2006), no entanto, o conceito de universidade é polêmico, pois a 

universidade carrega em sua história interesses nem sempre convergentes. A história da 

universidade levou-a a percorrer uma trilha que possibilitou a sua evolução e a conquista da 

atenção que não possuiu em seus primórdios e, atualmente, percebe-se que os olhares se 

direcionam à universidade. Vale ressaltar o texto de Jacques Derrida – As Pupilas da 

Universidade –  em que o termo “pupila” deve se entendido como “[...] o orifício central da 

íris por onde passam os raios luminosos [...] o lugar em que se jogam o olhar e o poder ” 

(PETERSON, 1999, p.28). Nesse sentido, o conceito de universidade supera a visão de uma 

instituição que, no caso brasileiro, sempre foi abandonada pelo Estado, pela falta de interesse 

verdadeiro pela educação de um modo geral, progredindo para uma instituição para a qual 

todos os olhares estão direcionados. “Toda uma ótica da responsabilidade e da metafísica é 

desdobrada aqui na medida em que a palavra pupila é o lugar em que se jogam o olhar e o 

poder” (PETERSON, 1999, p. 28). 

Segundo Buarque (2003), apesar das grandes mudanças no mundo e dos 

problemas sociais advindos de uma imensa desarticulação ideológica, a universidade é uma 

das poucas instituições que sobreviveram ao sistema global, considerando que ainda se pode 

permitir ter esperanças de um mundo mais justo se os olhares forem voltados para ela. 

Chama-se a atenção para a existência de um “mal-estar na Universidade” como uma espécie 

de nostalgia do passado, como ressalta Silva (2006, p. 228):  
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A partir disso se formaria então uma idéia de Universidade, calcada no passado, por 
vezes até remoto, que se desejaria por força conservar, ignorando as mudanças 
históricas e os novos modos de inserção social da instituição. Haveria aí, portanto, 
uma falta de visão histórico-política que estaria por trás do “corporativismo”, cuja 
raiz seria algo como superestimativa do passado que se expressaria numa certa 
recusa do presente. Assim, o diagnóstico do mal-estar seria simplesmente 
conseqüência de corações nostálgicos aprisionados no interior de uma idéia fixa e a-
histórica de Universidade (SILVA, 2006, p. 288). 
 
 

Na concepção de Chaimovich (2006, p. 12) esse mal-estar, 

 

[...] sempre esteve presente nas Universidades, criadas pelo poder e destinadas a 
enfrentar, pela sua própria natureza, o próprio poder que as criou e que, quando 
públicas, as mantém. [...] Vale a pena se perguntar se esse mal-estar não é, 
simplesmente, parte da própria idéia de Universidade. Esta instituição precisa, entre 
outras coisas e ao mesmo tempo, ser contemplativa e crítica, manter distância para 
ver o todo e se aproximar à realidade imediata, formar o jovem e cultuar o passado, 
preservar tradições e quebrar paradigmas, tratar da técnica e pensar os limites éticos 
da tecnologia. Viver este universo rico, complexo e contraditório, mantendo a 
integridade da instituição, causa, sim, mal-estar.  
 

Observa-se que o mal-estar da universidade é decorrente das contradições e da 

complexidade que abrangem a dimensão e importância das suas funções. Com relação à 

relevância da universidade para a sociedade brasileira na contemporaneidade, Buarque (2003, 

p. 25) afirma:  

 

Sobretudo estamos vivendo um momento único na história, quando a sociedade 
brasileira parece ter despertado para a importância da educação, mesmo que não 
confiando no papel da universidade, que o povo vê como uma entidade de 
acadêmicos aristocráticos em meio ao mar do baixo nível educacional da população.  

 
Dessa maneira é mister que se realize uma mudança profunda, capaz de colocar  a 

educação brasileira no rumo da qualidade; essa mudança só será possível se a sociedade se 

mobilizar para a valorização da educação pública do País, não apenas na universidade mas em 

todos os níveis educacionais.  

 
3.1.1 Finalidades da Universidade: ensino, pesquisa e extensão 

 
A universidade sempre foi impulsionada pela necessidade de cultivo e transmissão 

do saber humano, atribuição que ela vem perseverando em cumprir desde tempos remotos. A 

instituição universitária busca adaptar-se a diversas realidades. Paulatinamente, as novas 

exigências impactaram a universidade chegando-se à constatação de que a ampliação dos 

conhecimentos e a produção de novos saberes tornaram-se vitais para o novo contexto social, 
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tendo como fins “[...] a liberdade do saber, o alargamento dos horizontes da igualdade de 

oportunidades, e o aperfeiçoamento da formação humana” (TEIXEIRA, 1969a, p. 236).  

Considerando-se finalidade como o fim a que se destina a universidade, entende-se 

que seu principal objetivo é a indissociabilidade da tríade: ensino, pesquisa e extensão. Para 

Souza (1997), a universidade visa a criação de novos conhecimentos por meio da pesquisa, do 

ensino e da disseminação da cultura, partilhando os saberes com a comunidade externa, por 

intervenção da prática do extensionismo. Conforme Wanderley (2003, p. 38) “[...] das 

necessidades de cultivo e difusão enfatizou-se o ensino como meta fundamental; das 

necessidades de ampliação e descoberta enfatizou-se a pesquisa” e como meio de aplicação 

das descobertas, a extensão, concretizando a relação entre ensino, pesquisa e extensão.  

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, Art. 

207 dispõe que “as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de 

gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988, p.34). Sobre a integração do ensino, 

pesquisa e extensão, para bem formar os profissionais, Silva (1997, p. 149), observa:  

 
Por meio da pesquisa aprimora os conhecimentos existentes e produz novos 
conhecimentos. Pelo ensino, conduz esses aprimoramentos e os novos 
conhecimentos aos educandos. Por meio da extensão, pode proceder a difusão, 
socialização e democratização do conhecimento existente, bem como das novas 
descobertas à comunidade. 

 
As universidades foram buscando articular ensino, pesquisa e extensão, o que 

proporcionou o crescimento da aprendizagem e o avanço da ciência; esses resultados 

deixaram clara a importância de se unificar essas três dimensões. A integração dessas 

atividades tornou-se essencial para a ação acadêmica da universidade, proporcionando a 

criação de novos saberes e a sua aplicação para a comunidade na qual está inserida.   

Com relação ao conteúdo do ensino, Wanderley (2003) afirma que durante muito 

tempo a universidade foi concebida como lugar de procura desinteressada do saber e que 

atualmente o ensino deve balancear as exigências profissionais com as exigências 

humanísticas, alicerçadas em valores éticos. O Decreto Nº. 19.851, de 11 de abril de 1931, 

Art. 2º determina que o ensino universitário tem como finalidade:  

 

Elevar o nível da cultura geral, estimular a investigação científica em quais quer 
domínios dos conhecimentos humanos; habilitar ao exercício de atividades que 
requerem preparo técnico e científico superior; concorrer, enfim, pela educação do 
indivíduo e da coletividade, pela harmonia de objetivos entre professores e 
estudantes e pelo aproveitamento de todas as atividades universitárias, para a 
grandeza da Nação e para o aperfeiçoamento da humanidade (BRASIL, 1931a, p.1).  
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 Sobre as relações do ensino superior com a pesquisa pondera-se que há uma 

questão recorrente que desencadeia discussões sobre o que seria preferível, realizar pesquisa 

pura ou aplicada, como afirma Souza (1997, p. 185):  

 

Equivocadamente, há quem ache que a melhor opção seja feita em favor da pesquisa 
aplicada, eis que a pura exigiria equipamentos e laboratórios sofisticadíssimos, além 
de grande tradição institucional nessa atividade. Ledo engano, eis que muitas das 
maiores descobertas da ciência moderna nasceram de acasos ocorridos fora da 
parafernália dos laboratórios de alta definição.  

 

No que se refere ao tipo de pesquisa ideal, Cruz (2006) ensina que a universidade 

aprendeu, ao longo da história, que é bom manter muita atividade de pesquisa básica, um 

pouco menos de pesquisa aplicada e bem menos de pesquisa tecnológica. Diante do exposto, 

pode-se abstrair que o fator essencial para a realização de descobertas é o desempenho 

humano. É preciso alimentar na comunidade acadêmica o desejo, a competência e, sobretudo, 

a dedicação à pesquisa. Somente assim, será possível uma verdadeira integração entre ensino 

e pesquisa. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, Art. 43, inciso III determina como uma das finalidades da educação 

superior o incentivo ao “[...] 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 [...]” (BRASIL, 1996b, p. 7). 

A consciência progressiva por parte da comunidade acadêmica e da sociedade de 

que o conhecimento desenvolvido na universidade deve ser estendido à comunidade, por meio 

de serviços, concebeu o processo de extensão universitária. Formou-se, então, a trilogia 

ensino, pesquisa e extensão, como finalidades acadêmicas de uma universidade.  A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

em seu Art. 43, inciso VII, estabelece, ainda, a 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” (BRASIL, 

1996b, p. 7).  

O Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras 

apresentou o Plano Nacional de Extensão Universitária – 2000/2001, que define extensão 

universitária como “o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a 

Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e 

Sociedade” (FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES 
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PÚBLICAS BRASILEIRAS, 1998, p. 5). Para Holanda (2007a, p. 147-148) trata-se “[...] de 

levar à população o benefício concreto para seu dia-a-dia no mundo do trabalho, da produção 

e da consciência sobre sua realidade, do saber produzido na universidade”.  Fórum de Pró-

Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (1998, p. 5) ressalta:  

 

A Extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade 
acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de 
um conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e discentes trarão 
um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele 
conhecimento. 
 

Tal conceito centraliza a extensão como o caminho para a responsabilidade social 

da universidade, destacando-a como uma instituição transformadora da sociedade por meio de 

uma troca dinâmica entre a universidade e a sociedade. A partir dessas definições, considera-

se o extensionismo uma questão de fundamental importância para o tema proposto neste 

trabalho, visto que a RSU envolve o atendimento à invocação por parte da sociedade por meio 

da sua participação nos diversos problemas da comunidade, e isso ocorre, na maioria das 

vezes, através dos projetos de extensão.  

Silva (1997) afirma que o ensino necessita da pesquisa para aprimorá-lo e inová-lo 

e da extensão para transferir os seus conhecimentos à sociedade e complementá-los com 

aplicações práticas. A extensão necessita dos conteúdos, educandos e professores, do ensino, 

para ser efetivada e da pesquisa para diagnosticar e oferecer soluções para problemas e para 

que esteja em constante processo de atualização. A pesquisa requer os conhecimentos 

promovidos pelo ensino, como ponto inicial para novas descobertas e da extensão para 

difundir e aplicar sua produção. Ensino, pesquisa e extensão são atividades interdependentes e 

complementares, constituindo-se como funções básicas que devem ter valores equivalentes no 

sistema universitário.  Como atividades que se complementam, devem inserir a RSU, 

construindo pontes entre a universidade e a sociedade por meio dos conhecimentos gerados 

nas três dimensões. Tradicionalmente, a concepção dessas pontes, “[...] a concretização do 

compromisso social da universidade e a reflexão ética sobre a dimensão social do ensino e da 

pesquisa têm sido uma atribuição da chamada extensão universitária” (CALDERÓN, 2006, p. 

14).  

A ligação entre a universidade e a população deverá ser efetuada, conforme 

Buarque (2003, p. 62), por meio de uma reforma que, 

 

[...] permita levar em conta os problemas da sociedade em geral e participar de sua 
transformação, por meio de: um firme compromisso para com a qualidade, em todas 
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as áreas. Se o país mantém uma universidade, deve poder orgulhar-se dela e da 
qualidade de seu produto, representado pelos profissionais e o seu trabalho.  

 
Para tanto, é preciso que haja um comprometimento com a qualidade do ensino e a 

formação integral do aluno, fundamentando-se no respeito cultural e na realidade social e 

contribuindo para que os estudantes desenvolvam competências de atuação ética e 

responsável.  

 

3.1.2 Desafios da Universidade Pública no Brasil   

 
A extrema concentração de renda, os salários baixos, o desemprego, a fome que 

atinge milhões de brasileiros, a marginalidade e a violência são alguns exemplos dos 

problemas que o Brasil enfrenta no mundo atual. Não é de hoje que o Estado brasileiro vive 

crises sociais decorrentes, principalmente, da incapacidade de dirimir as desigualdades; estas 

situações não ocorrem por acaso, elas são reflexo de um conjunto de relações entre as diversas 

esferas da vida social, a partir da colonização do Brasil, envolvendo conflitos de interesses 

que vão desde a política até a economia nacional. Não se pode mais admitir uma visão cética 

de que tais problemas fazem parte da alma do País.  

É preciso desenvolver nas pessoas a capacidade de se indignar com a realidade, 

impulsionando-as para a busca de soluções, e esse caminho precisa ser percorrido tendo como 

alicerce a educação do povo brasileiro. Aqui vale destacar que não se está referindo 

simplesmente aos métodos de ensino, mas da educação em seu sentido mais amplo, capaz de 

despertar visão crítica, política, desenvolvimento do potencial humano em sua plenitude, 

capacidade de olhar para o externo, para o estrangeiro, para o Outro. Sobre a valorização da 

educação no Brasil, Buarque (2007, p.9) reflete: 

 

O Brasil é um país onde a cultura não privilegia a educação. É o povo, somos todos 
nós, sem excluir ninguém [...] não há esse sentimento de valorização da educação no 
país. Só a educação é capaz de derrubar o muro da desigualdade e do atraso. Só a 
educação é capaz de distribuir a renda, o bem-estar e fazer um país cujo capital seja 
o conhecimento. 

 
Muito se tem falado da educação como caminho para a transformação social da 

nação, mas pouco tem sido concretizado de fato. Surgem questionamentos relacionados às 

expectativas de todos os atores que, direta ou indiretamente, estão envolvidos com a 

universidade. A universidade necessita ser repensada como uma instituição social, capaz de 

produzir conhecimento e aplicá-lo à comunidade na qual está inserida, ultrapassando os 

limites de seus muros. Para Holanda (2007b, p. 34): 
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É a educação de qualidade para todos que permitirá aos brasileiros contribuir para o 
desenvolvimento do país, lutar por seus direitos e buscar melhores condições de vida 
e trabalho, num processo coletivo que conduza à eliminação das profundas 
desigualdades que historicamente têm marcado a sociedade brasileira.  

 

Nessa linha de preocupação, os debates sobre a educação e seus desafios no Brasil 

do século XXI precisam ser aprofundados e direcionados de acordo com as necessidades da 

sociedade. Em especial, a universidade pública deve possibilitar o acesso à educação superior 

a todos como um dos direitos fundamentais para a vida humana, capaz de formar uma 

sociedade consciente dos seus direitos e deveres. Somente assim poderá prevalecer a 

esperança de uma nação mais justa. De acordo com Buarque (2003), assim como no passado, 

a universidade se encontra novamente enclausurada, defasada, perdendo a sintonia com a 

realidade social externa a seus muros, tais como: avanço e disseminação do conhecimento, 

perda de promoção social, apatia diante da pobreza e não-incorporação à globalização.  

Com relação à omissão quanto aos verdadeiros interesses da população, Buarque 

(2003, p. 37) afirma: 

 

É como se a universidade tivesse tomado o claro partido de um dos lados da 
sociedade, pensando apenas nos excluídos que estão convenientemente próximos a 
ela, que nunca são os verdadeiros excluídos. É como se beneficiar a titulo simbólico, 
uns poucos representantes dos excluídos, incluindo-os no mundo universitário, 
bastasse para desonerar a universidade do compromisso de lutar pela verdadeira 
abolição da exclusão. 

 

Nesse contexto de contradições entre o retorno de uma universidade enclausurada 

e a invocação da sociedade por respostas dessa instituição, Frantz (2006, p. 121) defende:  

 

A universidade precisa abrir-se a todos os sentidos da vida. A universidade deve ser 
um espaço público para a argumentação, cujo sentido não deve ser a vitória sobre o 
outro com quem se argumenta, mas a construção de novos conhecimentos, a partir 
das divergências dos diferentes olhares. 

 

É num cenário de amplas transformações, novas oportunidades de atuação 

profissional, forte pressão social pelo acesso ao conhecimento, surgimento de novos atores e 

de variadas instituições de ensino, que se encontra o panorama atual da educação superior, 

ocupando relevância e preocupação dos estudiosos da educação, bem como dos responsáveis 

pela elaboração de políticas públicas educacionais. Dias, Brandão e Barreira (2005/2007, p.8), 

refletem: 

 
As Instituições Federais de Ensino Superior – IFES passam por momento 
caracterizado por um contra-senso, pois ao mesmo tempo em que necessitam dar 
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respostas à sociedade, cada vez mais esclarecida e exigente, dispõem 
conseqüentemente de recursos materiais escassos e condições de funcionamento 
precárias, insuficientes para satisfazer às demandas de um povo que clama por 
cidadania. 

 

Diante desse panorama, as esferas governamentais têm demonstrado crescentes 

interesses em proporcionar condições de oferta de educação para todos, especialmente para os 

menos favorecidos. Todavia, ainda há muito a ser feito para que isso se torne uma realidade. 

Dessa maneira, surge a direção de muitas reformas para o ensino superior nacional, bem como 

a criação de projetos direcionados à área, sinalizando que o sistema de ensino está 

conquistando os olhares da sociedade, do Estado e das instituições para si. Os desafios pelos 

quais vêm passando as IES públicas brasileiras apontam para: 

 

[...] um momento histórico em que a desvalorização do profissional do ensino e da 
descaracterização da ação docente são focos de maior atenção e preocupação por 
parte dos gestores, pesquisadores e professores diante dos desafios postos pela 
sociedade à formação acadêmica estabelecida neste nível de ensino (DIAS; 
BRANDÃO; BARREIRA, 2005/2007, p. 8). 
 

Considerando que todos os níveis da educação nacional têm enfrentado ao longo 

dos séculos inúmeros problemas relacionados com a ausência de planejamento, de alocação 

de recursos suficientes, de estruturas físicas adequadas, de qualificação dos profissionais e, 

principalmente, baixa qualidade do ensino público nos níveis fundamental e médio, não é de 

se estranhar as dificuldades de estudantes oriundos de escolas públicas para ingressar na 

universidade. Conforme Holanda (2007b), essas diferenças de acesso à educação superior 

entre pobres e ricos causam grande impacto na desigualdade social. Por outro lado, a oferta de 

vagas nas universidades públicas não é suficiente para suprir a demanda que aumenta, a cada 

dia, em função das exigências sociais e mercadológicas com relação à qualificação constante 

daqueles que almejam um futuro promissor. 

Desses dilemas emergiu a necessidade de se repensar a responsabilidade da 

universidade a fim de cumprir uma das suas principais funções, a inclusão social, por meio da 

redistribuição justa de oportunidades educacionais, adotando-se alternativas que possibilitem 

o acesso de uma maior quantidade de estudantes ao ensino superior. Nessa linha de 

preocupação, ressalta-se que não adianta só possibilitar o acesso, é preciso ir além, garantindo 

a permanência, como defende Santos (2003, p.89): “obviamente uma inclusão social deve 

exigir do processo de formulação de políticas públicas para o ensino superior compromissos 

muito claros de mudanças necessárias aos tempos atuais.” Vale salientar que somente a 

elaboração de políticas não garante a sua implementação para a concretização desse processo 
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é preciso que haja planejamento; o desafio é a criação de táticas administrativas e planos 

capazes de promover a superação dos obstáculos impostos pelo ambiente atual e que 

assegurem os resultados desejados em relação aos projetos direcionados à reforma da 

educação superior. 

Atualmente, a educação brasileira convive com preceitos legais que buscam traçar 

um projeto político-educativo com vistas à reestruturação do sistema educacional da 

autonomia administrativa e financeira, e redefinição dos seus serviços. Assim, programas de 

acesso vêm sendo criados desde o estabelecimento do ensino superior no País, mas no 

governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), durante o período de 1995 a 2002, houve uma 

grande expansão. Vale salientar que tal expansão ocorreu através da privatização desse grau 

de ensino, como ressalta Cunha (2003, p.58): 

 

[...] o número de instituições privadas aumentou consideravelmente, em especial na 
categoria universidades e na dos centros universitários, o que resultou na ampliação 
do alunado abrangido pelo setor. Tal crescimento fez-se com a complacência 
governamental diante da qualidade insuficiente do ensino ministrado nas instituições 
privadas e até mesmo com o benefício do credenciamento acadêmico e do crédito 
financeiro. 
 

Especialmente pela forte pressão dos organismos internacionais que passaram a 

comandar e a ditar essas e outras políticas no mundo inteiro, principalmente para aqueles 

países credores, porque estes precisavam do dinheiro e tinham que fazer o que os organismos 

internacionais prescreviam. Dentre esses organismos encontram-se: o Banco Mundial (BM), o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e as agências das Organizações das Nações 

Unidas (ONU).  

Com relação à influência dos organismos sobre a Educação Superior, Dourado 

(2002), dá ênfase à atuação do Banco Mundial, visto que este restaura a sua ação no Brasil a 

partir da década de 1980, considerando a sua liderança no processo de reestruturação e 

abertura das economias aos novos padrões do capital sem fronteiras exercendo, portanto, 

influência no campo educacional na América Latina e, particularmente, no Brasil, ao 

disseminar, entre outras medidas, direcionamentos para a articulação entre educação e 

produção do conhecimento, por meio da privatização e mercantilização da educação.  

Nessa direção, Dourado (2002, p. 240) destaca as recomendações do Banco 

Mundial para a educação superior:  

 

1) privatização desse nível de ensino, sobretudo em países como o Brasil, que não 
conseguiram estabelecer políticas de expansão das oportunidades educacionais 
pautadas pela garantia de acesso e eqüidade ao ensino fundamental, bem como, pela 
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garantia de um padrão de qualidade a esse nível de ensino; 2) estímulo à 
implementação de novas formas de regulação e gestão das instituições estatais, que 
permitam alterações e arranjos jurídico-institucionais, visando a busca de novas 
fontes de recursos junto a iniciativa privada sob o argumento da necessária 
diversificação das fontes de recursos; 3) aplicação de recursos públicos nas 
instituições privadas.  

 
Dentre as políticas públicas direcionadas ao ensino superior nos últimos governos, 

destaca-se o Programa de Expansão das Universidades Federais brasileiras, por apresentar-se 

como um dos maiores desafios da universidade pública do País. A expansão da educação 

superior no Brasil teve como eixo norteador a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei nº. 

9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece à União o papel de destaque na 

formulação de políticas educacionais com o intuito de atender ao aumento da demanda por 

esse nível de ensino. Conforme Ristoff e Giolo (2006), a LDB foi o marco que sintetizou a 

determinação das políticas para a educação e desencadeou o aprofundamento do processo de 

reformulação do sistema de educação superior do Brasil, apontando como um dos principais 

resultados desse processo o crescimento expansivo do sistema, principalmente, no campo das 

instituições privadas.  

No que diz respeito à expansão da educação superior no sentido de ampliação 

social, Ristoff e Giolo (2006, p. 16) observam que “a classe média baixa e os trabalhadores 

foram atraídos, sobretudo, pelas instituições privadas que passaram a lhes oferecer cursos 

mais breves, mais baratos e, em tese, mais afinados com a sua destinação profissional.” As 

instituições privadas ofereceram respostas de oferta à política educacional, logo as instituições 

públicas do sistema federal obtiveram pouca atenção e investimento para a expansão do 

sistema. Essa ausência de investimentos para as instituições públicas de ensino decorreu das 

políticas neoliberais10 no governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), cuja reestruturação 

capitalista é assinalada “[...] por políticas de centralização, de diferenciação e de 

diversificação institucional, e, especialmente, de privatização da esfera pública” (DOURADO, 

2002, p. 2). A reforma do Estado, consubstanciada pelo discurso de adaptação do País ao 

processo de globalização e às novas demandas do mundo contemporâneo, esse governo foi 

marcado pela transferência de bens e serviços públicos à esfera privada e a educação não 

ficou fora desse contexto.  

A proposta de governo de Fernando Henrique Cardoso em relação à educação, 

conforme Cunha (2003), afirmava a necessidade de se estabelecer uma “verdadeira parceria” 

                                                 
10 O Neoliberalismo difunde ideias políticas e econômicas capitalistas que defendem o livre mercado, com o 
intuito de garantir o crescimento econômico e o desenvolvimento social, e a não participação do Estado na 
economia do país.  
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entre setor privado e governo, entre universidade e indústria, tanto na gestão quanto no 

financiamento do sistema brasileiro. A proposta referia-se negativamente à rede federal de 

ensino superior, que “precisaria ser revista”, silenciando-se quanto ao conjunto do ensino 

privado. A política de Fernando Henrique Cardoso (FHC) para a educação superior foi 

marcada pelo aumento da oferta de vagas e redução de investimentos na esfera pública, como 

afirma Carvalho (2006, p. 4):  

 

Entretanto, a política concretizou-se pelo sucateamento do segmento público, 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.  

 

Ressalta-se que a diminuição das despesas para as universidades federais “[...] foi 

alcançada mediante a compressão dos salários e dos orçamentos, assim como pela não-

reposição dos quadros perdidos” (CUNHA, 2003, p.57). Esse cenário estimulou o aumento de 

IES privadas, fundações privadas e a disseminação de parcerias com as universidades 

públicas. Apesar do significativo aumento de acesso à educação superior, por meio da 

expansão e criação de novos cursos em instituições particulares, a demanda por ensino 

superior continuou crescendo e, a partir do diagnóstico feito pelo Plano Nacional de Educação 

(PNE) instituído pela Lei nº. 10.172, de 9 de janeiro de 2001, foram questionados os sérios 

problemas enfrentados pela educação superior brasileira e a necessidade de se estabelecer 

políticas capazes de promover sua renovação e foi instituída como uma das metas principais 

“prover até o final da década, a oferta de educação superior para, pelo menos, 30% da faixa 

etária de 18 a 24 anos” (BRASIL, 2001, p. 37). Vale destacar, ainda, que o PNE prevê uma 

ampliação da oferta de ensino público afirmando que “deve-se assegurar, portanto, que o setor 

público neste processo, tenha uma expansão de vagas tal que, no mínimo, mantenha uma 

proporção nunca inferior a 40% do total” (BRASIL, 2001, p. 35).  

Nessa realidade, o programa de expansão da educação superior do governo de Luís 

Inácio Lula da Silva (2002 a 2010) tem apontado para inúmeros obstáculos a serem 

superados. Para conduzir a expansão da educação superior foram criadas várias políticas 

públicas, como: Programa Universidade para Todos (PROUNI), Sistema da Avaliação do 

Ensino Superior (SINAES) e o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (REUNI). 
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 O Programa Universidade para Todos (PROUNI), aprovado pela Lei nº. 

11.096/2005, de 13 de janeiro de 2005 é destinado à concessão de bolsas de estudo em cursos 

de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino 

superior, com ou sem fins lucrativos, para estudantes de baixa renda, portadores de 

necessidades especiais e professores da rede pública. De acordo com a Lei nº 11.096/2005 de 

13 de janeiro de 2005, Art. 1º, além de bolsas integral ou parcial de 50%, o programa oferece 

benefícios parciais de 25% do valor do curso. As instituições que aderem ao PROUNI devem 

destinar parte de suas vagas em troca da isenção de impostos.  

O Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), instituído pela 

Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, Art. 1º garante o “[...] processo nacional de avaliação das 

instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de 

seus estudantes [...]” (BRASIL, 2004a, p.3). É constituído por três processos: a Avaliação das 

Instituições, a Avaliação dos Cursos de Graduação e o Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE). Integrando o mesmo sistema, cada um desses processos utiliza 

instrumentos próprios, porém articulados entre si que abordam dimensões e indicadores 

específicos. 

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI) foi criado pelo Decreto Nº. 6.096 de 24 de abril de 2007. Conforme Art. 1º 

do referido Decreto, o REUNI tem como objetivo criar condições para o aumento do “[...] 

acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor 

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades 

federais” (BRASIL, 2007, p. 8). Sua meta é o acréscimo gradual do percentual de conclusão 

dos cursos de graduação presenciais para 90% e da relação de alunos de graduação em cursos 

presenciais por professor para dezoito, ao final de cinco anos.  

De acordo com Ranieri (2006), a legislação que trata desses programas interfere 

diretamente na reforma do ensino superior e destaca a pressão pelo aumento de vagas na 

educação superior indicando, para as universidades públicas, a necessidade de expansão. 

Assim, o Ministério da Educação (MEC), implementou o Programa de Expansão das 

Universidades Federais, através da interiorização desse grau de ensino. Todavia, a ampliação 

de vagas nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) tem sido alvo de críticas 

referentes à falta de sedes próprias e condições adequadas ao processo ensino-aprendizagem.  

Assim, a ousadia do atual Governo Federal sinaliza para a necessidade de 

elaboração de projetos capazes de criar as condições necessárias para facilitar o processo de 

consolidação desses cursos. Esse quadro pode convergir para um clima de incertezas tanto 
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para os discentes quanto para os profissionais que estão envolvidos com a administração das 

universidades em expansão. Nessa direção, Frantz (2006, p. 218) afirma: 

 

Nós tivemos certo descontrole na expansão do ensino superior no Brasil porque o 
Estado não consegue dar conta, ainda, das necessidades que a sociedade tem e, 
quando as coisas vão acontecendo, vão acontecendo ainda dentro do que foi e ainda 
é, sob muitos aspectos, o Estado brasileiro, muitas vezes, setorial e representativo de 
grupos de interesse. Por trás do discurso ação estatal ou de sua atuação, escondem-se 
e se legitimam interesses diversos de grupos, dentro ou fora das estruturas públicas 
estatais. Interesses provados se impõem, encobertos pelo discurso da 
responsabilidade pública, muitas vezes.  
 

Discordando da assertiva acima, Carbonari Netto (2006, p. 205 – 206) pondera:  
 

Quanto aos critérios para a expansão, não é verdade que o país – e acho que também 
a América Latina – tenha feito uma expansão desordenada do seu ensino superior. 
Todos os outros governos anteriores a este tiveram critérios de expansão. O governo 
atual tem e o anterior também teve. Muitos de nós participamos de vários governos 
em Comissões de Especialistas de Avaliação. Então, dizer, hoje, que a expansão do 
país foi desordenada não é verdade. Evidentemente, houve diferença de critérios. 

Conforme Soares (2002), a expansão do ensino superior no contexto atual deverá 

desenvolver políticas diferenciadas de estímulo ao acesso, por parte dos diversos grupos 

sociais, além de uma ampla reestruturação das relações entre o Estado e os sistemas de 

educação superior, não podendo ser presidida pela lógica do mercado. O citado autor 

acrescenta que compete ao Estado a garantia (direta ou indiretamente) da democratização do 

acesso à Educação Superior, mediante desenvolvimento do domínio público, a revitalização 

do crédito educativo e um competente sistema de bolsas de estudos.    

 Nessa perspectiva, Giolo (2006), acrescenta que a expansão da educação superior 

direcionada às classes populares terá de ser operada, fundamentalmente, pela ampliação da 

rede pública e pelos organismos associados ao poder público. Conforme visão desse autor, a 

tarefa principal consiste em: recomposição da estrutura existente e ampliação dessa estrutura a 

fim de democratizar a educação superior pública. Porém, critica que em função dos limites do 

orçamento público essas tarefas devem ocorrer de forma lenta. A concretização da expansão 

da educação superior pública no Brasil passa necessariamente pela questão do financiamento, 

evidentemente porque o aumento de vagas nas universidades deve ocorrer paralelamente ao 

aumento e melhoria de estrutura física e de recursos humanos, capazes de garantir a qualidade 

do ensino.  
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Dando prosseguimento às políticas de expansão da educação superior, 

recentemente, o Ministério da Educação (MEC) elaborou o REUNI11, tendo como objetivo 

expandir as vagas das universidades federais e diminuir a evasão dos estudantes. Para 

incentivar a adesão ao programa por parte das universidades, esse programa prevê 

incrementos orçamentais. Cesaltina (2007, p. 15) explica: 

 

A adesão ao Reuni é voluntária. Isso porque o investimento de R$ 2 bilhões a ser 
feito pelo governo nas universidades federais depende do cumprimento de metas. O 
aumento do número de matrículas em 20%, a elevação da taxa de conclusão média 
para 90% e a relação de alunos por professor, de um para 18, devem ocorrer ao fim 
de cinco anos. 
 

A criação deste programa provocou expectativas e uma série de debates e 

questionamentos por parte dos professores, servidores técnico-administrativos e estudantes 

sobre os rumos das instituições que optarem pela adesão, especialmente no que diz respeito ao 

principal desafio das universidades públicas no País: a qualidade do ensino. De acordo com 

Cesaltina (2007), o presidente nacional do Sindicato dos Docentes das Instituições de Ensino 

Superior – ANDES, Paulo Rizzo, demonstra preocupação com o aumento da necessidade de 

contratação de professores efetivos que, não sendo atendida, pode agravar a precariedade das 

condições de trabalho.  

Com relação a essa expectativa, Cesaltina (2007) afirma que o MEC comunicou o 

encaminhamento do projeto de lei referente à abertura de vagas para novos professores ao 

Congresso Nacional. No entanto, a situação é mais complexa do que aparenta ser. Além da 

escassez de recursos humanos, está a necessidade de ampliação e melhoria da estrutura física 

e aquisição de equipamentos e investimentos em laboratórios, a fim de evitar o agravamento 

dos problemas que os cursos em expansão já estão enfrentando como foi visto anteriormente. 

Embora o REUNI seja uma boa oportunidade de proporcionar maior acesso ao ensino 

superior, um fato é inquestionável: a adesão ao programa deve estar pautada na realização de 

um planejamento bem elaborado para evitar percalços durante a sua implementação e dirimir 

os problemas que a expansão enfrenta atualmente. Para tanto, é essencial a participação de 

toda a comunidade acadêmica e da sociedade na tomada de decisões e elaboração de objetivos 

e metas a serem perseguidos pelas universidades.     

As iniciativas e programas governamentais mencionados representam avanços 

relevantes na trilha do desenvolvimento social e potencializam a capacidade das IES levando 

a considerar que está ocorrendo uma inflexão de mudanças, porém salienta-se que essas 

                                                 
11 O projeto encontra-se disponível em: http://portalmec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/diretrizesreuni.pdf. 
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estratégias devem, necessariamente, estar associadas à melhoria da qualidade da educação 

como “[...] produto de uma profunda reflexão sobre o significado social da produção de 

conhecimento e da formação profissional de líderes na era da ciência” (VALLAEYS, 2006, 

p.39). Para que esses programas sejam realmente válidos é preciso muito mais que planos, 

estes precisam sair do papel, e, para tanto, é necessário que o planejamento esteja atrelado a 

responsabilidades e metas a serem controladas.  

Diante do exposto, pode-se sintetizar que o desafio da educação superior no Brasil 

contemporâneo é o estabelecimento de políticas que tenham como objetivo atentar para os 

múltiplos papéis desse nível de ensino, de modo a enfrentar as dificuldades de escassez de 

recursos públicos, a diversificação de modelos de cursos, além dos novos desafios impostos 

pela globalização e desenvolvimento tecnológico. Em seu livro A Universidade Necessária, 

Darcy Ribeiro aponta os desafios em relação aos quais as universidades deveriam posicionar-

se: 

 

a) a opção entre a espontaneidade e o planejamento, como política de 
desenvolvimento da universidade, e b) a opção entre o compromisso da universidade 
com a nação e seus problemas de desenvolvimento e a postura tradicional, fechada 
em si mesma e dedicada à erudição gratuita e desinteressada do destino nacional, ou 
incapaz de relacionar a atividade universitária com uma atitude cidadã (RIBEIRO, 
1982, p. 143). 

  
A relação da educação superior brasileira com a sociedade evoluiu bastante ao 

longo dos tempos e, atualmente, não se resume apenas à formação de profissionais. Suas 

atividades devem colaborar para a busca de soluções dos problemas sociais, aplicando os 

resultados das pesquisas e conhecimentos gerados na universidade em favor das demandas da 

comunidade. Assim, “[...] em nenhuma etapa anterior da História da Humanidade, o bem-

estar das nações havia dependido tão diretamente da qualidade e maior alcance dos sistemas 

de educação superior e de suas instituições” (SABINA, 2004, p. 193). De igual modo, a 

importância da educação como fator de inclusão social para a construção de sociedades 

próximas e democráticas deve ser explicitamente ressaltada, principalmente por sua 

capacidade transformadora para a formação em um mundo melhor.  

Diante disso, as políticas públicas voltadas para a educação superior possuem 

valor especial na união de empenhos para a superação da desigualdade social. Apesar dos 

avanços conquistados pelo Brasil, ainda existem referências que demonstram lacunas nessa 

área, principalmente, entre a população mais carente. Nesse sentido, Holanda (2007b), afirma 

que o País atende a cerca de 7,4% da população na faixa etária de 18 a 24 anos (considerada 

ideal para essa etapa educacional) e, apenas 1,8% de toda a população nacional. Essa 
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constatação revela que a desigualdade é nítida com relação a oferta de educação superior no 

País. Nessa linha de preocupação, os olhares estão sendo direcionados para a educação 

superior que tem sido apontada como alvo capaz de fomentar a esperança de uma sociedade 

igualitária, como se destaca a seguir:  

 

A universidade é um portal da esperança por nos permitir compreender a 
encruzilhada com a qual nos defrontamos em meio a nosso processo civilizatório. 
Um dos caminhos leva a um mundo unido, enquanto o Outro conduz a um mundo 
socialmente cindido. Temos de conceber idéias para a criação de um futuro melhor, 
que venha a beneficiar toda a humanidade, com uma globalização que não inclua a 
exclusão social (BUARQUE, 2003, p. 71).   

  
Desde finais do século passado, vive-se uma sociedade conceituada por vários 

especialistas como “a sociedade do conhecimento”, na qual as instituições de educação 

superior são instadas a preservar, gerar, transmitir e aplicar os novos conhecimentos. Isto 

constitui um desafio e uma oportunidade para a educação superior, ao elevar substancialmente 

sua participação ante as novas exigências sociais. Não obstante, sérias ameaças e debilidades 

na educação superior estão presentes na maioria dos países, inserindo-se, nessa realidade, o 

Brasil.  

Conforme Batista (2002), a educação superior brasileira relaciona-se com a 

sociedade por meio do sistema educativo (formação de docentes e profissionais para a 

educação básica, atividades de extensão, além de interação com as empresas), do sistema 

econômico (desenvolvimento científico e tecnológico), e do sistema social e cultural 

(desenvolvimento de práticas extensionistas). Assim sendo, a sociedade cria expectativas de 

que a universidade possa ser a principal instituição empenhada na luta por um país em que a 

dignidade humana e a justiça social deixem de ser privilégio de uma minoria para 

transformar-se em direito de todos. Para que haja uma correspondência em direção a tais 

expectativas é preciso que a responsabilidade social esteja no centro de suas ações. A seguir 

serão apresenta-se a análise de documentos oficiais da Educação Superior no Brasil. 

 

3.1.2.1 Reforma Universitária - Lei nº 5.540/68  

 

Para uma compreensão dos desafios contemporâneos da universidade é necessário 

que as discussões se iniciem com os aspectos referentes à reforma universitária. Esse 

inesgotável tema tem polarizado o interesse das diversas esferas sociais, destacando-se a Lei 

nº. 5.540/68, de 28 de novembro de 1968, que traduz a reforma universitária em 59 artigos 
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apresentando os fins, as funções, a organização e as modalidades de cursos no ensino 

superior. Vale salientar que a citada lei foi revogada pela Lei nº 9394/96, com exceção do Art. 

16, que já havia sido alterado pela Lei Nº 9.192, de 2 de dezembro de 1995 e que trata da 

instituição de “[...] Reitores e Vice-Reitores de universidades, e de Diretores e Vice-Diretores 

de unidades universitárias e de estabelecimentos isolados de ensino superior [..]” (BRASIL, 

1968, p. 4).  

Nos artigos 31 a 36, a lei inclui orientações sobre corpo discente, as disposições 

gerais e transitórias:  

Art. 32. O regime jurídico do magistério superior será regulado pela legislação 
própria dos sistemas de ensino e pelos estatutos e regimentos das universidades, das 
federações de escolas e dos estabelecimentos isolados [...] Art. 34. As universidades 
deverão progressivamente e na medida de seu interesse e de suas possibilidades, 
estender a seus docentes o Regime de Dedicação exclusiva às atividades de ensino e 
pesquisa. Art. 35. O regime a que se refere o artigo anterior será prioritariamente 
estendido às áreas de maior importância para a formação básica e profissional. Art. 
36. Os programas de aperfeiçoamento de pessoal docente deverão ser estabelecidos 
pelas universidades, dentro de uma política nacional e regional definida pelo 
Conselho Federal de Educação e promovida através da CAPES e do Conselho 
Nacional de Pesquisas (BRASIL, 1968, p. 7).  

 
Nos demais artigos da lei percebe-se a introdução de inovações com o intuito de 

superar o modelo de ensino existente no Brasil por meio de estabelecimentos isolados, 

buscando a universidade como estrutura organizacional capaz de promover a 

indissociabilidade entre ensino e pesquisa, a qual não mais deveria organizar-se a partir da 

justaposição de  escolas, mas com  base na “universalidade de campo”. Dentre as principais 

medidas advindas da Lei nº. 5540/68, destacam-se: indissociabilidade entre ensino e pesquisa; 

autonomia das universidades; unificação de modelo organizacional para as universidades, 

públicas ou privadas; a criação da estrutura departamental; eliminação da cátedra e sua 

vitaliciedade; vestibular como critério de ingresso no ensino superior; regime de matrícula 

semestral por disciplina, em substituição à matrícula por série anual; o crédito como unidade 

de medida para a contabilidade acadêmica de integralização curricular; a extensão como 

instrumento para a melhoria das condições de vida da comunidade e participação no processo 

de desenvolvimento; vestibular unificado para todos os cursos da mesma instituição; 

renovação periódica do reconhecimento de universidades e estabelecimentos isolados de 

ensino superior. 

Dessa maneira, a reforma de 1968 reorganizou as universidades, bem como a 

criação de novas Instituições de Ensino Superior. Na visão de Lerche (2008), essa reforma 

pretendia diminuir a oposição estudantil ao regime militar e instituir uma articulação entre 
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formação profissional universitária e produção de saber. Apesar das características 

autocráticas, centralizadoras e ditatoriais, a reforma de 1968 representa um marco histórico na 

história para educação superior e um avanço na sua modernização.   

 

3.1.2.2 Decreto nº. 5.773, de 9 de maio de 2006 

 
O Decreto nº. 5.773, publicado no Diário Oficial da União (DOU), em 10 de maio 

de 2006, denominado, também, como Decreto Ponte “[...] dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 

superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino” (BRASIL, 2006, p.1). 

Conforme Art. 2º. do Decreto nº. 5.773 “o sistema federal de ensino superior compreende as 

instituições federais de educação superior, as instituições de educação superior criadas e 

mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação superior.” (BRASIL, 2006, 

p.1). A seguir serão destacados alguns pontos considerados importantes para a educação 

superior brasileira, definidos pelo Decreto Ponte. 

O Decreto fortalece o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior e a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), reforçando, assim, o sistema de avaliação. O Art. 3º define que as 

responsabilidades de regulação, supervisão e avaliação: 

 

[...] serão exercidas pelo Ministério da Educação, pelo Conselho Nacional de 
Educação - CNE, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira - INEP, e pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação 
Superior - CONAES, na forma deste Decreto (BRASIL, 2006, p.1). 
 

Valoriza o MEC e suas respectivas secretarias determinando em seu Art. 5º que 

“[...] compete ao Ministério da Educação, por intermédio de suas Secretarias, exercer as 

funções de regulação e supervisão da educação superior, em suas respectivas áreas de 

atuação” (BRASIL, 2006, p.2). Destacam-se o credenciamento e recredenciamento de IES 

que, de acordo com o Art. 12, serão credenciadas como faculdades, centros universitários e 

universidades, devendo cumprir as seguintes fases: 

 

 I - protocolo do pedido junto à Secretaria competente, instruído conforme disposto 
nos artigos 15 e 16; II - análise documental pela Secretaria competente; III - 
avaliação in loco pelo INEP; IV - parecer da Secretaria competente; V - deliberação 
pelo CNE; e VI - homologação do parecer do CNE pelo Ministro de Estado da 
Educação (BRASIL, 2006, p. 7).  
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Quanto ao recredenciamento, “a instituição deverá protocolar pedido de 

recredenciamento ao final de cada ciclo avaliativo do SINAES junto à Secretaria competente 

[...]” (BRASIL, 2006, p. 9-10). Ressaltam-se, ainda, os seguintes aspectos: redução das 

atribuições do Conselho Nacional de Educação (CNE)12, participação das corporações 

profissionais nos processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento 

de cursos superiores, definição do regime docente de tempo integral em 40 horas, observação 

por parte das IES dos princípios da moralidade e da legalidade na administração pública. 

Dentre os documentos essenciais para o pedido de credenciamento, solicita-se o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). De acordo com o Art. 16 o PDI deverá conter: missão, 

objetivos e metas; projeto pedagógico, cronograma de implantação e desenvolvimento da 

instituição e de cada um de seus cursos, organização didático-pedagógica da instituição, perfil 

do corpo docente, organização administrativa da  instituição, oferta de educação a distância, 

oferta de cursos e programas de mestrado e doutorado e demonstrativo de capacidade e 

sustentabilidade financeiras.  

Diante do exposto, pode-se considerar que o Decreto Ponte contribui para a 

concretização da responsabilidade social universitária, visto que sua principal finalidade é a 

garantia da qualidade na oferta do ensino superior, por meio da regulação do SINAES e da 

LDB, além da exigência do Plano de Desenvolvimento Institucional que define o plano 

estratégico da universidade, que requer o alcance de objetivos que abrangem, dentre outros, 

aspectos referentes às ações de responsabilidade social.  

 
3.1.2.3 Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei nº. 9394/96 

 
Dentre as reformas do ensino superior viabilizadas por instrumentos legais, 

destaca-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei Nº. 9394/96, de 20 de 

dezembro de 1996. A LDB dedica um capítulo especificamente à educação superior. Trata-se 

do Capítulo IV que, inicialmente, enfatiza as finalidades da educação superior, apresentadas 

no Art. 43, incisos I ao VII. O texto esclarece que a educação superior tem como dever 

promover a cultura e desenvolver a capacidade científica, bem como o pensamento crítico dos 

estudantes, diplomar pessoas nas diversas áreas do conhecimento, com duas aberturas: 

inserção profissional e participação no desenvolvimento social do país, deixando evidente que 

as IES possuem o dever de ultrapassar a formação de competências profissionais, o que 

implica criar mecanismos capazes de incutir nos estudantes o senso de responsabilidade em 

                                                 
12 Ressalta-se que o Conselho Nacional de Educação foi criado pelo Decreto nº 19.850, de 11 de abril de 1931. 
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relação à comunidade em seu entorno. Incentiva a investigação científica, recomendando o 

direcionamento ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia com vistas à difusão da cultura 

e destaca a compreensão do homem e do ambiente em que vive. Considera o conhecimento 

cultural, científico e técnico como “patrimônio da humanidade”, devendo as IES difundir os 

saberes por meio do ensino, da publicação e de outras formas de comunicação.  

A LDB salienta que a universidade deve: provocar o anseio de busca permanente 

de aperfeiçoamento cultural e profissional e realce aos estudos contemporâneos por 

intermédio do estímulo ao conhecimento dos problemas do mundo atual, enfatizando-se as 

atividades de extensão, na forma de prestação de serviços à comunidade e da difusão dos 

resultados conquistados por meio da pesquisa científica e tecnológica realizada na instituição. 

Dentre os aspectos apresentados até aqui, buscando delimitar a análise ao aspecto da 

responsabilidade social, destacam-se, inicialmente, os incisos VI e VII do Art. 43: 

 

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 
(BRASIL, 1996b, p. 7). 

 
 É importante salientar que é necessário que a comunidade interna da universidade 

conheça de perto a realidade e, para que isso ocorra, os seus atores devem manter uma relação 

constante com a comunidade na qual estão inseridos. Com relação à extensão, a LDB destaca 

a sua prática como uma difusão do conhecimento, quando existe uma necessidade de 

rompimento de fronteiras entre a universidade e a sociedade através do ensino, da pesquisa e 

da extensão.  

O Art. 44 refere-se à abrangência da educação superior, tipificando os cursos 

como: sequenciais, regulares de graduação, pós-graduação e prevendo outros, de natureza 

livre, por meio da extensão: 

 

A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:  I-cursos 
seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a 
candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, 
desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente;  II - de graduação, 
abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham 
sido classificados em processo seletivo; III - de pós-graduação, compreendendo 
programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e 
outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às 
exigências das instituições de ensino; IV - de extensão, abertos a candidatos que 
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atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino 
(BRASIL, 1996b, p. 7). 

 
Quanto ao acesso à graduação, vale ressaltar que a legislação determina que seja 

feito pela classificação em processo seletivo afirmando, assim, a meritocracia. No entanto 

deve-se, por meio de uma visão crítica, salientar a urgência de melhoria da qualidade da 

educação na esfera pública nos demais níveis de ensino, a fim de que as oportunidades de 

acesso sejam igualitárias para aqueles que concorrem com estudantes oriundos de escolas 

particulares.   

O Art. 45 estabelece uma distinção entre instituições de ensino públicas e privadas, 

esclarecendo que a educação superior pode ser ministrada nas duas esferas: “a educação 

superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com 

variados graus de abrangência ou especialização” (BRASIL, 1996b, p. 7). A partir da 

aprovação da referida lei, percebeu-se o aumento da privatização do ensino superior no 

interior, através da criação de instituições privadas e parcerias com a esfera pública, bem 

como a crescente oferta de cursos de extensão pagos.  

O Art. 46 é consagrado ao controle dos cursos superiores pelo poder público por 

meio da autorização, do reconhecimento e da avaliação das IES e determina o princípio da 

validade periódica do seu funcionamento, devendo a sua continuidade sujeitar-se ao processo 

avaliativo permanente do Poder Público:  

 

A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de 
instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, 
periodicamente, após processo regular de avaliação. § 1º Após um prazo para 
saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a que se 
refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, em 
desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão 
temporária de prerrogativas da autonomia, ou em descredenciamento. § 2º No caso 
de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção 
acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se 
necessários, para a superação das deficiências (BRASIL, 1996b, p. 7.). 

 

As normas servem de subsídios para regimentos dos cursos, no que diz respeito ao 

período letivo, organização curricular, critérios de avaliação, qualificação docente, duração 

dos cursos e obrigatoriedade de frequência de alunos e professores, salvo em programas de 

educação a distância, como destacado no Art. 47: 

 

Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no 
mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado 
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aos exames finais, quando houver. § 1º As instituições informarão aos interessados, 
antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes 
curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos 
disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas 
condições. § 2º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, 
demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, 
aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus 
cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. § 3º É obrigatória a 
freqüência de alunos e professores, salvo nos programas de educação a distância. § 
4º As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos de 
graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo 
obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão 
orçamentária (BRASIL, 1996b, p.7 ). 

 
O Art. 48 disciplina a questão dos diplomas no ensino superior, incluindo 

expedição, registro, validade, reconhecimento e revalidação, estabelecendo que “os diplomas 

de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da 

formação recebida por seu titular” (BRASIL, 1996b, p. 7-8). Nos artigos 49, 50 e 51, a LDB 

estabelece regulamentos para a questão das transferências de alunos: “as instituições de 

educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese 

de existência de vagas, e mediante processo seletivo” (BRASIL, 1996b, p. 8), regulamenta as 

matrículas em disciplinas determinando que as IES, “[...] quando da ocorrência de vagas, 

abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem 

capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio” (BRASIL, 1996b, 

p.8) e designa a autonomia acadêmica para determinação de critérios de seleção levando “[...] 

em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os 

órgãos normativos dos sistemas de ensino” (BRASIL, 1996b, p.8). 

É importante que seja dada uma atenção especial ao Art. 52 da LDB que se ocupa 

das universidades, conceituando-as, indicando os seus objetivos e acentuando alguns traços 

inerentes às mesmas:  

 

As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros 
profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do 
saber humano, que se caracterizam por: I - produção intelectual institucionalizada 
mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do 
ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional; II - um terço do 
corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;  
III - um  terço do corpo docente em regime de tempo integral.  Parágrafo único. 
É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber (BRASIL, 
1996b, p.8).  
 

A autonomia universitária é tratada no Art. 53 com o propósito de estabelecer a 

forma que a autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial: 
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No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de 
outras, as seguintes atribuições: I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e 
programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais 
da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; II - fixar os 
currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; 
III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção 
artística e atividades de extensão; IV - fixar o número de vagas de acordo com a 
capacidade institucional e as exigências do seu meio; V - elaborar e reformar os seus 
estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes; VI - conferir 
graus, diplomas e outros títulos; VII - firmar contratos, acordos e convênios; VIII - 
aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, 
serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme 
dispositivos institucionais;IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma 
prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;X - receber 
subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de 
convênios com entidades públicas e privadas (BRASIL, 1996b, p. 8). 

 
No Art. 54 são abordadas as instruções para as universidades públicas, respeitando 

as peculiaridades da sua estrutura, organização e financiamento pelo Poder Público, em 

termos de seus planos de carreira e regime jurídico para o seu pessoal. No parágrafo único 

desse artigo são apresentadas as atribuições nas quais a universidade terá autonomia, 

respeitando, porém, a limitação dos recursos financeiros ao que dispõe a legislação e as  

normas referentes às competências citadas: 

 

As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da lei, de estatuto 
jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e 
financiamento pelo Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do 
regime jurídico do seu pessoal.§ 1º No exercício da sua autonomia, além das 
atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão: I - 
propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um 
plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos 
disponíveis; II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as 
normas gerais concernentes; II - aprovar e executar planos, programas e projetos de 
investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os 
recursos alocados pelo respectivo Poder mantenedor; IV - elaborar seus orçamentos 
anuais e plurianuais; V - adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas 
peculiaridades de organização e funcionamento; VI - realizar operações de crédito 
ou de financiamento, com aprovação do Poder competente, para aquisição de bens 
imóveis, instalações e equipamentos; VII - efetuar transferências, quitações e tomar 
outras providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao 
seu bom desempenho. § 2º Atribuições de autonomia universitária poderão ser 
estendidas a instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a 
pesquisa, com base em avaliação realizada pelo Poder Público (BRASIL, 1996b, p. 8).  

 
O Art. 55 determina que a União deve reservar, em seu orçamento anual, os 

recursos necessários à manutenção e ao desenvolvimento das IES mantidas por ela. A gestão 

democrática é assegurada no do Art. 56 para as instituições públicas de educação superior, 

destacando a existência de órgãos colegiados deliberativos formados pela comunidade 

acadêmica e abertos para a participação de representantes da comunidade local e regional.  
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A nova redação da LDB que, de acordo com Carvalho (2006), foi resultado da 

interação de diversos atores políticos e de conflitos de interesses, combinando a coexistência 

entre instituições públicas e privadas de ensino e a manutenção da gratuidade do ensino 

público em estabelecimentos oficiais, têm sido um desafio e alvo de diversas interpretações 

abrindo um leque de possibilidades, o que permite a inovação por parte dos educadores. 

Tendo como foco a responsabilidade social da universidade, a análise desse documento revela 

que esse aspecto deve estar na sua essência, ressaltando-se, principalmente, que as suas 

finalidades são direcionadas ao desenvolvimento de atividades capazes de atender às 

demandas sociais, por meio da cultura, da pesquisa científica, do estímulo ao conhecimento 

dos problemas contemporâneos, da divulgação desse conhecimento e da extensão.  

 
3.1.2.4 Plano Nacional de Educação (PNE) – Lei nº. 10.172/01 

 

Em 9 de janeiro de 2001, foi sancionada a Lei nº. 10.172, que institui o Plano 

Nacional de Educação (PNE). Em seu Art. 2º. determina que a partir de sua vigência “[...] os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no Plano Nacional de 

Educação, elaborar planos decenais correspondente” (BRASIL, 2001, p. 1). Todos os níveis 

educacionais do País deverão elaborar seus planos tendo como direcionamento as diretrizes 

do PNE. A Lei nº. 10.172, em seu Art. 3º aborda questões norteadoras para a realização de 

avaliações da implementação do PNE, incumbindo tal responsabilidade à “União, em 

articulação com os Estados, o Distrito Federal, os municípios e a sociedade civil [...]” 

(BRASIL, 2001, p. 1). No §1o o acompanhamento e a execução do PNE são conferidos ao 

Poder Legislativo, por meio das Comissões de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos 

Deputados e da Comissão de Educação do Senado Federal, e no § 2o fica evidenciado que a 

aprovação das medidas legais referentes às correções de deficiências e distorções identificadas 

na avaliação será realizada pelo Congresso Nacional.  

Fica estabelecido, de acordo com o Art. 4º, que a instituição do Sistema Nacional 

de Avaliação e o estabelecimento de mecanismos de acompanhamento das metas previstas no 

PNE, caberá à União. Conforme os rtigos 5º e 6º, que determinam responsabilidades à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, considera-se que o PNE terá o apoio e o 

empenho de esforços desses poderes em direção à concretização dos objetivos e metas 

traçados, bem como da sua implementação, como apresentado a seguir: 
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Art. 5º Os planos plurianuais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios serão elaborados de modo a dar suporte às metas constantes do Plano 
Nacional de Educação e dos respectivos planos decenais. Art. 6º Os Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios empenhar-se-ão na 
divulgação deste Plano e da progressiva realização de seus objetivos e metas, para 
que a sociedade o conheça amplamente e acompanhe sua implementação (BRASIL, 
2001, p.1). 

 

Apesar dos grandes avanços em relação à expansão do ensino superior, ainda há 

muito a ser feito para que essas metas se tornem realidade no País, como se constata na 

assertiva a seguir: 

 

O nível de exclusão econômico-social do Brasil é de tal forma acentuado que, apesar 
da extraordinária expansão do sistema de educação superior averiguada nos últimos 
anos, a taxa de escolarização superior ainda é muito baixa. De acordo com os dados 
da Pnad/IBGE, a taxa de escolarização bruta em 2004, era de 18,6% e a líquida de, 
apenas, 10,5% (RISTOFF; GIOLO, 2006, p. 19). 

A análise desses percentuais demonstra que apenas uma minoria do total de jovens 

brasileiros frequenta curso de nível superior. Esses dados indicam que a expansão das 

universidades públicas federais no Brasil deve enfrentar grandes desafios relacionados à sua 

consolidação, visto que os cursos em pleno funcionamento sofrem problemas no que se refere 

à ausência de condições acadêmicas, físicas e administrativas adequadas ao processo ensino-

aprendizagem.   

O diagnóstico do PNE para a educação superior brasileira afirma que esta enfrenta 

graves problemas, que se agravarão caso não seja estabelecida uma política capaz de 

promover sua renovação e desenvolvimento, visto que, embora os jovens egressos do ensino 

médio encontrem uma quantidade razoável de opções para o acesso à educação superior, a 

demanda tende a aumentar. O crescente aumento da demanda por esse nível da educação é 

decorrente de fatores como aumento no número de matrículas no ensino médio e das 

exigências do mercado de trabalho em relação à capacitação e titulação dos profissionais, 

dentre outros.  

Com relação ao papel do Estado na Educação Superior, o PNE destaca que a 

União possui a função de atuar nesse nível, conforme designado na Carta Magna, e que as IES 

públicas não podem prescindir das responsabilidades do Estado. Quanto às universidades 

públicas, ressalta-se que estas devem atuar tanto na pesquisa básica, quanto na graduação e na 

pós-graduação, com padrão de referência no ensino. Cabe-lhe, ainda, a qualificação dos 

docentes para a atuação na educação básica e superior, nas esferas públicas e privadas, em 

direção ao alcance das metas prevista na LDB, no que concerne à titulação docente. 
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Partindo desses preceitos, destacam-se as responsabilidades da universidade 

pública que podem iniciar a partir da oferta de oportunidades de acesso ao ensino superior. 

Nesse sentido, o PNE reconhece a “necessidade da expansão das universidades públicas para 

atender à demanda crescente dos alunos, sobretudo os carentes [...]” (BRASIL, 2001, p. 42). 

Entretanto, salienta que a renovação e ampliação do ensino universitário deve possuir como 

alicerce a sua autonomia, bem como a avaliação permanente, a fim de que a Educação 

Superior possa superar os desafios das mudanças atuais e colaborar para o desenvolvimento 

humano, além da garantia da qualidade da educação no Brasil. 

A busca de uma relação entre as diretrizes do PNE e a responsabilidade social, que 

proporcione às universidades condições adequadas para a criação, divulgação e aplicação de 

conhecimentos e, principalmente, efetivação da sua responsabilidade social universitária, leva 

ao destaque dos seguintes objetivos e metas para a educação superior, conforme Brasil 

(2001): 

a) promoção da oferta de educação superior para, no mínimo, 30% da faixa etária de 18 a 

24 anos;  

b) política de expansão que diminua as desigualdades de oferta existentes entre as 

diferentes regiões do Brasil;  

c) institucionalização de um sistema de avaliação capaz de promover a melhoria da 

qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão, da gestão acadêmica e de pesquisa;  

d) estabelecimento de diretrizes curriculares que garantam flexibilidade e diversidade nos 

programas de estudos oferecidos, com o intuito de atender às necessidades diferenciais 

de suas clientelas e às peculiaridades das regiões nas quais se inserem; 

e)  inclusão, nas diretrizes curriculares dos cursos de formação de docentes, de assuntos 

que envolvam problemas tratados nos temas transversais (educação sexual, ética, 

justiça, diálogo, respeito mútuo, solidariedade, pluralidade cultural, meio ambiente, 

saúde e temas específicos da região);  

f) criação de políticas que possibilitem o acesso à educação superior às minorias, vítimas 

de discriminação;  

g) garantia de cursos de extensão, direcionados à educação continuada de adultos, a fim 

de integrar o empenho nacional de resgate da dívida social e educacional;  

h) criação de conselhos que tenham a participação tanto da comunidade quanto de 

entidades da sociedade civil organizada, para fins de acompanhamento e controle 

social das atividades desenvolvidas pelas universidades e para assegurar respostas à 

sociedade advindas da pesquisa, do ensino e da extensão; 
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i) implantação do Programa de Desenvolvimento da Extensão Universitária nas IFES, 

até 2004, assegurando que, no mínimo, 10% do total de créditos exigidos para a 

graduação seja reservado para a atuação dos estudantes em ações extensionistas.  

 
Observa-se que, de um modo geral, o PNE estabelece objetivos e metas que têm 

como foco o compromisso social da universidade. Porém, considerando-se que o plano possui 

como data limite para o alcance de suas metas, o ano de 2011, depara-se com grandes 

dificuldades para atingi-las. Nesse sentido, Giolo (2006), faz um alerta para indicações de que 

dificilmente se chegará ao intento de alcançar essas metas afirmando que essa expansão criou 

uma utopia quanto às possibilidades futuras da educação superior brasileira, motivando a 

construção de metas impossíveis. 

Outro fato que deve ser observado de forma crítica é que os itens 2º, 24º, 26º e 29º 

referentes à ampliação do papel do Estado relativo a recursos financeiros, que foram vetados 

pelo governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), remetem a reflexões de que a educação 

superior do País caminha para uma mercantilização por meio da expansão do setor privado e a 

busca de apoio empresarial por parte das universidades públicas federais, com o intuito de 

obter o financiamento de que necessita para o desenvolvimento de suas atividades. Dessa 

maneira, a análise do PNE possibilita a visão de vários entraves e obstáculos nos caminhos 

que levam à efetivação da responsabilidade social universitária. 

 
3.1.2.5 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) 

  
O processo de avaliação do ensino superior está diretamente relacionado com a 

necessidade de adaptação da educação às exigências de qualidade, o que tem levado à busca 

de novas estratégias de gestão educacional. Para Ristoff (2000), falar de qualidade significa 

falar de avaliação, especialmente na área educacional. O autor considera que a resistência está 

sempre presente no processo de avaliação, mas que avaliar significa agregar valores, daí a 

importância do respeito à identidade do que está sendo avaliado. 

A universidade deve empenhar esforços para implantar programas de avaliação 

institucional (interna), a fim de obter subsídios que favoreçam ações administrativas e 

acadêmicas que levem ao alcance da qualidade do ensino. Salienta-se que, para a obtenção de 

resultados positivos, é essencial a participação de todos os componentes da instituição. Para 

tanto, faz-se necessária a consolidação de uma cultura participativa, não somente da 

avaliação, mas da utilização adequada dos resultados alcançados para a implementação e a 

prática de novas táticas. A avaliação das IES deriva das providências do MEC ao cumprir o 
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Decreto-Lei nº. 200/67, de 25 de fevereiro de 1967, dando origem a sucessivos programas. 

Assim sendo, salienta-se que: 

 

[...] a obrigatoriedade de avaliar institucionalmente o ensino superior brasileiro tem 
suas primeiras referências em 10 de outubro de 1996, através do Decreto Federal 
2.026. Esse documento sintetizou as diversas formas de avaliação: algumas com 
total envolvimento da comunidade acadêmica, outras mais voltadas para a auditoria 
da qualidade das IES (SANCHES; RAPHAEL, 2006 p. 106). 

 

Foram criados programas de avaliação dentre os quais Morhy (2004) destaca o 

Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU), Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB) e o Sistema Nacional da Educação 

Superior (SINAES). Conforme Andriola (2008), o PARU se apresenta como a primeira 

iniciativa para avaliação das IES brasileiras, em âmbito governamental. Idealizado e 

concretizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior (CAPES), 

iniciou-se em 1983, no governo militar do general João Figueiredo, estendendo-se até 1986, 

no governo de José Sarney. Para o autor, o programa configurou uma sistemática de avaliação 

feita pelo Estado, com o objetivo de implementar a Reforma Universitária, ressaltando que a 

sua criação e implementação foi permeada por movimentos direcionados às eleições diretas 

para a Presidência da República e busca de abertura política no País. Esse contexto 

influenciou conquistas do PARU, como: o reconhecimento de setores da comunidade 

acadêmica da importância da avaliação institucional e discussões que originaram o Programa 

de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB).  

O PAIUB, de acordo com Andriola (2008), tinha a atenção voltada para 

Instituições Federais de Educação Superior (IFES), partindo da realidade das Universidades 

Federais para as demais instituições, fundamentando-se nos seguintes princípios, conforme 

Ristoff (1995 apud ANDRIOLA, 2008): globalidade, comparabilidade, respeito à identidade 

institucional, não-premiação, adesão voluntária, legitimidade e continuidade. Andriola (2008) 

considera que um processo de avaliação dessa natureza deve ser contínuo, possibilitando 

comparação das informações adquiridas em diversos momentos identificando os problemas e 

as suas soluções. O citado autor explica que, embora o PAIUB tenha conquistado aumento 

significativo na quantidade de IES ao sistema de avaliação, e das suas contribuições para o 

debate sobre a Avaliação Institucional, o programa foi desativado com o intuito de esconder o 

estado de sucateamento em que se encontravam as Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES).  
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Atualmente, a avaliação do Ensino Superior é regulada pelo Sistema Nacional da 

Educação Superior (SINAES), através da Lei Nº. 10.861, de 14 de abril de 2004. O SINAES é 

Constituído por três componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do 

desempenho dos estudantes. Tem como finalidade avaliar todos os aspectos envolvidos na 

educação superior: o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho 

dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações e vários outros. O SINAES 

tem como fundamentação: 

 

[...] necessidade de promover a melhoria da qualidade da educação superior, a 
orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 
institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do 
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais (BRASIL, 2004b, p. 4). 

 
Com relação aos princípios fundamentais do SINAES, destacam-se:  

 

[...] responsabilidade social com a qualidade da educação superior; reconhecimento 
da diversidade do sistema; respeito à identidade, à missão e à história das 
instituições; globalidade, isto é, compreensão de que a instituição deve ser avaliada a  
partir de um conjunto significativo de indicadores de qualidade, vistos em sua 
relação orgânica e não de forma isolada; continuidade do processo avaliativo 
(BRASIL, 2004b, p.7). 

 
De acordo com o Art. 2º da Lei 10.861, ao promover a avaliação de instituições, 

cursos e desempenho de estudantes, o SINAES deverá assegurar:  

 

I. Avaliação institucional, interna e externa, contemplando a análise global e 
integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, 
finalidades e responsabilidades sociais das IES e de seus cursos; II.  O caráter 
público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos avaliativos; III.  
O respeito à identidade e à diversidade de instituições e de cursos; IV.  A 
participação do corpo discente, docente e  técnico-administrativo das instituições de 
educação superior, e da sociedade civil, por meio de suas representações (BRASIL, 
2004a, p.1). 
 

O Art. 3º. da Lei nº. 10.861/2004, destaca que o objetivo da avaliação das IES é a 

identificação do seu perfil e significado de sua atuação nas diferentes dimensões 

institucionais, dentre elas obrigatoriamente:  

[...] a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 
refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 
econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 
artística e do patrimônio cultural [...] (BRASIL, 2004a, p.3). 
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De acordo com as orientações gerais para o roteiro da autoavaliação das 

instituições, Brasil (2004b), os instrumentos complementares para o alcance dos objetivos 

propostos pelo SINAES são: autoavaliação, avaliação externa, ENADE, avaliação dos cursos 

de graduação e instrumentos de informação (censo e cadastro). Os resultados das avaliações 

promovem uma visão da qualidade dos cursos e Instituições de Ensino Superior (IES) no 

Brasil, a fim de utilizar as informações obtidas para nortear ações governamentais e políticas 

públicas, além de oferecer aos estudantes, pais de alunos, instituições acadêmicas e à 

sociedade como um todo, informações sobre a realidade dos cursos e das IES. 

Todavia, apesar dos avanços nos modelos de avaliação, é conveniente observar 

que ainda há muito a ser aprimorado para o alcance de bons resultados, para aplicá-los à 

melhoria das universidades de forma eficaz. Nesse sentido Morhy (2004, p. 43) ressalta: 

 

[...] bons resultados foram alcançados, mas permanece o desafio de se garantir mais 
isenção e equivalência de tratamento pelos comitês e avaliadores às instituições 
avaliadas, de modo a se alcançar melhores resultados e maior confiança nas 
avaliações. 

 
Complementando esta argumentação, Leite (2006), afirma que o tema relacionado 

aos resultados da avaliação suscita dúvidas, em função do excesso de informações não 

aproveitadas nas IES. Andriola (2004) considera que, como toda atividade, a avaliação 

encontrará inevitavelmente barreiras e obstáculos a transpor e apresenta alguns desses 

desafios: individualismo dos profissionais, repetição rotineira das práticas, tempo que se tem 

ou que se necessita para a realização dessa atividade, desmotivação dos protagonistas, 

desconhecimento, desinformação e falta de recursos orçamentários. Porém, apesar das 

dificuldades, o citado autor considera a prudência, a ousadia e a determinação como 

imprescindíveis para o sucesso da avaliação institucional. Para Ristoff (2000, p.18): 

 
Precisamos saber misturar em doses adequadas a memória e o desejo, os dados e as 
nossas fantasias, nossa concepção de passado com a nossa visão de futuro. Só assim 
deixaremos de ser espelho – que apenas reflete – para nos tornarmos também 
lâmpada – que ilumina, que esclarece, que enfoca, que atribui novo significado.  

 
Face a esse quadro, Sanches e Raphael (2006) sugerem que o processo de 

avaliação deve ser articulado com o projeto pedagógico, sempre de forma dinâmica e de 

acordo com a participação comunitária. Essa integração possibilitaria uma reflexão sobre a 

educação superior e a descoberta de novas práticas e responsabilidades das IES junto à 

sociedade atual. Nessa perspectiva, dentre as dez dimensões obrigatórias determinada pelo 

SINAES, apresentadas no Art. 3º, inciso III , da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 
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destaca-se a dimensão III, que trata do compromisso e da responsabilidade social das IES 

considerada “[...] especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão 

social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural [ ...]” (BRASIL, 2004a, p.3). 

As orientações gerais elaboradas pela Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES), de acordo com as orientações gerais para o roteiro da auto-

avaliação das instituições, Brasil (2004b), estão organizadas em três núcleos, a saber: Núcleo 

Básico Comum13; Núcleo de Temas Optativos14 e Núcleo de Documentação, Dados e 

Indicadores15. A seguir serão apresentados itens a serem avaliados do núcleo básico e comum, 

bem como a documentação, os dados e os indicadores, determinados pelas orientações gerais 

para o roteiro da autoavaliação das instituições, conforme Brasil (2004b).16 

O núcleo comum, a ser integrado por todas as IES, inclui a necessidade de 

transferência de conhecimento e valor social das ações da universidade e o impacto das 

atuações científicas, técnicas e culturais, para o desenvolvimento regional e nacional; o tipo 

de relações existentes entre a universidade e o setor público, o setor produtivo e com o 

mercado de trabalho e instituições sociais, culturais e educativas de todos os níveis, ações 

direcionadas à democracia, promoção da cidadania, inclusão social e políticas afirmativas. 

Dentre os critérios de avaliação sugeridos no núcleo de temas optativos destacam-

se: critérios adotados pela instituição para ampliação do acesso, incluindo portadores de 

necessidades especiais; ações da universidade direcionadas a inclusão e assistência a setores 

ou grupos sociais discriminados em cada segmento da comunidade universitária (professores, 

estudantes e funcionários), contribuição da instituição para o desenvolvimento científico, 

técnico ou cultural da nação, existência de atividades institucionais em interação com o 

ambiente social, existência de atividades vinculadas a cooperativas, Organizações Não 

Governamentais (ONGs), corais, centros de saúde, escolas, clubes, sindicatos; favorecimento 

a inclusão de estudantes portadores de necessidades especiais.  

Quanto ao núcleo de documentação, dados e indicadores, o documento apresenta: 

critérios utilizados para a abertura de cursos e ampliação de vagas; pertinência da atuação da 

IES em áreas como: educação, saúde, lazer, cultura, cidadania, solidariedade, dentre outras; 
                                                 
13 Abrange os temas que devem integrar os processos de autoavaliação de todas as IES. 
14 Contempla os itens que podem ser ou não  ser escolhidos pelas IES como critérios para avaliação, de acordo 
com a pertinência e adequação à sua realidade e ao seu projeto de avaliação institucional.  
15 Apresenta dados, indicadores e documentos que podem contribuir para a fundamentação, análise e 
interpretação das informações coletadas, bem como a possibilidade de utilização de entrevistas e questionários 
para o levantamento dessas informações.  
16 Os itens a serem avaliados do núcleo básico e comum, bem como a documentação, os dados e os indicadores  
podem ser verificados na íntegra no site: http://www.inep.gov.br. 
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comprovação de que a realização das atividades vinculadas ao meio social contribui para o 

desenvolvimento das finalidades da instituição; informações sobre bolsas, outros acordos com 

outras instituições públicas e privadas, organizações profissionais e empresariais e 

associações. 

Na concepção de Rodrigues, Ribeiro e Silva (2006) percebe-se, através do 

documento de autoavaliação, o quanto o Governo está incentivando ações que demonstrem 

por meio de práticas sociais a contribuição das IES junto à sociedade, evidenciando a sua 

responsabilidade em todas as instâncias e particularidades, bem como a necessidade de 

integrar a avaliação ao planejamento institucional com responsabilidade social. A dimensão 

III do SINAES com foco na responsabilidade social, é fundamental para as IES, por promover 

e estimular a participação, o compromisso e o retorno do conhecimento gerado no âmbito das 

instituições à sociedade. O estudo sobre o SINAES revela que seus fundamentos estão 

interligados aos aspectos sociais da Educação Superior. 
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4 A RESPONSABILIDADE SOCIAL DO CURSO DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-CAMPUS DE SOBRAL 

 
A Universidade Federal do Ceará (UFC) tem sido referência no Estado do Ceará; 

instituída pela Lei nº. 2.373, de 16 de dezembro de 1954, “[...] se firmou e fez-se respeitar no 

meio acadêmico do País [...]” (MENEZES NETO, 2004, p. 7). Ao longo dos tempos esse 

respeito tem sido demonstrado pelo reconhecimento da sociedade em relação ao desempenho 

da UFC na construção e difusão do conhecimento, bem como na formação de profissionais e 

cidadãos. Em 2006, a Universidade Federal do Ceará (UFC), dentro do programa de avaliação 

do SINAES, realizou um processo de autoavaliação, tendo como produto desse trabalho um 

relatório abrangendo todas as dimensões avaliativas, dentre as quais se inclui a 

responsabilidade social da universidade.  

Conforme o Relatório Final de Auto-Avaliação da UFC 2005/2006, a realização da 

autoavaliação institucional buscou a concretização de uma estratégia capaz de impulsionar a 

reflexão e a participação responsável por parte de todos os seus colaboradores no âmbito 

interno da instituição. Dentre os resultados obtidos dessa experiência autoavaliativa, o 

Relatório Final da Auto-Avaliação Institucional da UFC 2005-2006 destaca uma melhor visão 

da instituição que pode conduzir ao aprimoramento contínuo. Com relação à responsabilidade 

social da UFC, o relatório final apresentou, de forma ampla, a contribuição da universidade 

relativa ao seu compromisso social, identificando as atividades desenvolvidas pela instituição 

e propondo novas ações para o aprimoramento dessa dimensão do SINAES. Numa 

perspectiva futura, foram sugeridas as seguintes ações para a universidade:  

 

Aumento do número de bolsas destinadas aos discentes de graduação com menor 
poder aquisitivo, já que a UFC apresenta cômoda situação financeira; maior apoio 
financeiro às atividades artísticas e culturais desenvolvidas pelo ICA; 
prosseguimento das melhorias no âmbito das residências universitárias (UFC, 
2006a, p. 337).  

 

A expansão da UFC para o interior do Estado do Ceará pode ser considerada como 

uma das principais estratégias para o cumprimento da sua responsabilidade social, a partir da 

ampliação de vagas e de mais oportunidades de acesso para a comunidade das regiões onde 

está sendo concretizada essa expansão, que teria maior dificuldade em se deslocar para 

Fortaleza a fim de ingressar na universidade. Em face dos inúmeros problemas que as 

universidades públicas federais têm enfrentado ao longo dos tempos, dos desafios enfrentados 

pela expansão da UFC para o interior do Estado, este trabalho tem como objetivo geral 



 

 

80 
 

 

analisar como as ações de responsabilidade social do Curso de Medicina da Universidade 

Federal do Ceará em Sobral são planejadas e desenvolvidas a partir da visão da comunidade 

interna. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo na Universidade Federal do Ceará/ 

campus de Sobral, no Curso de Medicina, por intermédio de um levantamento documental e 

de entrevistas com pessoas-chave do referido curso, para a investigação sobre o planejamento 

e implementação das práticas de responsabilidade social. A seguir será apresentada a 

metodologia utilizada para a realização desta pesquisa de campo.  

  
4.1 Metodologia da Pesquisa 

 
A pesquisa desenvolvida se insere no modelo qualitativo, buscando uma 

interpretação da realidade do Curso de Medicina da UFC em Sobral. A investigação foi 

composta de pesquisa bibliográfica, análise documental e pesquisa de campo.  

Salienta-se que, atendendo às normas que regulamentam a pesquisa em seres 

humanos, do Conselho Nacional de Saúde – Ministério da Saúde, Resolução nº. 196 de 10 de 

outubro de 1996, o projeto referente a esta pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (COMEP) e aprovado em reunião do dia 16 de 

outubro de 2008.  

 
4.1.1 Delineamento da Pesquisa 

 
Segundo Gil (2006), o delineamento da pesquisa refere-se ao seu planejamento, 

envolvendo tanto a sua diagramação quanto a previsão de análise dos dados, considerando o 

ambiente no qual foi realizado o levantamento das informações. Partindo desse princípio, 

entende-se que esta pesquisa classifica-se como bibliográfica, num primeiro momento, por 

desenvolver-se com base em trabalhos de diversos autores sobre o tema, por meio de livros e 

artigos científicos; documental, ao realizar a análise de documentos da instituição e de campo 

visto que procura o aprofundamento e o conhecimento detalhado de um objeto.  

Quanto aos níveis de pesquisa, Gil (2006) destaca três classificações: 

exploratórias, descritivas e explicativas. A presente pesquisa pode ser considerada como 

exploratória, pois inicialmente apresenta um levantamento bibliográfico sobre o tema 

proposto e utiliza-se de análise documental. E descritiva, por buscar compreender como as 

atividades sociais do Curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará são planejadas e 

concretizadas, a partir da visão da comunidade acadêmica, buscando uma interpretação das 

opiniões sobre o tema proposto.   



 

 

81 
 

 

4.1.2 Técnicas e Instrumento da Pesquisa 

  
As técnicas, que constituem a parte prática da pesquisa em relação à coleta de 

informações, são “um conjunto de preceitos ou processos de que se serve uma ciência; são, 

também, a habilidade para usar esses preceitos ou normas, na obtenção de seus propósitos” 

(MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 107). Para atender aos propósitos deste estudo foi 

utilizada a técnica de entrevista, tendo como instrumentos de coleta de informação o 

levantamento bibliográfico, o levantamento documental, a aplicação de questionário e a 

entrevista.  

Marconi e Lakatos (1991) explicam que a pesquisa documental é a fonte de coleta 

de dados restrita a documentos, constituindo as fontes primárias. A pesquisa documental foi 

realizada por meio da análise de documentos oficiais referentes à educação superior e 

documentos específicos da Universidade Federal do Ceará (UFC) e do Curso de Medicina do 

campus de Sobral.  

Em seguida foi aplicado um questionário aos representantes estudantis de cada 

projeto de extensão desenvolvido pelo Curso. O questionário abordou perguntas sobre os 

objetivos, a metodologia, os resultados alcançados e a contribuição dos projetos para a 

concretização da responsabilidade social do curso investigado17. Os questionários foram 

encaminhados aos representantes de dezenove (19)18 projetos, via correio eletrônico e, após a 

sua aplicação, foi apresentada uma descrição das suas principais características e selecionados 

quatro dentre os dezesseis projetos que responderam ao questionário para a participação nas 

entrevistas. Para a seleção dos projetos de extensão foram considerados os seguintes critérios: 

tempo de existência, objetivos, metodologia e resultados alcançados.  

Com relação à opção pela técnica de entrevista como instrumento de coleta de 

dados, Rosa e Arnoldi (2006) esclarecem que deve ocorrer quando o 

pesquisador/entrevistador necessitar recorrer a respostas mais profundas. Nesse intuito, foi 

utilizada a entrevista individual semiestruturada, focalizando a verbalização, por parte dos 

entrevistados, de suas opiniões, experiências e reflexões sobre o tema buscando a existência 

de estratégias de responsabilidade social do curso e à sua concretização por meio das ações de 

ensino, pesquisa e extensão, bem como informações sobre como é realizado o planejamento e 

a concretização dessas ações.   

                                                 
17 O Modelo do questionário aplicado encontra-se anexo a este trabalho no Apêndice A. 
18 Ressalta-se que dos dezenove (19) questionários enviados aos representantes dos projetos de extensão, 
retornaram dezesseis (16). 
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A preparação das entrevistas visou, inicialmente, a elaboração de um roteiro tendo 

em vista os objetivos da investigação, constando de um conjunto de indagações necessárias à 

orientação das entrevistas, servindo como guia, mas deixando margem de liberdade para que 

os entrevistados abordassem outros aspectos em relação ao tema proposto. O roteiro compôs-

se de dez questões abertas a fim de que os entrevistados pudessem manifestar suas 

experiências, utilizando-se os indicadores de responsabilidade social do SINAES, para a 

definição dos temas abordados nos roteiros de entrevistas, a fim de facilitar o alcance dos 

objetivos propostos.19 

A realização das entrevistas seguiu um protocolo no qual, inicialmente, foram 

feitos alguns comentários introdutórios sobre a entrevista e esclarecimentos básicos sobre a 

pesquisa, uma palavra de agradecimento ao entrevistado por ter concordado em falar, um 

pedido para a utilização de um gravador de voz e assinatura do termo de consentimento livre 

e esclarecido, tanto pela pesquisadora quanto pelos entrevistados. Vale salientar que os 

entrevistados foram bastante acolhedores ao receberem a investigadora, além de 

demonstrarem interesse e satisfação em colaborar com a pesquisa. As condições de data e 

lugar para a realização das entrevistas foram definidas pelos entrevistados com o intuito de 

proporcionar-lhe privacidade e tranquilidade no momento da realização da entrevista, tendo 

como local escolhido por todos, a própria universidade, em Sobral ou em Fortaleza.  

 
4.1.3 Seleção dos Entrevistados 

 
A presente pesquisa foi realizada no Curso de Medicina da Universidade Federal 

do Ceará, em Sobral. Na pesquisa qualitativa, conforme Bauer e Gaskell (2005, p. 67), “o 

termo ‘seleção’ é empregado explicitamente em vez de amostragem”. Isto porque o termo 

“amostragem” envolve o levantamento de dados em que os resultados são analisados a partir 

de uma amostra estatística sistemática da população, sendo generalizados dentro de limites 

específicos de confiabilidade.  

Os entrevistados foram selecionados por tipicidade constituindo-se por 

representantes de cada subgrupo da população, totalizando doze (12) entrevistados, assim 

distribuídos: um (1) diretor da Faculdade de Medicina da UFC20, um (1) coordenador geral do 

                                                 
19 Os modelos dos roteiros de entrevistas encontram-se nos apêndices deste trabalho. 
20 À época da expansão do Curso de Medicina da UFC para o interior do Estado do Ceará, a direção do Curso era 
exercida pelo Diretor da Faculdade de Medicina em Fortaleza; com a chegada dos novos Cursos (Odontologia, 
Psicologia, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica e Ciências Econômicas), o Curso de Medicina da 
UFC em Sobral passou a integrar-se ao campus. Atualmente, a direção do Curso é exercida oficialmente pela 
Diretoria do campus de Sobral. De acordo com o Diretor da Faculdade de Medicina em Fortaleza, os diretores 
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Curso de Medicina do campus da UFC em Sobral, dois (2) servidores técnico-administrativos 

do Curso de Medicina do campus da UFC em Sobral, quatro (4) docentes que coordenam 

atividades de extensão no Curso de Medicina do campus da UFC em Sobral e quatro (4) 

discentes que participam de projetos de extensão no Curso de Medicina do campus da UFC 

em Sobral.  21 

Conforme esclarecido anteriormente, a seleção dos representantes docentes e 

discentes dos projetos de extensão foi realizada através da aplicação de questionários, 

utilizando-se como critérios para a seleção o tempo de existência, objetivos, metodologia e 

resultados alcançados, tendo sido selecionados um (01) representante docente e um (01) 

representante discente dos seguintes projetos: Liga de Atenção à Saúde Feminina, Projeto de 

Desenvolvimento e Educação Sexual de Jovens (Projeto DESEJO), Projeto Infância sem 

Desnutrição e Espaço Novo Acadêmico (ENA).  

 
4.1.4 Análise e Interpretação dos Dados 

 
A análise e a interpretação dos dados foram realizadas numa perspectiva 

hermenêutica. Em linhas gerais a hermenêutica pode ser compreendida como filosofia da 

interpretação. Na percepção de Palmer (2006), a hermenêutica é um processo de compreensão 

e inteligibilidade sobre uma situação ou uma coisa. Assim, a interpretação dos dados 

coletados buscou a compreensão por meio da descrição e da leitura crítica de pontos 

fundamentais para o alcance dos objetivos da pesquisa, por meio da interpretação e do 

encadeamento de um novo discurso com relação ao tema, buscando apreensão de significados 

nas respostas obtidas durante as entrevistas. 22 

Foi realizada uma análise dos documentos oficiais direcionados à educação 

superior, a saber: Lei nº 5.540/68 - Reforma Universitária, Lei nº. 9394/96 - Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB), Lei nº. 19.172/01-Plano Nacional de Educação (PNE), Decreto 

Nº. 5.773 de 9 de maio de 2006, Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UFC, Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFC e Políticas afirmativas da UFC.  Documentos 

referentes ao Curso de Medicina do campus da UFC em Sobral: Ata da 202ª. Sessão 

                                                                                                                                                         
dos cursos de Medicina em Sobral e Barbalha, solicitaram a sua colaboração e apoio para tratar de assuntos 
específicos da Medicina, embora extraoficialmente. Considerando-se que os objetivos deste trabalho abrangem 
assuntos específicos da Medicina, optou-se por entrevistar o Diretor da Faculdade de Medicina da UFC em 
Sobral, à época da sua expansão, porém pela impossibilidade de uma adequação a sua agenda, foi entrevistado o 
atual Diretor, que naquela época era Vice-Diretor e participou de todo o processo de implementação e dos 
desafios enfrentados para a consolidação do Curso investigado.  
21 Com o intuito de manter o sigilo em relação aos sujeitos entrevistados, foi utilizado o seguinte código: 
“ENTREVISTADO” seguido do número que representa a ordem de realização das entrevistas. 
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Ordinária do Conselho Universitário, realizada no dia 2 de junho de 2000, Projeto: Expansão 

do Curso de Medicina da UFC para o Interior do Estado do Ceará, Resolução Nº. 

05/CONSUNI, de 02 de junho de 2000 e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE).   

  Para a análise das entrevistas, o primeiro passo foi a transcrição das informações 

coletadas. Em seguida, houve um processo de leitura empregando técnicas tradicionais para 

realçar as ideias principais, acrescentando-se notas e comentários ao texto, seguidos da 

análise temática. Para facilitar a interpretação dos dados coletados, foi elaborada uma planilha 

que possibilitou a estruturação dos dados, organizando as respostas de modo acessível, 

acrescentando-se notas e interpretações preliminares, conforme modelo apresentado na figura 

abaixo: 

 

Figura 1 – Matriz para organização dos dados coletados 

Assunto:  

Entrevistado Resposta Notas e interpretações 

preliminares 

   

Fonte: Modelo elaborado pela autora 

 

 A interpretação das entrevistas e a construção da discussão tiveram como foco 

principal os pontos considerados essenciais para a responsabilidade social do Curso de 

Medicina do campus da UFC, em Sobral, numa perspectiva hermenêutica, por meio da 

exploração do espectro de opiniões, as diferentes representações sobre os assuntos em 

questão, buscando uma compreensão do fenômeno estudado e uma interpretação crítica, a 

partir dos indicadores de responsabilidade social do SINAES.  

 
4.1.5 Envolvimento da Pesquisadora na Investigação 
 

Conforme abordado na introdução deste trabalho, a pesquisadora é Secretária 

Executiva do Curso de Medicina do campus da UFC em Sobral. Destaca-se, assim, a sua 

posição como servidora e ao mesmo tempo investigadora visto que há uma participação real 

em relação à comunidade, bem como nas atividades desenvolvidas pelo Curso. Este fato 

acarretou consequências positivas e dificuldades durante a realização da pesquisa.  

Quanto aos aspectos positivos destaca-se uma maior facilidade para o acesso aos 

documentos específicos da universidade, a existência de boas relações interpessoais tanto com 
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os setores a serem contatados, quanto com os selecionados para as entrevistas, bem como uma 

relação de confiança na qual todos se dispuseram a contribuir para a investigação.  Por outro 

lado, foi necessário maior empenho para manutenção de uma postura neutra por parte da 

investigadora, percebendo-se grandes dificuldades para manter a objetividade, pelo fato de 

exercer influência no grupo e de ser influenciada por ele. Assim, foi necessário fazer com que 

os indivíduos que participaram das entrevistas compreendessem a importância da investigação 

e seus objetivos.  

Embora o fato de ser servidora da universidade tenha facilitado o levantamento de 

dados, surgiram alguns obstáculos a serem superados, como: localização de documentos (PPI, 

PDI e Políticas afirmativas) da UFC e retorno dos questionários aplicados aos representantes 

discentes do Curso de Medicina da UFC em Sobral. Com relação às entrevistas, a dificuldade 

encontrada foi, basicamente, a adequação da agenda de alguns selecionados.  

Vale salientar que, ao empreender o esforço para formular os roteiros23 das 

entrevistas, foram enfrentadas várias dificuldades, mas principalmente uma, que foi a de 

definir os indicadores de avaliação da RSU. Tal dificuldade foi superada a partir da análise da 

Lei nº 10.861/2004, pois esta trata, em uma das suas dimensões obrigatórias, justamente da 

responsabilidade social das IES.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 A íntegra dos roteiros de entrevistas encontra-se anexa a este trabalho.  
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5  ANÁLISE E RESULTADOS DA PESQUISA 
 

 
Este capítulo apresenta a análise e os resultados da pesquisa e está dividido em três 

seções. Na primeira seção são apresentados os resultados da análise de documentos 

específicos da Universidade Federal do Ceará e do Curso de Medicina do campus da UFC em 

Sobral.  

A seguir são apresentados os projetos de extensão desenvolvidos pelo Curso de 

Medicina do campus da UFC em Sobral, constando as informações coletadas durante a 

aplicação de questionários a um representante discente de cada projeto, abordando os 

seguintes aspectos: título do projeto, coordenador, quantidade de estudantes que participam, 

data de início, comunidade atendida, objetivos, metodologia, resultados alcançados, 

integração entre as atividades do projeto com as de ensino e pesquisa, interação com o meio 

social e a contribuição para a concretização da responsabilidade social do curso.  

Na terceira seção apresentar-se o resultado da análise das entrevistas, realizadas 

com as pessoas consideradas importantes para as finalidades desta pesquisa.  

 
5.1 Análise Documental 
 

Um dos objetivos específicos deste trabalho foi analisar documentos direcionados 

à educação superior, bem como registros específicos do Curso de Medicina da UFC, em 

Sobral, que pudessem subsidiar o diagnóstico sobre a sua responsabilidade social. A seguir 

serão apresentados os documentos específicos da UFC e o Curso de Medicina da UFC – 

campus de Sobral.  

 
5.1.1 Documentos Oficiais da Universidade Federal do Ceará 
 
5.1.1.1 Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Universidade Federal do Ceará 

 
O tema Projeto Pedagógico foi incorporado à reforma educacional preconizada 

pela LDB, Lei n. 9.394/96, ao determinar em seu Art. 14:  

 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público 
na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 
princípios: I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; II - participação das comunidades escolar e local em 
conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996b, p. 3). 
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 Identifica-se, a obrigatoriedade da construção do Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI), na educação básica. O Decreto nº. 5.773, de 9 de maio de 2006, em seu Art. 1º que 

“[...] dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições 

de educação superior e cursos superiores de graduação e seqüenciais no sistema federal de 

ensino” (BRASIL, 2006, p. 1), criou a articulação entre o PPI e o PDI, já que dentre os 

elementos que deverão estar contidos no PDI, um dos documentos para o pedido de 

credenciamento, está a obrigatoriedade do PPI. Dessa forma, estes documentos foram 

associados ao processo de avaliação, reconhecimento e credenciamentos dos cursos. 

Considerando-se que o PPI é um importante documento que define a dimensão política das 

práticas acadêmicas da universidade a partir de sua filosofia, destaca-se inicialmente que o 

PPI da UFC apresenta a ética e a educação como seus princípios filosóficos universais, ao 

afirmar: 

 

A ética e a educação caracterizam um ser que não apenas vive, mas que também 
pergunta pelo sentido de tudo e, portanto, pelo sentido de  sua vida, pela  razão de  
ser de  suas ações; nesse  sentido, a ética se constitui e se consuma na educação  
(UFC, [2008?], p. 5). 

 
Há uma dimensão social em relação à ética ao destacar a realidade antagônica e 

desigual da sociedade brasileira de “[...] concentração de riqueza e miséria, de exploração e 

exclusão” (UFC, [2008?], p. 5). O documento reflete sobre a existência de duas sociedades no 

País: uma moderna e outra primitiva, conforme assertiva abaixo: 

 

Vivemos num país estranho, pois nele, o Brasil oficial, apenas uma parcela 
minoritária de sua população é incluída. Coexistem, no mesmo território, uma 
sociedade moderna, que se aproxima econômica e culturalmente dos países mais 
ricos do mundo, e uma sociedade primitiva com milhões de habitantes vivendo nas 
cidades e nos campos em condições de vida que humilham a pessoa humana. Esta 
cisão interna é aprofundada pela forma de inserção na nova configuração da 
economia como sistema mundial e pelo altíssimo índice de exclusão no sistema 
educacional brasileiro.  Nesse contexto, os mercados financeiros, cada vez mais, 
impõem suas leis ao processo global de configuração da vida humana.  Tal processo 
não só não atenuou as desigualdades, mas seguramente as aprofundou.  Suas 
incômodas conseqüências estruturais são: pobreza, instabilidade, desemprego.  O 
desemprego e o emprego instável de milhões de pessoas é o sinal mais visível de um 
processo de desenvolvimento, que está criando pessoas analfabetas, literalmente 
inúteis à nova ordem mundial. Quatro bilhões e meio de pessoas no mundo vivem, na 
pobreza, dois bilhões sobrevivem com menos de um dólar por dia (UFC, [2008?], p. 5). 

 
É nesse contexto que emergem a ética e a educação, como uma reflexão crítica da 

realidade com o intuito de definir critérios que permitam a superação desses problemas. A 

educação possui um papel insubstituível na busca do desenvolvimento da cidadania, como 
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caminho para superar os desafios e transformar a sociedade contemporânea. O PDI da UFC 

salienta:  

 

É nesta realidade complexa  e  cheia  de  contradições  que  a Universidade Federal 
do Ceará, através de planejamento estratégico e participativo  com  toda  
comunidade  acadêmica  e  administrativa, reunindo as dimensões  teóricas e 
operacionais, pretende dar um  salto de  qualidade  em  direção  às  transformações  
estruturais  profundas necessárias a nossa sociedade (UFC, [2008?], p. 8). 
 

O PPI da UFC apresenta a missão da instituição, como formadora de profissionais 

altamente qualificados, gerando e difundindo novos conhecimentos e promovendo o 

desenvolvimento tecnológico do Estado do Ceará e da região Nordeste e estabelece os 

seguintes objetivos institucionais: 

 

[...] assegurar a excelência em todas as suas ações, fortalecer a produção científica, 
promover a extensão, acompanhar e incentivar o estudante, realizar gestão 
administrativa e acadêmica apoiada em  processos  de planejamento  e  avaliação  
institucional  compartilhada  com  a comunidade  universitária  e  executar  uma  
política  de  recursos humanos  que  conduzia  à  valorização  dos  servidores  
docentes  e técnico-administrativos (UFC, [2008?], p. 16). 
 

De acordo com o PPI, a UFC pressupõe em suas atividades “[...] a geração, 

preservação e  transmissão  de  conhecimentos  justificam-se  como meios/instrumentos,  

valorizados  pelo  compromisso  com  a  verdade, essencial para o bem das pessoas e do meio 

ambiente” (UFC, [2008?], p. 18). Nessa direção, apresenta os seguintes objetivos: encarnar a 

opção de desenvolvimento do universal pelo regional; constituir-se em espaço para o diálogo 

interdisciplinar e lugar privilegiado para a interrogação sobre o sentido da ciência e da vida 

humana; e definir seu  projeto universitário levando em conta os desafios que lhe são lançados 

pela situação sociopolítico-ético-cultural do Brasil e do mundo. Destaca-se, ainda, que a UFC, 

tem por fim a promoção de um ambiente capaz de promover: 

 
[...] o compromisso de criar uma sociedade mais justa e fraterna;  as atitudes éticas, 
coerentes com os valores culturais;  a liderança, comprometida com o 
desenvolvimento sustentável promotor do bem comum; a disponibilidade para servir 
à sociedade; a capacidade de perceber a realidade;  a sensibilidade para as 
necessidades do outro e do bem comum (UFC, [2008?], p.19). 
 

A seguir destacam-se as metas estratégicas para a Graduação, estabelecidas pelo 

Projeto Pedagógico Institucional da Universidade Federal do Ceará: implementar novos 

projetos pedagógicos e novos cursos, propondo paradigmas inovadores de  articulação e 

formação acadêmica; ampliar a articulação com a pesquisa e a extensão; promover formação 

inicial e continuada para docentes no ensino superior; realizar acompanhamento e avaliação 
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curriculares; promover o desenvolvimento das Coordenações  de Curso  de Graduação; 

implementar sistema multimídia atualizado de documentação, legislação, comunicação e 

informação de dados; desenvolver e acompanhar programas e projetos para os discentes.   

Com relação à Pró-Reitoria de Extensão, o documento esclarece que suas 

competências são: orientação, coordenação, supervisão e certificação das atividades 

extensionistas realizadas pelas diferentes unidades administrativas  e acadêmicas, sendo 

responsável por manter comunicação com a sociedade por meio de convênios, diálogos e 

cooperação entre a UFC e as diversas organizações sociais. Considera a extensão universitária 

como um, 

[...] processo educativo, cultural e científico, envolve os alunos em todas as suas  
atividades  oferecendo-lhes oportunidade de envolvimento com questões prioritárias 
da sociedade, desenvolvimento  de  talentos,  o  que  contribui  significativamente  
para sua  formação  acadêmica  e  construção  da  cidadania (UFC, [2008?], p. 29). 
 

As metas estratégicas para a extensão apresentadas no PPI da UFC, são: 

desenvolver gestão estratégica que viabilize a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações 

da Pró-Reitoria; ampliar o apoio da Pró-Reitoria de Extensão às ações comunitárias na área da 

saúde e articular as diversas iniciativas de ação social da UFC; coordenar a participação da 

UFC em programas e projetos que visem a preservação e conservação do meio ambiente e o 

desenvolvimento econômico e social do Ceará; articular ações da UFC junto aos movimentos 

populares, sindicatos, fóruns da sociedade civil organizada, organizações governamentais e 

não governamentais e outras instâncias dos movimentos sociais; desenvolver a integração da 

UFC com o setor empresarial disseminando conhecimentos científicos e tecnológicos gerados 

no âmbito da instituição; fortalecer a educação continuada como processo didático de 

atualização, complementação de conhecimentos e qualificação técnica profissional, cultural e 

artística, através de cursos de extensão.   

Diante do exposto, percebe-se que o PPI da UFC se fundamenta em princípios e 

valores que se adequam à sua responsabilidade social como universidade pública, visando 

uma administração democrática, de qualidade e a justiça social, contribuindo, assim, para as 

transformações que o País necessita em direção à construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária por meio da educação.  

 
5.1.1.2 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade Federal do Ceará 

 
A partir da implantação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), o Ministério de Educação (MEC) identificou a necessidade de adicionar ao 

processo avaliativo das Instituições de Ensino Superior (IES), o seu planejamento estratégico, 
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resumido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). De acordo com o MEC, o PDI 

deverá ser apresentado pela instituição para solicitações de credenciamento ou 

recredenciamento periódico de IES, autorização de cursos superiores de graduação, 

tecnológicos, sequenciais, credenciamento de instituição para a oferta de ensino a distância ou 

autorização de cursos fora de sede para as universidades. De acordo com as diretrizes do 

MEC,  

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, elaborado para um período de 5 
(cinco) anos, é o documento que identifica a Instituição de Ensino Superior (IES), no 
que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes 
pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades 
acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver (BRASIL, 2004c, p. 2). 
 

Ressalta-se que o PDI deve seguir o roteiro elaborado pelo MEC para subsidiar a 

sua construção Dentre as dimensões avaliadas, destacam-se: perfil institucional, gestão 

institucional, organização acadêmica, infraestrutura, aspectos financeiros e orçamentários, 

avaliação e acompanhamento do desenvolvimento institucional. A seguir são apresentados os 

principais aspectos do PDI da UFC, com ênfase na responsabilidade social. Considerando-se 

os desafios que a sociedade tem enfrentado nos últimos tempos, a UFC deve atuar de forma 

dinâmica e motivar o alcance dos anseios de progresso da sociedade cearense. Nesse sentido, 

o PDI da UFC ressalta: 

 

Assim, a UFC deve agir no sentido da busca da excelência em todas as suas áreas de 
atuação – o ensino, a pesquisa e de suas relações com a sociedade, tendo sempre o 
cuidado de compreender e interagir com os segmentos sociais em  que  está inserida 
(UFC, 2007, p. 9).  

 
Considera-se que esta universidade deve buscar o seu desenvolvimento de acordo 

com as expectativas da sua comunidade interna e externa. Para tanto, é necessária uma gestão 

planejada de forma contínua e capaz de aperfeiçoar as suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Com relação à atuação da UFC em interação com a sociedade salienta-se:  

 

A Universidade  interage  com  a  sociedade  como  um  sistema  aberto,  atenta  aos 
anseios e necessidades da região e do mundo atual,  tendo, por  isso, ampliado cada 
vez mais  sua  área  de  atuação,  constituindo-se  em  diferentes  campi,  além  dos  
situados  em Fortaleza, no interior do estado (Cariri, Sobral, Quixadá), respondendo 
as demandas das diferentes localidades. Com isso assume, concomitantemente à sua 
difusão geográfica, o empenho constante para que alunos,  professores  e  servidores,  
nas  suas  atividades  de ensino,  pesquisa  e  extensão,  contribuam  de  modo  
eficiente  para  a  transformação  da sociedade brasileira, no sentido de construir 
uma nação mais justa e livre, lutando contra a miséria e a desigualdade social (UFC, 
2007, p. 51). 
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O PDI apresenta as áreas estratégicas e os objetivos a serem alcançados pela UFC 

no horizonte de tempo de sua vigência, a saber: 

 
a) Ensino de Graduação: o ensino de Graduação deve ser estruturado de forma a integrar 

a pesquisa científica e as atividades  de  Pós-Graduação e Extensão;  

b) Pós-Graduação e Pesquisa: o desenvolvimento da nação requer elementos 

fundamentais, como: ciência, tecnologia, inovação e cultura; 

c) Extensão Universitária: atualmente, a UFC  desenvolve vários  projetos de extensão, o 

que possibilita a sua interação com a sociedade por meio de programas que abrangem 

as diversas áreas do conhecimento; 

d) Cultura: o resgate da cultura, bem como a sua descentralização é essencial para o 

incentivo à criatividade, pensamento reflexível e crítico, bem como a democratização 

dos bens culturais e à inclusão dos diversos segmentos da sociedade.  

 

Observa-se que o documento enfatiza o compromisso da UFC com a sociedade, 

em busca de oferecer respostas as suas demandas através da tríade ensino, pesquisa e 

extensão, destacando a interiorização como um caminho para as transformações sociais do 

País.  

  
5.1.1.3 Políticas Afirmativas na Universidade Federal do Ceará  

 
As políticas públicas no Brasil têm sido marcadas por perspectivas sociais, por 

meio de medidas assistencialistas contra a desigualdade em busca da equidade diante de 

questões como religiosidade, etnia, gênero e raça, adotando-se programas específicos para a 

solução desses problemas, denominados ações afirmativas. O atual Governo Federal tem 

enfatizado o tema da inclusão social, adotando ações afirmativas nas diversas esferas da 

sociedade. No âmbito da educação superior tem realizado, dentre outros projetos: Programa 

de Acessibilidade na Educação Superior (INCLUIR), publicado no Edital 04/2008, que 

convoca as IFES a apresentarem propostas de acessibilidade às pessoas com deficiência; 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior(FIES), destinado a financiar a 

graduação de estudantes que não possuem condições de custear de forma integral a sua 

formação superior; Programa de Formação Superior e Licenciaturas Indígenas (PROLIND) 

formação de professores para o exercício da docência aos indígenas. 24 

                                                 
24 Para mais informações sobre as políticas afirmativas do Governo Federal, recomenda-se o site 
http://www.presidencia.gov.br.  
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Em 2005, a Universidade Federal do Ceará iniciou as discussões sobre inclusão 

social para ingresso de candidatos de grupos étnicos desfavorecidos, através do Grupo de 

Trabalho de Política de Ações Afirmativas (GTPAA), que de acordo com a Universidade 

Federal do Ceará (2006b), foi instituído pela Portaria nº.706 de 11/05/2005, da UFC. O 

GTPAA promoveu debates com a comunidade acadêmica e concluiu o calendário das 

atividades encaminhando ao Magnífico Reitor o documento intitulado “Diretrizes para uma 

Política de Ações Afirmativas na UFC”, em março de 2006. O citado documento ressalta as 

principais medidas de ações afirmativas da UFC e dá sugestões para a implementação dessas 

ações afirmativas para o acesso e a permanência de estudantes oriundos de escolas públicas, 

negros, indígenas e pessoas com deficiências motoras e sensoriais. No âmbito da UFC são 

realçadas as seguintes ações afirmativas: 

 

[...] insenção da taxa de inscrição no vestibular de estudantes auto-declarados 
carentes, a bolsa de assistência para estudantes, residência e restaurantes 
universitários, o apoio psicopedagógico oferecido a discentes que dele necessitam, 
além de cursos preparatórios ao vestibular (UFC, 2006b, p. 16).  

 
O GTPAA, conforme a Universidade Federal do Ceará (2006b), apresenta, ainda, 

as seguintes ações afirmativas desenvolvidas pela UFC:  

 
a) Pedagogia da Terra: tem como objetivo habilitar educadores que estão nas áreas de 

assentamento para o exercício da docência nas séries iniciais do Ensino Fundamental, 

Educação de Jovens e Adultos e na gestão de sistemas educacionais, bem como a 

garantia de acesso à comunidade do campo, nas áreas de assentamento, a uma 

educação de qualidade; 

b) Projeto UFC Inclui: objetiva promover a inclusão e permanência de alunos com 

deficiência na UFC, por meio do Programa INCLUIR do Governo Federal; 

c) Licenciatura em Letras – Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS): trata-se de um 

projeto da Universidade Federal de Santa Catarina, em que a UFC está inserida por 

meio de convênio com o intuito de “[...] formar profissionais interculturalmente 

competentes, capazes de lidar, de forma crítica, com linguagens e conscientes de sua 

inserção na sociedade e das relações com o outro, principalmente em LIBRAS” (UFC, 

2006b, p. 17).  

 
O GTPAA propõe novas ações afirmativas para a Universidade Federal do Ceará, 

conforme UFC (2006b), a saber: 
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a) Cursos para Comunidades Indígenas: consiste na oferta do Curso de Licenciatura 

Intercultural “[...] em que as especificidades étnicas sejam consideradas na sua 

organização programática de forma a preservar a identidade indígena, respeitadas as 

diversidades étnicas” (UFC, 2006b, p. 17). Oferta, ainda, Curso de Gestão Ambiental 

e Sustentabilidade adotando “[...] uma metodologia que propicie a troca de saberes 

com as comunidades ao mesmo tempo em que seja propiciada uma formação capaz de 

introduzir aspectos inovadores sobre a sustentabilidade ambiental” (UFC, 2006b, p. 17); 

b) Adoção da Política de Cotas: visa a adoção de um sistema de reserva de vagas para 

estudantes que compõem segmentos oriundos de escolas públicas, negros, indígenas e 

portadores de deficiência motora e sensorial. Conforme a UFC (2006b) propõe-se que 

o acesso seja uma medida política de inclusão desses estudantes recomendando-se que 

seja adotado um valor mínimo para aprovação no vestibular, a fim de garantir o efeito 

da qualidade seletiva.  

 

O relatório do GTPAA, salienta que, além de criar políticas de acesso, é preciso 

garantir o direito destes estudantes de permanecerem na universidade. Para tanto, é necessário 

uma série de iniciativas estratégicas que envolvem a garantia de recursos junto ao MEC, 

adaptação da estrutura física da universidade às necessidades das pessoas com deficiência 

física, aumento de espaços nas residências universitárias, implementação de Bolsa de Apoio à 

Permanência na UFC, garantia de alimentação, proporcionar material didático, dentre outras.  

Essa proposta foi encaminhada ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPE) que reagiu com “[...] cautela, aprovando a proposta quanto ao mérito, mas sugerindo  

o  seu  encaminhamento aos fóruns acadêmicos para maiores discussões” (SANTIAGO; 

NORBERTO; RODRIGUES, 2008, p. 145). A proposta apresentada, até o momento, ainda 

não possui definição quanto a sua implementação já que se trata de tema polêmico e levanta 

argumentos tanto a favor quanto contrários e requer maior envolvimento dos docentes, 

discentes e dirigentes que formam a universidade.   

 
 
5.1.2 O Curso de Medicina da UFC – Campus de Sobral 

 
Com o intuito de avaliar os registros específicos do Curso de Medicina da UFC – 

campus de Sobral e, assim, coletar informações sobre a sua responsabilidade social, bem 
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como identificar as ações sociais desenvolvidas pelo curso, a seguir são apresentados registros 

de documentos analisados. 

 

5.1.2.1 Aspectos Históricos 

 

A história do Curso de Medicina da UFC em Sobral é marcada por muitos 

desafios. A implementação do Curso de Medicina para o interior do Estado foi aprovada pela 

Resolução nº. 05/CONSUNI de 2 de junho de 2000, “[...] mediante a criação de duas turmas 

de 40 (quarenta) alunos, destinadas às cidades de Sobral e Barbalha” (UFC, 2000c, p.1). 

Quanto às razões que impulsionaram o projeto de expansão do Curso de Medicina da UFC, 

destaca-se o relato do citado projeto na 202ª. Sessão Ordinária do Conselho Universitário, 

realizada no dia 2 de junho de 2000, na qual foram expostos motivos e reflexões sobre os 

fundamentos que levaram à realização do projeto de expansão do Curso de Medicina para o 

interior do Estado: 

[...]1) as razões da escolha das cidades de Sobral e Barbalha como pólos estratégicos 
para a implantação do projeto; 2) o pressuposto de que a implantação desse projeto 
contribuirá para a consolidação da política de interiorização do desenvolvimento do 
Estado, além de concorrer para a concretização de uma política de saúde mais 
efetiva; 3) a implantação do projeto contempla a idéia de aumentar o número de 
médicos formados no Ceará; 4) nos recentes concursos vestibulares da UFC, o Curso 
de Medicina apresentou um dos maiores índices de concorrência [...] (UFC, 2000a, p. 4).   

 

O relato do processo considera, ainda, que criação do curso no interior do Estado 

trata-se “[...] de uma resposta efetiva a uma demanda social, além de uma oportunidade de 

reafirmação do compromisso da UFC com a defesa de um ensino público de qualidade” 

(UFC, 2000a, p. 4). Ressalta-se como motivo para a expansão do curso, a identificação de 

grande número de médicos egressos de outros estados atuando no Estado do Ceará, como 

apresentado a seguir: 

 
Nos últimos cinco anos, no Estado do Ceará, vem sendo observado um aumento 
progressivo no número de registros profissionais de médicos recém-formados 
egressos de escolas médicas de outras unidades da Federação, superando, em 1998 e 
em 1999, o número de graduados da Faculdade de Medicina da UFC (UFC, 2000b, p. 1).   

 

Conforme Cristino Filho e Pinto (2007), o Curso de Medicina/UFC - Sobral 

iniciou suas atividades no dia 2 de abril de 2001, no Centro de Ciências da Saúde, campus do 

Derby, da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). O corpo docente era constituído de 

oito (8) professores aprovados em concurso público para uma turma de quarenta (40) alunos 

aprovados no Concurso Vestibular de 2000.2. De acordo com Cristino Filho e Pinto (2006) 
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naquele momento havia a consciência de que a expansão do Curso de Medicina da UFC para 

Sobral não era algo descabido; abaixo se destaca a assertiva do atual coordenador do Curso 

sobre a concretização desse objetivo: 

 

Ao longo do primeiro ano víamos esmaecer as incertezas quanto a concretização da 
implantação do curso na medida em que acompanhávamos atentamente a 
construção do bloco de Anatomia (1º bloco) e bloco didático (2º bloco), 
inaugurados em 05 de julho de 2002, com uma área construída de 2.921,77m² no 
valor de R$ 1.200.000,00 (CRISTINO FILHO et. al., 2008, p. 9). 

 

Para a efetivação desse objetivo foram realizadas parcerias entre a UFC, a UVA, 

Prefeitura Municipal de Sobral, Diocese de Sobral, Governo do Estado do Ceará e Santa Casa 

de Misericórdia de Sobral, conforme descreve Bezerra (2007, p.14): 

 

A UFC [...] preparou todo o projeto acadêmico e suas consequentes necessidades 
[...] o Ministério de Educação [...] assumiu a responsabilidade de garantir os 
concursos de professores e funcionários. O Governo do Estado arcou com os custos 
de aquisição de todos os equipamentos não hospitalares e do material bibliográfico. 
A UVA doou um terreno de cerca de 4ha  no seu próprio campus. A Prefeitura de 
Sobral assumiu inteira responsabilidade pela construção do belo prédio da Medicina 
[...]. A Santa Casa, com a anuência da Diocese de Sobral, cedeu toda sua estrutura 
hospitalar para a garantia da qualidade do curso.  

 

 De acordo com o citado autor, essa aliança foi estabelecida a partir das exigências 

da sociedade pela interiorização da formação de médicos no Estado do Ceará. O início do ano 

letivo de 2002 ocorreu nas dependências do Curso de Medicina de Sobral, que recebeu 

climatização, equipamentos de laboratório, “[...] com a liberação pelo Governo do Estado, da 

1ª. parcela de recursos doados à UFC para expansões das Faculdades de Medicina em Sobral 

e no Cariri” (CRISTINO FILHO; PINTO, 2007, p. 18-19). Em 2005, deu-se início ao 

internato do Curso de Medicina/UFC – campus de Sobral, no Hospital Santa Casa de 

Misericórdia de Sobral, por meio de “[...] atividades de aprendizagem, na atenção terciária 

nos diversos serviços oferecidos por este hospital de ensino e de alta complexidade e alta 

densidade tecnológica” (CRISTINO FILHO; PINTO, 2007, p. 18-19).As atividades de 

atenção primária e secundária são desenvolvidas no sistema municipal de saúde, além da 

participação dos estudantes em intercâmbio com outras universidades brasileiras.  

O Curso de Medicina/UFC – campus de Sobral, de acordo com Cristino Filho e 

Pinto (2008), graduou a sua primeira turma em 18 de janeiro de 2007. Na mesma ocasião foi 

inaugurado o Prédio Central do Curso, concretizado por meio da parceria da UFC com a 
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Prefeitura do Município de Sobral. Em 14 de dezembro de 2007, foi realizada a solenidade de 

Colação de Grau da 2ª. turma. No dia 5 de dezembro de 2008, foi realizada a Colação de Grau 

da terceira turma do Curso, na qual 39 alunos receberam o diploma de Graduação, totalizando 

75 novos médicos desde que as atividades do curso foram iniciadas em Sobral, acrescentando 

que o processo de expansão da UFC elevou o nível da Graduação na cidade, além de 

beneficiar estudantes que não têm como se manter na capital.  

Um dos fatos que marcam a história do Curso de Medicina da UFC em Sobral foi 

a instalação do campus da UFC no município, com o início das aulas nos cursos de 

Odontologia, Psicologia, Ciências Econômicas, Engenharia Elétrica e Engenharia da 

Computação, em setembro de 2006, como parte do programa de expansão da educação 

superior do Governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Dentre os motivos para a expansão, 

destaca-se: 

As camadas mais pobres da população brasileira estudam nas escolas públicas no 
ensino fundamental e médio e na hora de entrar no ensino superior buscam as 
universidades privadas. Além disso, há defasagem entre o número de vagas 
oferecidas pelas universidades. Visando mudar esse quadro o Governo Federal vem 
expandindo os campi das universidades federais e ampliando o número de vagas 
(EXPANSÃO ... 2006, p. 3). 

 
Com a concretização do campus, o Curso de Medicina da UFC em Sobral passou a 

integrar o campus avançado vinculando-se à sua Diretoria, já que antes era ligado à Faculdade 

de Medicina em Fortaleza. O campus da UFC em Sobral “deve consolidar a área de saúde e 

oferecer novas possibilidades de formação acadêmica à comunidade da região Norte do 

Estado” (UFC, 2006, p. 12). 

 
5.1.2.2 Projeto: Expansão do Curso de Medicina da UFC para o Interior do Estado do Ceará 

 
Em abril de 2000, foi encaminhado ao Ministério da Educação o projeto de 

expansão do Curso de Medicina para o interior do Estado do Ceará, justificando a importância 

e viabilidade dessa expansão. Dentre os motivos que levaram à elaboração do projeto, além da 

crescente quantidade de médicos egressos de outras unidades da Federação, atuando no 

Estado, destaca-se que: 

Além de atender ao critério de estratégica localização geográfica, os municípios 
selecionados, Sobral na região Norte, e Barbalha, na região Sul do Estado, na 
qualidade de pólos de desenvolvimento, constituem, juntamente com a cidade de 
Fortaleza, focos de irradiação da assistência médica e de difusão de políticas de 
saúde. Naqueles dois municípios encontram-se em funcionamento unidades atuantes 
nos três níveis de atenção à saúde, destacando-se sobretudo a qualidade das unidades 
de atendimento terciário. Essa situação revela-se igualmente privilegiada por ser 
capaz de atender amplamente às exigências de múltiplos cenários de treinamento 
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para o aluno de graduação em Medicina, como preconizado pelas novas diretrizes 
curriculares [...] (UFC, 2000b, p. 1).  

 
Assim, a UFC, em articulação com o Governo Estadual, Prefeituras Municipais e 

com entidades de representação da classe médica, propôs a expansão da Faculdade de 

Medicina para duas regiões do Estado: Sobral (Região Norte) e Barbalha (Região Sul). O 

projeto justifica, ainda, que essa expansão proporciona significativo aumento no número de 

leitos destinados ao ensino, refletindo um crescimento na rede de hospitais universitários, bem 

como revitaliza a liderança científica da UFC, consolidando a sua participação no processo de 

interiorização do desenvolvimento do Estado.  

Os custos estimados para a implantação das unidades propostas fundamentam-se 

“[...] no número de alunos da instituição, obtido através de uma fórmula matemática que leva 

em conta os ingressos, os diplomados, o tempo de duração de cada curso e a retenção 

existente” [...] (UFC, 2000b, p. 2). Com relação às vagas ofertadas, o projeto salienta que: 

 
O Curso de Medicina ministrado em Fortaleza, oferece atualmente 140 vagas por 
ano. Estão matriculados atualmente 993 alunos para um total de 13.357 em toda a 
instituição. Ao final dos seis anos do curso, considerando que a evasão na área de 
saúde é muito baixa, deverão estar matriculados somente no Curso de Medicina 
1.473 alunos, ou seja, um acréscimo de 32,58% em relação ao número atual (UFC, 
2000b, p. 3). 
 

O pronunciamento do então Secretário da Educação Superior, através do Ofício 

SESu nº. 4080/2000, de 14 de abril de 2000, conforme a Universidade Federal do Ceará 

(2000b), informa que a análise do projeto considerou viável a expansão da Faculdade de 

Medicina da UFC, dentro das condições existentes, e que a Secretaria de Educação Superior 

(SESu) compromete-se a participar complementarmente com apoio financeiro no momento 

inicial da implantação e com alocação de recursos humanos necessários para o funcionamento 

dos cursos. Apresenta, também, um resumo do relatório encaminhado pelo Departamento de 

Desenvolvimento do Ensino Superior ao então Secretário de Educação Superior, Abílio 

Afonso Baeta Neves, no qual se afirma: 

 

[...] perfeitamente viável a pretensão da Universidade Federal do Ceará de expansão 
do Curso de Medicina da cidade de Fortaleza para as cidades de Sobral e Barbalha, 
além de encontrar-se perfeitamente enquadrada na política de expansão de ensino 
superior apresentada por esta Secretaria de Educação Superior (UFC, 2000b, p. 21). 

 
A análise desse projeto possibilita alguns raciocínios referentes às expectativas 

com relação à expansão do curso para o interior do Estado, dentre as quais a garantia da 

responsabilidade da UFC como universidade pública, bem como a sua contribuição para a 

descentralização da assistência à saúde, de mais oportunidades de acesso ao ensino médico 
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para pessoas que moram no interior e que teriam dificuldade em deslocar-se para estudar em 

outra cidade, possibilidade de que os futuros médicos permaneçam nos municípios de Sobral 

e Barbalha, contribuindo assim para a melhoria dos atendimentos hospitalares, além da 

possibilidade de desenvolvimento da pesquisa, da cultura e da tecnologia no interior do Ceará. 

A concretização dessas expectativas pode ser o caminho para a efetivação da responsabilidade 

social do Curso de Medicina da UFC em Sobral. 

 

5.1.2.3 Resolução Nº. 05/CONSUNI, de 2 de junho de 2000  

 

Com o intuito de verificar a existência de indicadores de responsabilidade social 

da universidade para a expansão do Curso de Medicina em Sobral, foi estudada a Resolução 

que trata da sua implantação. A expansão da UFC no Município de Sobral teve início em 

2000, com a implantação do Curso de Medicina, aprovada pela Resolução Nº. 05/CONSUNI, 

de 02 de junho de 2000. O documento considera a importância da expansão do Curso de 

Medicina para o interior do Estado, representado pelos municípios de Barbalha e Sobral, e 

justifica a escolha desses municípios por possuírem posição estratégica e pela existência de 

estruturas necessárias e adequadas para a prática médica, como destacado a seguir:  

 

[...] considerando a importância e o significado da expansão do Curso de Medicina 
nos Municípios de Sobral e Barbalha; considerando que a escolha desses municípios 
se justifica pela posição estratégica de ambos, como também pela existência de uma 
rede atenção primária adequadamente estruturada, considerando que os referidos 
municípios dispõem de unidades hospitalares públicas de excelente qualidade, 
habilitadas pelo Ministério da Saúde, além de cursos superiores na área de saúde, 
ministrados pelas universidades estaduais [...] (UFC, 2000c, p.1).  

 
Com relação à responsabilidade social da universidade, o documento ressalta que a 

criação do Curso de Medicina da UFC nesses municípios “contribuirá para a consolidação da 

política de interiorização do desenvolvimento do Estado e de uma política de saúde mais 

abrangente e efetiva” (UFC, 2000c, p.1). Observa-se, portanto, que o tema da 

responsabilidade social da universidade situa-se nos objetivos relacionados, principalmente, à 

interiorização do desenvolvimento do Estado e maior inclusão das políticas de saúde na 

Região Norte e Sul do Ceará.  

 
5.1.2.4 Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

 
O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) é um componente 

do SINAES e foi definido, também, na Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, como 
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componente curricular obrigatório e forma de avaliação do desempenho dos estudantes dos 

cursos de graduação, conforme destacado a seguir:  

 

Art. 5º. A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será 
realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - 
ENADE.  § 1º O ENADE aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos 
conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de 
graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução 
do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito 
específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas 
do conhecimento (BRASIL, 2004a, p. 3 ).  
 

 A avaliação, conforme Art. 5º, inciso 8º, “[...] será expressa por meio de 

conceitos, ordenados em uma escala com cinco níveis, tomando por base padrões mínimos 

estabelecidos por especialistas das diferentes áreas do conhecimento” (BRASIL, 2004a, p.3). 

Como forma de incentivo aos estudantes que obtiveram melhor desempenho, o Art. 5º, inciso 

10, afirma que o MEC oferece: 

 

[...] bolsa de estudos, ou auxílio específico, ou ainda alguma outra forma de 
distinção com objetivo similar, destinado a favorecer a excelência e a continuidade 
dos estudos, em nível de graduação ou de pós-graduação, conforme estabelecido em 
regulamento (BRASIL, 2004a, p. 3). 
 

 De acordo com o MEC/SINAES/Relatório das IES 2007, o exame é feito por 

amostragem com dois grupos de estudantes: ingressantes (que se encontram no final do 

primeiro ano) e concluintes (que estão cursando o último ano), ambos submetidos a mesma 

avaliação, por meio de um questionário e uma prova. O questionário tem como finalidade, 

“[...] compor o perfil dos estudantes, integrando informações do seu contexto às suas 

percepções sobre a IES” (BRASIL, 2008, p. 4) e a prova é composta de “[...] avaliação da 

formação geral comum aos cursos de todas as áreas e um componente específico de cada 

área” (BRASIL, 2008, p. 4).  

A partir das notas dos estudantes, nos questionários e nas provas, são obtidos 

indicadores, denominados: conceito ENADE e Indicador de Diferença entre os Desempenhos 

Observado e Esperado (IDD). 

 

O conceito ENADE tem como base um conceito bastante estabelecido da estatística 
chamado afastamento padronizado. A nota final do curso depende de três variáveis, 
a saber: o desempenho dos estudantes concluintes no Componente Específico; o 
desempenho dos estudantes ingressantes no Componente Específico e o desempenho 
dos estudantes (concluintes e ingressantes) na Formação Geral (BRASIL, 2008, p. 
4). 
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O IDD visa “[...] trazer às instituições informações comparativas dos desempenhos 

de seus estudantes concluintes em relação aos resultados obtidos, em média, pelas demais 

instituições cujos perfis de ingressantes são semelhantes” (BRASIL, 2008, p. 7).  

O INEP realizou o ENADE no dia 11 de novembro de 2007, apresentando em 

relatório os resultados obtidos pelas IES avaliadas, em maio de 2008. A seguir são 

apresentados os resultados obtidos pelo Curso de Medicina da UFC em Sobral, conforme 

Relatório de Curso ENADE 2007. Salienta-se o relatório citado apresenta o resultado da 

prova, o percentual de estudantes por quartil segundo as notas obtidas, a impressão dos 

estudantes sobre a prova e os resultados da Avaliação Discente da Educação Superior.25 

Inicialmente, destaca-se que de acordo com o MEC/SINAES/Relatório de Curso 

ENADE 2007 – UFC/MEDICINA/ SOBRAL o Curso de Medicina da UFC em Sobral obteve 

Conceito ENADE 3. O desempenho dos estudantes do Curso de Medicina da UFC em Sobral 

no ENADE, foi apresentado no referido relatório em relação à Formação Geral e ao 

Componente Específico, fazendo um comparativo entre o desempenho do Curso de Medicina 

da UFC em Sobral e o desempenho da área, levando em consideração a totalidade de 

estudantes de Medicina no Brasil. 

 De acordo com a análise apresentada no Relatório de Curso ENADE 2007, Brasil 

(2008), em Formação Geral, a nota média dos concluintes foi menor na instituição (62.8) que 

no Brasil (65.5) e na nota dos ingressantes há uma diferença de 2.1 pontos entre os dois, 

sendo 62.1 na instituição e 64.2 no Brasil. Com relação às notas médias dos estudantes 

(ingressantes e concluintes) em componente específico na prova de Medicina, o Relatório de 

Curso ENADE 2007 esclarece que a nota média dos concluintes foi maior na instituição 

(67.3) que no Brasil (61.1) e que a nota média dos ingressantes da instituição foi 30.2 e no 

Brasil, 32.3, indicando uma diferença de 2.1 pontos entre os dois.  

Conforme abordado anteriormente, a avaliação do ensino superior possui relação 

estreita com a busca de atendimento às exigências da sociedade por educação de qualidade e, 

atualmente, o SINAES tem sido apresentado como o principal meio utilizado para essa 

avaliação visando analisar aspectos, como: o ensino, a pesquisa, a extensão, a 

responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, 

dentre outros.  Como instrumento de avaliação do desempenho estudantil, o ENADE faz 

aferição que abrange além do conhecimento técnico (conteúdo), as habilidades e 

                                                 
25 O relatório completo do ENADE/2007 está disponível em: www.inep.gov.br 
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competências para a compreensão de assuntos que ultrapassam as especificidades 

profissionais.  

Considera-se a relevância desse instrumento para a concretização da 

Responsabilidade Social Universitária (RSU) já que tal responsabilidade precisa ser 

observada em todos os processos acadêmicos e que o ENADE possibilita uma análise sobre a 

qualidade do ensino, bem como a existência de uma inter-relação entre a formação 

profissional e a cidadania. Diante dessas reflexões, percebe-se que os resultados do ENADE 

oferecem subsídios para o direcionamento das ações pedagógicas e administrativas da IES, 

visto que apresenta uma percepção interna da qualidade do ensino, contribuindo, assim, para o 

aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem. Dessa maneira é fundamental que sejam 

identificados os aspetos que precisam de melhoria no Curso de Medicina da UFC em Sobral, 

para que seja alcançada a meta ideal, ou seja, o conceito máximo do ENADE: 5. 

 

5.2 Ações Sociais do Curso de Medicina do campus da UFC em Sobral 

 
Para identificar as principais ações de responsabilidade social desenvolvidas pelo 

Curso de Medicina do Campus da Universidade Federal do Ceará em Sobral, além da 

pesquisa documental, foram aplicados questionários aos representantes discentes que 

participam dos projetos de extensão. Salienta-se que a escolha da extensão para identificar 

como são planejadas e desenvolvidas as ações sociais do Curso investigado, se deve a sua 

relevância para a aplicação do saber construído no âmbito da universidade na comunidade em 

seu entorno, visto que o principal objetivo da universidade é a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. A seguir são apresentados os projetos de extensão desenvolvidos no 

curso.  

 
5.2.1 Projetos de Extensão 

 
a) Sociedade Científica de Dor de Sobral: tem como objetivo estimular a pesquisa, o 

ensino e a divulgação da terapêutica da dor; capacitar estudantes e profissionais de 

saúde na terapêutica da dor; melhorar a qualidade de vida dos pacientes com dor, 

atendidos no ambulatórios do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral; manter 

intercâmbio com outras sociedades envolvidas na terapêutica da dor, em âmbito 

nacional e internacional; 
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b) Liga Universitária de Nefrologia de Sobral (LUNES): visa aprimorar os 

conhecimentos médicos na área de nefrologia, além de humanizá-la; levar 

conhecimentos para a comunidade acadêmica e para a população, a fim de prevenir e 

tratar as doenças renais; estimular o ensino, a pesquisa e a divulgação do atendimento 

em serviço de ambulatório e enfermaria da nefrologia do Hospital Santa Casa de 

Misericórdia de Sobral; 

 

c) Liga de Clínica Médica de Sobral (LCMS): tem o intuito de complementar a formação 

de futuros profissionais da área de saúde no campo da clínica médica, promovendo 

pesquisas na clínica médica; adquirir e propagar conhecimento científico promovendo 

ações e discussões com o intuito de informar a população sobre medidas preventivas 

de saúde; 

 

d) Liga de Pediatria de Sobral: busca difundir o conhecimento sobre a pediatria, 

incentivar sua aplicação no meio acadêmico e contribuir para o maior entendimento 

das doenças infanto-juvenis e eventos relacionados, assim como a prática do 

atendimento pediátrico;  

 

e) Liga de Cirurgia e Anatomia de Sobral (LACAS): aprimora a formação dos 

acadêmicos de Medicina, a partir do 3º semestre do Curso de Medicina da UFC em 

Sobral, para atuação no campo da Cirurgia e Anatomia; 

 

f) Liga de Endocrinologia de Sobral (LIENS): visa o aperfeiçoamento dos acadêmicos de 

Medicina, a partir do 3º semestre do Curso de Medicina da UFC em Sobral, para 

atuação no campo da endocrinologia e proporcionar conhecimento teórico e prático 

aos integrantes desta liga através de palestras e seminários administrados pelos 

próprios alunos, formando agentes multiplicadores no meio acadêmico, cabendo aos 

orientadores a participação em todas as fases desse processo; 

 

g) Liga de Pneumologia e Imagem Torácica de Sobral (LIPTIS): tem como objetivo 

estimular e auxiliar estudantes interessados no estudo, pesquisa e aplicação prática do 

conhecimento da pneumologia e da imagem torácica. Estimular o ensino, a pesquisa e 

a divulgação da pneumologia e da imagem torácica; 
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h) Programa de Assistência Pré-Hospitalar (PAPH): pretende congregar, estimular e 

auxiliar estudantes interessados no estudo, na pesquisa e na aplicação prática do 

conhecimento das atividades pré-hospitalares; 

 

i) Núcleo de Estudos em Oncologia (NEO): visa difundir o conhecimento sobre 

oncologia, incentivar sua aplicação no meio acadêmico e contribuir para o maior 

entendimento do câncer e do seu efeito no cotidiano dos doentes; 

 

j) Liga de Trauma de Sobral: tem o intuito de complementar a formação de futuros 

profissionais da área da saúde no campo de atendimento de urgência/emergência e 

vítimas de trauma; 

 

k) Projeto RISO: pretende, através da risoterapia, da música, do teatro, da dança e da 

ludicidade do médico-palhaço, diminuir o sofrimento do paciente durante o período de 

internação, aproximar os profissionais de saúde dos pacientes, gerando efeito positivo 

no tratamento e no processo de cura, a partir da criação de um ambiente menos 

assustador para a criança que está doente;  

 

l) Projeto Sobral sem Anemia: objetiva diminuir as taxas de anemia de 40% para 10% 

em um ano; dirimir os efeitos da anemia sobre a população infantil, a saber: 

diminuição da capacidade cognitiva, atraso no desenvolvimento psicomotor, 

diminuição do estado imune com aumento do número de infecções, diminuição da 

capacidade física, alterações no comportamento e crescimento físico na infância; 

 

m) Sociedade Científica de Neurociência de Sobral: Projeto acadêmico para estudos e 

trabalhos aplicados que estimula o ensino da neurociência para acadêmicos e demais 

profissionais da saúde e promove o desenvolvimento de pesquisas laboratoriais e 

epidemiológicas, divulga os estudos na área de neurociência e auxilia nas atividades 

hospitalares.  

 
5.2.2 Projetos de Extensão Selecionados para a Pesquisa 

 
Conforme explicitado anteriormente, para as entrevistas, foram selecionados 

quatro projetos que apresentaram resultados relevantes para a sociedade sobralense e da 
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região Norte do Estado, a saber: a Liga de Atenção à Saúde Feminina (LASF), o Projeto de 

Desenvolvimento e Educação Sexual de Jovens (Projeto DESEJO), Projeto Infância sem 

Desnutrição, e o Projeto Espaço Novo Acadêmico (ENA), que serão apresentados a seguir:  

 
a) Liga de Atenção à Saúde Feminina (LASF): 

Com a participação de dez (10) estudantes, teve início em março de 2007, visando 

complementar a formação de futuros profissionais da área de saúde no campo da ginecologia 

e obstetrícia, promovendo pesquisas com o objetivo de adquirir e propagar conhecimento 

científico, ações e discussões com o objetivo de informar a população sobre medidas 

preventivas de saúde. Atende mulheres da Zona Norte do Estado do Ceará que procuram o 

Serviço de Ginecologia e Obstetrícia da Santa Casa de Sobral.  

Para atender a seus objetivos realiza seminários, cursos e jornadas; atividade em: 

enfermaria, ambulatório e centro obstétrico, além de atividades de pesquisa; atuação nas 

comunidades com medidas educativas e de suporte psicológico. Como resultados alcançados 

destacam-se: humanização no atendimento às pacientes no ambulatório e enfermaria de 

ginecologia e na sala de parto; medidas educativas sobre a prevenção do câncer de mama e 

ginecológico; medidas de apoio e suporte psicológico às mulheres portadoras de câncer de 

mama através de reuniões de orientação e autoajuda desenvolvidas na Casa Viva a Vida; 

elaboração de projetos de pesquisa para apresentação de trabalhos em congresso e publicação 

em revistas científicas;  

 

b) Projeto de Desenvolvimento e Educação Sexual de Jovens (Projeto DESEJO): 

Conta com a participação de doze (12) estudantes, tendo seu início em setembro de 

2007, focalizando os alunos da 8a e 9a série do ensino fundamental II de três escolas públicas 

estaduais de Sobral. Seus objetivos são: desenvolver ações geradoras de reflexão sobre saúde 

sexual e reprodutiva em alunos de escolas públicas de Sobral; sensibilizar os jovens sobre a 

importância do conhecimento de seu corpo e as mudanças físicas e psicológicas trazidas pela 

adolescência; promover a conscientização dos jovens para a importância do planejamento 

familiar e sexo seguro, colaborando com a redução das taxas de gravidez e abortamento em 

adolescentes e incidência de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) nos jovens; 

capacitar estudantes de Medicina para trabalhar a temática sexualidade de forma participativa 

e dinâmica, com adolescentes e realizar pesquisas pertinentes ao tema da adolescência e 

sexualidade.  
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Para tanto, realiza capacitação dos estudantes; reuniões semanais destinadas a tal 

atividade e à avaliação e planejamento de encontros nas escolas; encontros periódicos em três 

(3) escolas públicas estaduais assentadas na zona urbana de Sobral, julgadas estratégicas pelo 

grupo. Como resultados alcançados, destacam-se: encontros de capacitação dos alunos de 

Medicina de forma permanente; encontros periódicos com os alunos de escolas; reuniões de 

avaliação e planejamento; 

 

c) Projeto Infância sem Desnutrição:  

Iniciou suas atividades em janeiro de 2007 com a participação de quinze (15) 

estudantes do curso investigado, tendo como público-alvo crianças com problemas de 

desnutrição no município de Santana do Acaraú. Tem o intuito de estimular e acompanhar a 

recuperação nutricional de crianças desnutridas; ensinar ao estudante como tratar uma criança 

desnutrida na prática clínica; estimular na comunidade um maior empenho no diagnóstico e 

acompanhamento da recuperação de desnutrido; envolver o aluno na problemática social 

local; estimular no estudante o compromisso ético-social com a população de risco para 

desenvolvimento de desnutrição; fazer avaliação nutricional de todas as crianças em situações 

de risco. Para o alcance desses objetivos são realizadas visitas domiciliares à instituição que 

cuida de desnutridos na cidade de Santana do Acaraú; campanhas de sensibilização ao 

tratamento da desnutrição, seminários e pesquisa científica.  

Os resultados alcançados foram: visitas semanais a uma instituição que cuida de 

desnutridos na cidade de Santana do Acaraú; visitas domiciliares a famílias em situações de 

risco como mecanismo de integrar o aluno na problemática social do desnutrido evidenciando 

“in loco” situações de extrema precariedade e estimulando a busca de soluções para 

problemas; avaliação nutricional de todas as crianças do município de Santana do Acaraú; 

diminuição do número de crianças desnutridas na cidade de Santana do Acaraú devido à 

intensa campanha realizada pelo projeto na identificação e sensibilização ao tratamento do 

desnutrido; sistematização do tratamento da criança desnutrida, evidenciada por otimização 

do tempo de acompanhamento em regime de semi-internamento. Foram realizados seminários 

quinzenais abordando aspectos relativos à nutrição infantil, crescimento e desenvolvimento 

das crianças; estimulo ao estudo das patologias relacionadas a nutrição infantil e estímulo a 

produção de trabalhos científicos;  
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d) Espaço Novo Acadêmico – ENA:  

Tendo iniciado suas atividades em janeiro de 2005, atualmente, conta com a 

participação de trinta (30) estudantes do Curso de Medicina da UFC em Sobral e atende a 

estudantes de escolas públicas do município de Sobral e da região Norte do Estado do Ceará. 

Visa oferecer, de forma gratuita, aos egressos de escolas públicas, ensino de qualidade, em 

ambiente adequado e estimular o estudo de conteúdos relevantes para o êxito no exame 

vestibular, possibilitando o acesso de alunos de escolas públicas à universidade.  

A metodologia utilizada abrange aulas expositivas no período noturno, de 

segunda-feira a sexta-feira, no Curso de Medicina da UFC em Sobral, atendendo à população 

de Sobral, dos distritos e dos municípios adjacentes. O corpo docente do ENA é composto por 

acadêmicos do Curso de Medicina do campus da UFC em Sobral. O pré-requisito básico para 

candidatar-se a uma vaga no ENA é ter concluído ou estar concluindo o Ensino Médio em 

escola pública, contando com o apoio de uma escola privada que fornece o material didático 

(apostila), e do Curso de Medicina que cede o espaço físico.  

Desde a sua criação, aprovou quarenta (40) alunos no vestibular da UVA: três (3) 

alunos, em 2005; dez (10) alunos, em 2006; sete (7) alunos, em 2007 e treze (13) alunos, em 

2008. No vestibular da UFC/campus de Sobral: quatro (4) aprovações na primeira fase e uma 

(1) na segunda fase, em 2007; quatro (4) aprovações na primeira fase e uma (1) na segunda 

fase, em 2008; nove (9) aprovações na primeira fase e duas aprovações na 2ª. fase, em 2009. 

Foram realizados simulados das provas da UVA e da UFC, para que os alunos conheçam seu 

potencial antes do vestibular e visitas às instalações do Curso de Medicina da UFC em Sobral, 

visando estimular os estudantes interessados no vestibular da UFC – campus de Sobral.  

 

5.3 Análise das Entrevistas 

 
A seguir são apresentados os resultados e a análise das entrevistas realizadas com 

os representantes da administração superior, servidores técnico-administrativos, docentes e 

discentes do Curso de Medicina do campus da UFC em Sobral. Essa fase da pesquisa foi 

realizada com o intuito de analisar como as ações de responsabilidade social do curso 

investigado são planejadas e desenvolvidas, e reconhecer os significados das ações de 

responsabilidade social para a comunidade interna do Curso de Medicina da UFC em Sobral.  

Os roteiros das entrevistas foram fundamentados nos indicadores de 

responsabilidade social do SINAES: inclusão social, desenvolvimento econômico e social, 

defesa do meio ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural. Além 
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desses indicadores, foram abordadas questões complementares para o alcance dos objetivos 

da investigação envolvendo os seguintes aspectos: planejamento, plano de gestão, 

necessidades sociais do município que podem ser contempladas pelo curso, bem como ações 

que podem ser desenvolvidas para a busca de soluções dessas carências. Para uma melhor 

compreensão dos resultados alcançados, a análise das entrevistas foi organizada de acordo 

com os temas supracitados.   

   
5.3.1 Análise das entrevistas quanto à contribuição do Curso de Medicina da UFC em 

Sobral para a inclusão social 

 
Inicialmente, a pesquisa focalizou os motivos que impulsionaram a expansão do 

Curso de Medicina da UFC para o interior do Estado. Sob esse aspecto, um dos entrevistados, 

destaca:  

Na realidade nós, professores da Faculdade de Medicina, praticamente, não fomos 
consultados acerca da realização do início desse projeto. Quando nós tomamos 
conhecimento, ele já estava pronto. Contudo, para não deixar sua pergunta sem 
resposta, o que se dizia àquela época é que a interiorização do Curso de Medicina 
propiciaria condições de atender a estudantes oriundos daquela região e do entorno, 
por exemplo, da cidade de Sobral, bem como facilitaria a fixação do médico no 
interior do Estado. Esses foram os motivos apontados naquela época para a criação 
dessa expansão do Curso de Medicina em Sobral (ENTREVISTADO 12). 

 
Na opinião do entrevistado, a expansão do Curso teve como objetivo oferecer mais 

oportunidades de acesso ao ensino de Medicina aos estudantes provenientes do interior do 

Estado do Ceará, além de possibilitar a inserção do médico na região. Essa consideração 

complementa a informação apresentada anteriormente na análise documental, na qual destaca-

se como um dos motivos da expansão, a oportunidade de aumentar o número de médicos 

formados no Estado. O entrevistado acrescenta que foram enfrentados muitos desafios até a 

consolidação do Curso, como a carência de recursos humanos e problemas de estrutura física, 

conforme se destaca a seguir:  

 

Talvez pelo fato de nós docentes da Faculdade de Medicina não termos participado 
do planejamento inicial para a implantação dessa expansão em Sobral, pouca, muito 
pouca coisa foi devidamente planejada e por isso, nós enfrentamos grandes, severas 
e lamentáveis dificuldades, principalmente a falta de recursos humanos, de docentes, 
porque a universidade não foi capaz de conquistar as vagas que eram necessárias 
para dar continuidade ao curso depois que ele foi iniciado. Então, vivemos ao longo 
de anos, até recentemente, à custa dessa figura de professor visitante26 o que 
realmente foi uma dificuldade muito grande. Mas, além disso, tivemos dificuldades 
menores em relação à disponibilização de estruturas apropriadas, vivemos na casa de 
vizinhos e aí depois começamos a receber as obras relativas ao próprio curso, as 

                                                 
26 No caso trata-se da figura do “professor substituto” que não faz parte do quadro docente efetivo da 
universidade, tendo contrato temporário. 
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instalações físicas e os equipamentos prontos, mas isso levou coisa de dois anos 
(ENTREVISTADO 12).  

  
Com relação às ações sociais do Curso de Medicina do campus da UFC em Sobral 

direcionadas a inclusão social, considerou-se que a implantação do Curso de Medicina em 

Sobral, contribui por meio do oferecimento de maiores oportunidades de acesso ao curso a 

pessoas da região norte que não teriam condições financeiras de se manterem em Fortaleza 

para a realização desse curso. De acordo com um dos entrevistados, existem exemplos de 

jovens da região Norte do Estado que não teriam tal oportunidade, ilustrando:  

 

Quando eu digo que temos exemplos é porque temos, sim, jovens, que passaram no 
vestibular pra esse nosso curso de Sobral, que por serem oriundos de famílias 
extremamente pobres e que se o curso não fosse realizado lá, eles mesmos já 
declararam pra nós, não teriam condições de se manter aqui (ENTREVISTADO 12). 

 
Essa constatação demonstra um resultado positivo em relação à responsabilidade 

social da universidade, por atender uma demanda oriunda de localidades do Estado que teriam 

muitas dificuldades para cursar Medicina na capital. Por outro lado, vale salientar que tal 

resultado emerge como uma consequência da expansão e não como o foco principal.  

Um dos aspectos considerados como fator importante para a inclusão social foi a 

promoção à saúde para as pessoas carentes, através do atendimento nos ambulatórios em 

sistemas de saúde municipal, Programas de Saúde de Família (PSF) e das atividades 

realizadas pelos estudantes do Curso que estão cumprindo período de internato no Hospital 

Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Sob esse ponto de vista, um dos entrevistados afirma: 

 

O que eu mais visualizo no Curso de Medicina como uma ação de inclusão social é a 
assistência à saúde que está sendo proporcionada não só em Sobral, porque a Santa 
Casa atende a toda região norte, e os estudantes de Medicina trabalham diretamente 
com os pacientes do SUS (ENTREVISTADO 1). 

 
Na opinião desse entrevistado, a presença do estudante interno na Santa Casa de 

Misericórdia de Sobral concorre para a inclusão social por agilizar o atendimento dos 

pacientes e a realização de cirurgias, considerando que, sem o auxílio dos internos aos 

médicos, esses processos seriam morosos e de menor qualidade. Outro aspecto destacado foi o 

credenciamento do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral como hospital de ensino: 

 

Deve ser ressaltado que a Santa Casa e o Curso de Medicina batalharam muito pra 
que a Santa Casa fosse credenciada como hospital de ensino junto ao MEC. A Santa 
Casa recebe recursos que são utilizados para pagar bolsas de estudantes, comprar 
material e equipamentos, para que os estudantes tenham acesso a esses 
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equipamentos modernos e consigam aprender e promover a saúde no município 
(ENTREVISTADO 1). 

 
A aquisição de equipamentos modernos para o Hospital Santa Casa de 

Misericórdia de Sobral pode ser considerada como fator relevante para a inclusão social, já 

que promove um atendimento de qualidade através do uso de tecnologias modernas. Além da 

parceria com o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral, que é credenciado como 

hospital de ensino, foi ressaltado que o Curso de Medicina está colaborando com o projeto de 

implantação do hospital regional no município, por meio de um apoio técnico e intelectual 

oferecidos pelos professores. Considerou-se também que a existência do curso na região pode 

suprir a carência de profissionais médicos. 

As entrevistas denotam que o Curso tem como meta principal a contribuição para a 

promoção da saúde, por meio da inserção do corpo docente e discente nas unidades de saúde 

municipal. Sem dúvida, trata-se de uma contribuição importante para o atendimento das 

demandas dessa área, porém observa-se que essa resposta se dá em decorrência da 

necessidade de se oferecer atividades práticas aos estudantes, que acaba configurando-se em 

uma relação de troca. Numa evocação a Lévinas (2005), percebe-se a ausência do “des-

interesse”, no qual a responsabilidade para com o Outro existe sem expectativas de 

recompensa ou reciprocidade.  

Conforme os discentes entrevistados, o Curso promove inclusão social através da 

realização de campanhas educativas sobre temas relacionados à saúde da população, como 

ilustrado a seguir:  

Um ponto positivo do curso é a realização de campanhas, seja por meio de entidades 
estudantis, seja por ligas acadêmicas que buscam o esclarecimento das pessoas. Por 
exemplo: campanha de conscientização da AIDS, onde no dia internacional da AIDS 
tem distribuição de camisinha, atendimento de pressão e conversas com a 
comunidade sobre a doença e o dia internacional da mulher. Acho que o nosso 
trabalho é levar informação, não deixar a coisa fechada aqui, pois a sociedade 
precisa disso (ENTREVISTADO 10). 
  

Um dos entrevistados docentes salientou que o Curso promove inclusão social 

através do módulo de Atenção Básica à Saúde, no qual os estudantes fazem visitas às 

comunidades para desenvolverem atividades que vão desde o conhecimento da realidade 

dessas famílias até a prevenção, o diagnóstico e trato de doenças. Tudo isso com o 

acompanhamento dos docentes.  

Numa perspectiva levinasiana, considera-se, neste trabalho, a sociedade como o 

Outro da Universidade. Para Lévinas (1982), a responsabilidade surge no rosto do Outro que 

se apresenta de forma inquisitiva. Dessa maneira, o desenvolvimento de ações direcionadas às 
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comunidades carentes, aos fracos, aos menos favorecidos, seja através do oferecimento de 

mais oportunidades de acesso à educação, na promoção da saúde ou na melhoria da qualidade 

do atendimento médico no setor público, é um resultado concreto da responsabilidade social 

do Curso de Medicina da UFC para a sociedade sobralense e da região Norte do Estado. Não 

obstante, observa-se que o Curso pode ampliar as ações sociais existentes, ultrapassando a 

área da saúde por meio da criação de táticas capazes de vislumbrar outros aspectos da sua 

responsabilidade social, procurando conhecer as necessidades específicas da região que 

podem ser dirimidas através de uma maior interação entre a comunidade interna e externa. 

Também foram citados projetos de extensão desenvolvidos pelo Curso, como 

ações de inclusão social, conforme destacado nas declarações abaixo: 

 

Que eu lembre imediatamente, temos o cursinho, que é voltado aos jovens que não 
têm condições de pagar um colégio particular, liga de Medicina em Família, projetos 
com jovens, visitas às escolas para oferecer esclarecimentos sobre uso de drogas e 
gravidez na adolescência (ENTREVISTADO 2). 
 
Outra inclusão social é esse trabalho feito com uma escola privada, que juntamente 
com os alunos do Curso de Medicina, possibilitam a realização do cursinho com 
uma preparação para o vestibular e dão acesso a pessoas carentes, com professores 
que são os alunos de alto nível de conhecimento, o que possibilita a eles uma 
aprendizagem para ingressar numa escola pública como a UVA e até mesmo como a 
UFC (ENTREVISTADO 3).  

 
Os representantes docentes e discentes dos projetos de extensão desenvolvidos 

pelo Curso salientaram a importância da existência do Curso na região, para viabilizar a 

realização dessas atividades em direção à sociedade, em parceria com a Prefeitura Municipal, 

a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. Nessa direção, um dos docentes afirma: 

“esses projetos só existem hoje por causa do curso, antes não tinha esse pensamento e não 

tinha a mobilização junto com os alunos para viabilizar ações sociais” (ENTREVISTADO 5).  

Dessa forma, na concepção dos entrevistados, o Curso coopera de forma 

significativa para a inclusão social. Ao discorrerem sobre a contribuição dos projetos para a 

inclusão social, todos os representantes docentes e discentes consideraram a extensão como o 

principal meio de oferecer respostas à sociedade.  

Um dos entrevistados afirma que esses projetos são diretamente relacionados com 

a inclusão social e ilustra: “o projeto “Infância sem Desnutrição” tenta melhorar a qualidade 

de vida das crianças desnutridas, fazendo com que os alunos se integrem àquela realidade que 

muitas vezes desconhecem” (ENTREVISTADO 5). Para o representante discente desse 

projeto, a inclusão se caracteriza pelo fato de que os participantes levam à comunidade 

externa, conhecimento e apoio, incluindo assim, não somente as crianças, mas também a sua 
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família e todos aqueles que estão envolvidos com essas crianças. Discorrendo sobre o projeto 

Espaço Novo Acadêmico (ENA), os entrevistados refletiram que a importância do projeto é o 

fato de promover o aumento de possibilidades de que estudantes de escolas públicas tenham 

acesso à educação superior: 

 

[...] já que muitos deles não podem pagar cursinho pré-vestibular, a gente sabe que a 
educação pública no Brasil deixa muito a desejar, que os processos seletivos das 
universidades, tal como estão organizados, favorecem mais aos estudantes egressos 
de escolas privadas, então a universidade, através de um projeto de extensão, 
organizado por estudantes de medicina, que tiveram uma experiência no vestibular e 
que tiveram, também, a experiência de terem cursado em sua grande maioria 
cursinho pré-vestibular, então esse trabalho possibilita maiores oportunidades para o 
acesso à educação superior (ENTREVISTADO 4). 
 

Com relação à transmissão de experiência em aprovação no vestibular a pessoas 

carentes, o representante discente desse projeto reflete que os motivos impulsionadores à sua 

inserção nas atividades foi a oportunidade de atuar como professor e, principalmente, por 

ajudar estudantes de escolas públicas por meio dos conhecimentos adquiridos ao longo do 

processo do vestibular, colaborando para a realização do sonho das pessoas que não possuem 

condições financeiras para pagar um curso preparatório.   

O representante docente que participa desse projeto explicou que o mesmo foi 

organizado em parceria com uma escola particular e aplica a mesma metodologia utilizada 

nesse cursinho, tendo como professores os estudantes do Curso de Medicina da UFC em 

Sobral. A seleção dos alunos é feita por meio de uma prova escrita e comprovação de 

conclusão do ensino médio em escola pública. Ao ser questionado sobre o fato de que o 

projeto é realizado com a contribuição de uma escola particular, o entrevistado ponderou: 

 
Eu não participei do processo de concepção do projeto por ter ingressado depois, 
mas sempre que o setor público estabelece uma parceria com o setor privado existe 
um questionamento. Entretanto, do ponto de vista da própria legislação do país, elas 
são perfeitamente legítimas e o cursinho não aufere nenhum lucro em relação a eles, 
talvez o que poderia auferir é alguma coisa em relação à marca, já que os estudantes 
usam as apostilas do cursinho, mas eu penso que do ponto de vista do marketing isso 
é muito pequeno em relação a outras estratégias de marketing que esse cursinho 
utiliza quanto à difusão na televisão. Eu prefiro entender pela magnitude do projeto, 
que não possui uma grande visibilidade social, é um projeto pequeno, restrito, 
focalizado, então eu procuro ver como uma parceria público-privado e, 
principalmente, prefiro encarar como sendo da responsabilidade social dessa escola, 
em fornecer pra estudantes da região um retorno dos seus processos e não representa 
do ponto de vista moral um grande problema para a nossa escola 
(ENTREVISTADO 4).  
 

Na opinião dos representantes do projeto Liga de Atenção à Saúde Feminina 

(LASF), essa iniciativa contribui para a inclusão social ao possibilitar uma interação entre os 
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estudantes e os pacientes que estão internos na casa Viva a Vida, como uma forma de 

socialização. O representante docente desse projeto complementa:  

 

[...] os alunos possuem atividades com mulheres portadoras de câncer de mama, 
grupos de autoajuda, em conjunto com a casa Viva a Vida e a inclusão social ocorre 
através da inserção de mulheres portadoras de câncer de mama no mercado de 
trabalho (ENTREVISTADO 7).   

 

Com relação ao projeto de Desenvolvimento e Educação Sexual de Jovens 

(DESEJO) ponderou-se que a sua influência para a inclusão social ocorre a partir do momento 

em que transmite informações através dos debates entre a comunidade externa e os 

estudantes: 

 [...] se o adolescente está tendo a oportunidade de receber informações, de cuidar da 
sua saúde, então ele vai estar bem para as outras áreas da sua vida estudando melhor, 
se capacitando melhor e tendo oportunidade de conquistar uma vaga na 
universidade, graças a um trabalho que foi iniciado cedo (ENTREVISTADO 11).  

 
Partindo do que foi abordado no levantamento teórico sobre a Responsabilidade 

Social Universitária (RSU) e da percepção da sociedade como o Outro dessa instituição, que 

deve responder-lhe, também, na produção e aplicação dos conhecimentos gerados em seu 

interior, considera-se fundamental a disseminação de informações à comunidade externa, o 

que revela um aspecto positivo no desenvolvimento das ações sociais do curso investigado. 

Os discursos apresentados sobre as ações desenvolvidas pelos projetos de extensão 

indicam a existência de ações direcionadas à inclusão social, que proporcionam o atendimento 

às necessidades sociais referentes à oferta de ensino, melhoria da qualidade de vida, 

transmissão dos conhecimentos e disseminação de informações às classes menos favorecidas 

do município de Sobral e da Região Norte do Estado do Ceará, o que representa importantes 

contribuições sociais.  

Entretanto, é fundamental que se esclareça que a extensão não deve ser percebida 

como simples assistencialismo, já que a extensão é definida como um “[...] processo 

educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e 

viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade” (FÓRUM DE PRÓ-

REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS, 1998, p. 5). 

Dessa maneira, é preciso evitar a tendência tradicional que, conforme Calderón (2006), atribui 

a dimensão social universitária ao extensionismo. Nesse sentido, é preciso que haja um 

esclarecimento junto à comunidade interna do Curso de que a extensão é de fato muito 

importante para a concretização da Responsabilidade Social Universitária (RSU), porém, 
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deve-se deixar bastante claro que tais ações devem ser focalizadas, também, no ensino e na 

pesquisa desenvolvendo-se atividades inter-relacionadas e complementares.     

Os entrevistados mencionaram que uma ação apoiada pelo Curso de Medicina da 

UFC em Sobral, que contribui para a inclusão social, é a implantação da pós-graduação27, que 

oferece oportunidade às pessoas da região para cursar pós-graduação Stricto Sensu, sem que 

tenham de sair das suas cidades de origem, convergindo em retorno à sociedade por meio da 

qualificação dos profissionais nas áreas da saúde e biotecnologia. Essa constatação é bastante 

relevante já que, conforme visto, a universidade é o local mais apropriado para a criação e 

difusão do conhecimento e a implantação de cursos de pós-graduação pode proporcionar, 

também, o incentivo à pesquisa que pode convergir em respostas à comunidade externa.  

Foi investigada a participação dos servidores técnico-administrativos nas 

atividades do Curso direcionadas à inclusão social. As entrevistas mostraram que essa 

contribuição se dá apenas indiretamente por meio da realização das atribuições que já são 

próprias desses servidores. Como apresentado a seguir: 

 

Nós trabalhamos pra manter a estrutura acadêmica dos estudantes, criando um 
ambiente adequado para as suas atividades e eu sempre penso que todo o meu 
trabalho, todo o meu esforço vai culminar no bem-estar da comunidade, que são 
aquelas pessoas atendidas na Santa Casa, que não têm condições de pagar um 
convênio, um plano de saúde e estão sendo atendidas pelos estudantes sob a 
orientação dos profissionais médicos, preceptores e professores, melhorando a 
qualidade de vida daquelas pessoas (ENTREVISTADO 1). 
 
Eu participo indiretamente como parte da administração do Curso de Medicina; 
então nós apoiamos oferecendo subsídios de espaço, material, ajudando a elaborar 
ofícios, mediando contato com a Secretaria de Saúde, mas não estamos à frente de 
nenhum projeto (ENTREVISTADO 2). 

 
O Entrevistado 1 acrescentou que não tem conhecimento de que algum servidor 

técnico-administrativo tenha participado de projetos de extensão no Curso, considerando que 

isso ocorre por indisponibilidade de tempo, em função da carga horária a ser cumprida de 40 

horas semanais, a remuneração do servidor da educação é muito baixa em relação a outras 

áreas sendo necessária complementação da renda através de outras atividades e afirmou: “eu 

mesmo tenho outras atividades, não é só uma, tenho várias, aí não tenho tempo para me 

engajar nesse tipo de coisa” (ENTREVISTADO 1). O depoimento seguinte ilustra a 

indisponibilidade de tempo por parte dos servidores técnico-administrativos para participar 

das atividades de extensão:  

 

                                                 
27 Mestrado Acadêmico em Biotecnologia. 
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Nós acabamos nos envolvendo demais no nosso trabalho interno e acaba que nós 
não colocamos isso como prioridade; nós não reservamos tempo pra isso. Talvez se 
eu me organizasse melhor, poderia reservar um ou dois dias da semana para me 
dedicar a essas atividades, escolher um projeto de extensão para contribuir 
(ENTREVISTADO 2). 
 

As falas dos servidores técnico-administrativos revelam a existência de um abismo 

entre a universidade e a sociedade, já que as respostas oferecidas à comunidade externa, por 

parte desses atores são percebidas somente de forma indireta, o que aponta para a necessidade 

de se enfatizar o compromisso que cada servidor possui com o meio no qual o Curso está 

inserido e que a ponte que liga a universidade ao seu exterior deve ser construída não apenas 

por docentes e discentes, mas por todos aqueles que a compõem e em todas as áreas.  

Sob esse aspecto, vale retomar o discurso de Derrida (1999, p. 83) ao defender que 

a responsabilidade universitária se inicia com os questionamentos: “Onde estamos nós? E 

quem somos na universidade em que aparentemente estamos? O que representamos? Quem 

representamos? Somos responsáveis? Do quê e perante quem?” Dessa maneira, salienta-se 

que cabe à administração superior do curso promover tais questionamentos, bem como 

implementar ações motivacionais junto à comunidade interna, sensibilizando-a quanto à 

Responsabilidade Social Universitária (RSU).   

Indagou-se, aos servidores técnico-administrativos e aos representantes discentes, 

se a administração superior da UFC, bem como da coordenação do Curso de Medicina em 

Sobral, os incentiva a participarem de atividades de inclusão social. Nesse sentido os 

servidores técnico-administrativos consideram: 

 

O Curso de Medicina incentiva a trabalhar para proporcionar um ambiente que 
satisfaça as necessidades dos estudantes internos e residentes que irão atender a 
comunidades e melhorar a qualidade da saúde no município (ENTREVISTADO 1). 
 
A administração incentiva ao disponibilizar horários, permitindo a utilização de 
equipamentos do curso para a realização dos projetos e a promoção de ações sociais 
(ENTREVISTADO 2).  

 
Alguns representantes discentes reforçaram a ideia de que a gestão do Curso 

incentiva os projetos de extensão através do apoio necessário à sua realização em relação aos 

recursos físicos, disponibilização de espaço e material:  

 
Na faculdade, desde a primeira semana já é separado um espaço pra que o Centro 
Acadêmico atue expondo o que existe de projetos de extensão no curso; o próprio 
Centro Acadêmico tem uma secretaria específica para as atividades de projetos de  
pesquisa e extensão. A administração dá apoio aos grupos que participam dos 
projetos disponibilizando as salas e os materiais necessários (ENTREVISTADO 11).  
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Outro destaque em relação ao incentivo por parte da administração superior da 

UFC foi à expedição de certificados junto à Pró-Reitoria de Extensão: “se você precisar da 

certificação, você participa de um projeto durante um ano, e recebe um certificado que vai 

para o seu currículo e você pode utilizar mais na frente para um concurso” 

(ENTREVISTADO 10).  Sob esse aspecto esclarece-se que a expedição de certificados não 

deve ser considerada como incentivo da administração superior para a participação nos 

projetos, já que o mesmo é um direito dos participantes.  

Foi ressaltado, também, que a coordenação do Curso oferece estímulo 

“direcionado ao desenvolvimento do aluno dando oportunidades de desenvolver atividades 

junto à comunidade” (ENTREVISTADO 8), afirmando que a extensão é uma forma de 

mostrar a contribuição que o curso oferece à comunidade em seu entorno. Nesse sentido, 

destaca-se a opinião de outro representante discente: “há a questão do estímulo à melhoria das 

nossas atitudes e habilidades, porque no projeto você passa a desenvolver algumas habilidades 

que são exigidas no curso como a liderança e o conhecimento técnico e científico” 

(ENTREVISTADO 10).  No entanto, um dos estudantes entrevistados refletiu que alguns 

professores demonstram interesse em fazer extensão, mas a iniciativa maior é dos próprios 

estudantes e a administração superior da UFC e do Curso de Medicina em Sobral não 

realizam muitas ações de incentivo nesse sentido e acrescenta:  

 

[...] o pessoal participa mais dos projetos em função de currículo, mas acho que não 
tem uma motivação mesmo e que a administração poderia incentivar mais, falar 
sobre a importância das experiências que a gente adquire (ENTREVISTADO 9).  

 
Observa-se que a percepção do Entrevistado 9 em relação ao incentivo oferecido 

pela administração superior  se diferencia das opiniões dos Entrevistados 8 e 10. Tal fato 

revela que não existe um consenso na comunidade interna sobre o tema, sendo necessária a 

implantação de ações direcionadas à conscientização sobre a importância da prática 

extensionista para a tríade ensino, pesquisa e extensão, junto a todos que formam o Curso 

investigado. Assim, as declarações dos entrevistados em relação à motivação para 

participarem das ações sociais do Curso investigado, denotam que esses incentivos ainda são 

limitados, focalizando, principalmente, apoio material. As entrevistas revelaram que não há 

uma participação direta dos servidores técnico-administrativos no desenvolvimento das ações 

sociais. Nessa direção, retomam-se as ideias de Derrida (1999), ao buscar respostas para a 

razão de ser da universidade questionando sobre o papel de cada um dos atores que a 
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representam, e defendendo que todos aqueles que formam a comunidade interna da 

universidade possuem obrigações para com a sociedade.  

A Responsabilidade Social Universitária (RSU) implica no envolvimento de 

gestores, docentes, servidores técnico-administrativos e discentes nas suas ações sociais. 

Assim sendo, considera-se que a Administração da UFC, bem como a Coordenação do Curso 

de Medicina da UFC em Sobral, precisam criar estratégias de gestão capazes de aumentar a 

motivação dos professores e estudantes, e de envolver, também, os servidores técnico-

administrativos de forma mais direta e intensa nas atividades direcionadas à comunidade 

externa.  

A partir da filosofia levinasiana, pode-se dizer que é necessário que a comunidade 

interna do Curso investigado desperte para o clamor da sociedade que lhe exige uma resposta 

como obrigação, já que o rosto de outrem (a sociedade) interpela e invoca por uma resposta, 

para qual a Universidade deve deixar o seu casulo e trilhar um caminho em direção à 

exterioridade. Para tanto, é preciso que se estabeleça uma união entre intelectuais e 

acadêmicos que compreendam que a exclusão social pode ser combatida através de retornos 

da educação, por meio da aplicação de medidas que proporcionem além do acesso aos estudos 

superiores, a formação de profissionais com consciência humanística, que se convertam em 

atitudes solidárias.  

Peterson (1999) reflete que a responsabilidade está relacionada com aquilo que se 

espera do futuro. Nesse sentido, espera-se que a universidade, embora não tendo a obrigação 

de resolver todos os problemas da sociedade, atue de forma mais dinâmica e participativa 

junto à comunidade externa, por meio de ações sociais capazes de promover a inclusão e 

alimentar a esperança de um futuro mais igualitário. Nessa perspectiva, o Curso de Medicina 

deve fazer uma reflexão sobre si mesmo no contexto social no qual está inserido. Para 

Vallaeys (2006), a análise da universidade sobre si deve focalizar a sua responsabilidade em 

relação aos problemas da sociedade.  

Diante do exposto, observa-se a necessidade de ampliação e aprofundamento da 

compreensão dos dados da realidade de Sobral e da região Norte do Estado, com o intuito de 

compor indicadores sociais que possam subsidiar o planejamento e a implementação de ações 

prioritárias do Curso de modo que haja o enfrentamento das múltiplas formas de exclusão 

social.  
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5.3.2 Análise das entrevistas quanto à contribuição do Curso de Medicina da UFC em 

Sobral para o desenvolvimento econômico e social do município de Sobral e Região 

Norte do Estado 

 

 Na visão dos entrevistados, a implantação do Curso de Medicina da UFC em 

Sobral contribui para o desenvolvimento econômico do município, pelo fato de atrair 

profissionais (professores e servidores técnico-administrativos) e estudantes, o que tem gerado 

a existência de uma grande especulação imobiliária, e movimentando os setores de 

alimentação, transporte e construção.  Essas pessoas estão alocando recursos financeiros na 

cidade, que incrementam a arrecadação e o movimento comercial da cidade e da região, 

gerando mais oportunidades de emprego. Sobre esse aspecto salienta-se: 

 

A vinda do Curso de Medicina para Sobral contribui para o desenvolvimento 
econômico da região direta e indiretamente. Diretamente são o corpo docente e 
corpo técnico-administrativo que passam a auferir renda e utilizar grande parte dos 
seus recursos financeiros na cidade. Indiretamente são os profissionais recém-
graduados e os que migram por saber que na cidade há instituições educacionais que 
podem proporcionar sua educação continuada. Além de atrair estudantes que apesar 
de nem sempre gerarem renda representam um setor significativo do mercado 
consumidor graças ao suporte financeiro proporcionado pelas suas famílias 
(ENTREVISTADO 2).  
 
A ideia da interiorização do Curso de Medicina é formar profissionais para se 
fixarem na cidade e em toda a região e todo o apoio financeiro que está vindo com a 
faculdade através do governo, de empresas e hospitais. Enfim tem toda uma infra-
estrutura por trás desse processo que propicia um desenvolvimento econômico muito 
grande. (ENTREVISTADO 10).  
 
O Curso de Medicina foi um grande marco para a cidade de Sobral. Realmente o 
curso contribui para o desenvolvimento econômico como um todo porque está 
gerando novos profissionais que passam a trabalhar na região e então a ter vínculo 
com a região e, principalmente, com o desenvolvimento social da região, pois o 
cerne do curso é a questão social e educacional (ENTREVISTADO 5).   

 

Quanto ao desenvolvimento social destaca-se a formação médica que pode suprir a 

carência desse profissional no município de Sobral e região norte do Estado, já que os 

médicos recém-formados já estão atuando na cidade, “30% a 35% dos alunos que se 

formaram na última turma estão no Programa de Saúde da Família de Sobral” 

(ENTREVISTADO 1). Além disso, ressaltou-se que o Curso contribui para o 

desenvolvimento social do município, 

 

[...] na formação de novos médicos, contribuindo para a melhoria da assistência na 
região; na formação de profissionais com mão-de-obra especializada, médicos 
especialistas, através da residência médica e na capacitação de outros profissionais 
na área de saúde (ENTREVISTADO 7). 
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Percebe-se uma expectativa da comunidade interna em relação à formação e 

permanência dos novos médicos na região quando se afirma que “a tendência é que o Curso 

de Medicina em Sobral vá suprir essa demanda, essa necessidade da população que tanto sofre 

com as patologias existentes” (ENTREVISTADO 1). Nessa perspectiva, um dos entrevistados 

comenta:  

Um curso de Medicina pressupõe claro, a formação de médicos e, esses profissionais 
vão em parte, atuar naquela área. Se por um lado, a questão econômica com vistas a 
geração de recurso, empregos, instalação de fábricas, etc., não seria contemplada 
com a formação de médicos, mas por outro nós teríamos uma melhor condição de 
atendimento às necessidades de saúde da população, nós teríamos a fixação de novos 
médicos na região e tudo isso resulta em benefícios que é fundamental e que 
contempla as necessidades do município de Sobral e dos municípios circunvizinhos 
(ENTREVISTADO 12). 

 
Em sentido contrário às opiniões anteriores, está a fala de um representante de 

projeto de extensão: “[...] até agora, se for colocado na ponta do lápis, com relação aos 

benefícios, o que se esperava era mais do que tem sido feito; o número de médicos que se 

forma e vem trabalhar aqui está aquém do que se esperava” (ENTREVISTADO 6). 

Identificam-se opiniões divergentes sobre o alcance do propósito de fixação dos estudantes 

egressos no município de Sobral e na região. Essa constatação revela que o objetivo de fixar o 

médico no interior do Estado ainda não foi alcançado em sua totalidade, o que remete à 

necessidade de se criar novas estratégias que motivem os estudantes egressos a permanecerem 

na região.  Tais estratégias podem ser definidas e implementadas por meio da parceria entre o 

Curso e a Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social do município. 

Outro aspecto levantado por um servidor técnico-administrativo é referente à 

relação de parceria existente entre o Curso de Medicina da UFC em Sobral e a Secretaria de 

Saúde e Ação Social do município, desenvolvendo diversas atividades que contribuem para o 

desenvolvimento socioeconômico da região. Essa consideração aponta para uma oportunidade 

de se buscar a ampliação e o aprofundamento dessa relação, criando novas parcerias, 

identificando aspectos a serem melhorados, culminando em benefícios para a sociedade da 

região e no aumento das possibilidades de se manter o médico recém-formado no interior do 

Estado.   

Considerando-se que, para potencializar o desenvolvimento econômico e social do 

município é essencial a criação de conhecimento técnico, econômico e científico, as 

entrevistas buscaram evidenciar como são produzidos esses conhecimentos no âmbito do 

Curso de Medicina do campus da UFC em Sobral. Nessa direção, os entrevistados destacaram 

a contribuição através da implantação de linhas de pesquisas com a criação de cursos de pós-

graduação, interiorizando um campo de conhecimento avançado:  
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Quanto ao conhecimento científico, nós fomos pioneiros na criação de um curso de 
pós-graduação Stricto Sensu no interior do estado do Ceará, o Mestrado em 
Biotecnologia, que está gerando conhecimento extremamente aplicável, 
conhecimento biotecnológico, e oferecendo a possibilidade de gerar saberes 
científicos, técnicos e, atualmente, encontra-se em processo de formação o segundo 
curso de pós-graduação Stricto Sensu em Saúde da Família (ENTREVISTADO 3). 
 
Com relação ao conhecimento técnico, nós estamos dando uma contribuição muito 
grande para a questão da pedagogia, principalmente, voltadas para as profissões da 
área da saúde. Muito do que a gente está discutindo aqui em pedagogia, em didática 
médica está colaborando, por exemplo, para o Curso de Enfermagem da UVA e para 
os cursos multiprofissionais em residência médica. E no campo cultural, acho que a 
contribuição ainda é muito modesta no Curso de Medicina (ENTREVISTADO 4).  

 
Por outro lado, um entrevistado comenta que a realização de pesquisa na 

graduação ainda precisa de muito incentivo: “[...] não é a ideia do estudante fazer pesquisa, 

produzir conhecimento científico, até pelo currículo e pela carga horária que eles têm, estão 

submetidos, tem essa dificuldade” (ENTREVISTADO 6). No entendimento do entrevistado, 

os estudantes preocupam-se somente em cumprir seus deveres, objetivando estudar e se 

formar, deixando em segundo plano as questões relacionadas à cultura, à pesquisa e ao 

desenvolvimento social. Nesse sentido, salienta-se que a visão teórica sobre o tema enfatiza a 

necessidade de integração do ensino, pesquisa e extensão, para a formação dos profissionais. 

Nessa direção, Silva (1997) explica que a pesquisa aprimora e produz conhecimentos, o 

ensino transmite esses conhecimentos aos estudantes e a extensão dissemina os seus 

resultados para a sociedade.  

A partir da concepção apresentada anteriormente de que a pesquisa está 

relacionada à Responsabilidade Social Universitária (RSU), por aprimorar e produzir 

conhecimentos que são conduzidos aos estudantes através do ensino e repassados a sociedade, 

pela extensão, ressalta-se, no Curso investigado, dois aspectos. O primeiro diz respeito à 

implantação de Curso de um Mestrado em parceria com o Curso de Medicina, o que 

possibilitaria um aumento na realização de pesquisas que podem oferecer respostas às 

demandas da comunidade da região. A segunda refere-se à percepção de que há necessidade 

de mais incentivos à pesquisa junto aos discentes.  

De acordo com Calderón (2006), a Responsabilidade Social Universitária (RSU) 

está relacionada com questões referentes aos deveres da universidade para com a sociedade 

que nela investe, com a busca de soluções para os problemas sociais, com a necessidade de 

uma melhor distribuição de renda, devendo-se criar mecanismos direcionados a promoção 

social de setores que se encontram à margem da sociedade. Nesse sentido, salienta-se que é 

preciso incluir nos objetivos educacionais do curso o incentivo à realização de pesquisas e 

publicações junto aos estudantes da graduação em Medicina, esclarecendo a sua importância 
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para o desenvolvimento da região, para que haja uma articulação de forma complementar 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão de forma mais dinâmica e abrangente, tendo como 

resultado a democracia do saber como caminho para o cumprimento da Responsabilidade 

Social Universitária (RSU).   

Quanto à contribuição dos projetos de extensão desenvolvidos pelo Curso de 

Medicina da UFC em Sobral, na opinião dos representantes entrevistados, as ações 

desenvolvidas pelos projetos possuem ligação com o desenvolvimento econômico e social do 

município de acordo com os objetivos de cada um. Um dos entrevistados afirmou que o 

projeto do qual participa não interfere no desenvolvimento econômico porque não é o seu 

foco, mas coopera para o desenvolvimento social do município à medida que proporciona 

melhoria na qualidade de vida das comunidades atendidas pelos projetos, como pode ser 

constatado a seguir:  

 

Quanto ao desenvolvimento econômico o projeto não está diretamente ligado, 
desenvolvimento social sim: no projeto “Infância sem desnutrição” quando a gente 
dá suporte àquelas crianças e àquelas famílias, ao tentar reverter aquele quadro, está 
ligado com esse desenvolvimento social, com a melhoria social dessas crianças 
(ENTREVISTADO 5). 
 
Nossa ênfase não é o desenvolvimento econômico por que a nossa questão é a saúde 
mesmo. Acho que o desenvolvimento social, sim; porque se está garantindo a saúde 
e um desenvolvimento adequado a essas crianças (ENTREVISTADO 10).  
 
Desenvolvimento econômico, pouquíssimo; agora o social para os indivíduos que 
participam tanto os estudantes de medicina, que crescem e que aprendem a lidar com 
jovens, tanto para os demais estudantes que fazem parte do projeto, mas o 
desenvolvimento econômico não é o foco do projeto (ENTREVISTADO 6).  

 
 O projeto ENA, no entanto, foi apontado como uma ação que contribui tanto 

para o desenvolvimento econômico quanto social do município, por ser um investimento em 

educação e possibilitar mais oportunidades de acesso ao nível superior de ensino:  

 

[...] sempre que qualquer investimento é feito em educação, obviamente, se espera 
que haja um retorno econômico e social, seja no próprio desenvolvimento intelectual 
das pessoas, seja na possibilidade dessas pessoas melhorarem o seu nível salarial. 
Estudos mostram que as pessoas que têm curso superior, têm um ganho em torno de 
três vezes mais do que a pessoa que não possui nível superior (ENTREVISTADO 
4). 
 
O projeto contribui para o desenvolvimento econômico e social a longo prazo, 
porque primeiro eles vão ter oportunidade de estudar e conquistar uma vaga na 
universidade, para depois se formar e ingressar no mercado de trabalho e contribuir 
para o desenvolvimento do município (ENTREVISTADO 8).  
 

Na interpretação de um estudante sobre a colaboração do projeto de extensão no 

qual está inserido para o desenvolvimento econômico e social, esse resultado é decorrente da 
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promoção da saúde no município: “se eu estou promovendo saúde aos jovens, eles vão ter 

melhores possibilidades de estudar, trabalhar, se desenvolver profissionalmente e, 

consequentemente, concorrer para o desenvolvimento do município e da região” 

(ENTREVISTADO 11).  

Conforme visto na análise teórica, a influência da universidade para o 

desenvolvimento é um processo que ocorre, segundo Frantz (2006), através da sua 

interferência em espaços que envolvem a cultura, a política e a tecnologia, criando vínculos 

com a sociedade e possuindo o dever de contribuir para o desenvolvimento do meio no qual 

está inserida.  De acordo com os relatos apresentados, o Curso de Medicina da UFC, em 

Sobral, possui uma parcela de responsabilidade significativa para o desenvolvimento 

econômico, social, técnico e científico do município, impulsionando o crescimento da 

economia e colaborando para a melhoria de vida da população menos favorecida, 

especialmente, no que se refere às questões da área da saúde.  

Partindo-se da concepção de Lévinas (2005), na qual a responsabilidade é 

considerada como a capacidade de se responder ao Outro e levando-se em conta que a 

sociedade representa outros envolvidos com a universidade, pode-se falar em 

Responsabilidade Social Universitária (RSU). Essa responsabilidade concretiza-se por meio 

do direcionamento de tudo aquilo que é produzido em seu interior à comunidade na qual está 

inserida, tomando como propósito dar respostas à sociedade. Para Sabina (2004), o 

desenvolvimento social deve ser contemplado pela universidade a partir da sua inserção nesse 

processo mediante a produção do conhecimento e da realização de ações em favor da 

sociedade, promovendo a cultura e o desenvolvimento sustentável.  

 Assim sendo, os resultados apresentados nos indicadores da pesquisa que 

abordaram o desenvolvimento econômico e social do município de Sobral com a interferência 

do Curso de Medicina do campus da UFC, demonstram que, na percepção da comunidade 

interna, o curso em questão caminha em direção ao atendimento das necessidades do 

município e, por conseguinte, para a concretização da sua responsabilidade social.  

 

 
5.3.3 Análise das entrevistas quanto à contribuição do Curso de Medicina da UFC em 

Sobral para a defesa do meio ambiente 

 
Os servidores técnico-administrativos declararam não conhecer ações diretas do 

Curso no que se refere à defesa do meio ambiente. Ressaltaram, no entanto que,  por iniciativa 
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própria, buscam agir de forma ecologicamente correta, no ambiente de trabalho, através da 

racionalização dos recursos disponíveis para as suas atividades e da reciclagem de material, 

visando de forma direta a defesa do meio ambiente. Nesse sentido, um dos entrevistados 

explica: “Nós temos um programa de reciclagem de papéis, reutilizando o verso e enviando 

para um posto de reaproveitamento, que foi iniciativa de uma funcionária” 

(ENTREVISTADO 2). Afirmou-se que a questão do respeito ao meio ambiente é tratada tanto 

nas disciplinas de promoção da saúde como de Desenvolvimento Pessoal, enfatizando-se que 

o “[...] o meio ambiente saudável dará condições saudáveis para as pessoas” 

(ENTREVISTADO 3). Nessa direção destaca-se ainda:  

 

As ações do meio ambiente são trabalhadas nos cursos da área da saúde, mais na 
questão de que o ambiente tem impactos na saúde, no sentido de conscientizar os 
profissionais da saúde de que o meio ambiente é um componente importante na 
preservação da saúde humana (ENTREVISTADO 4). 
 
A defesa do meio ambiente é tratada com a questão da promoção da saúde, 
campanhas para evitar doenças contagiosas, a questão da dengue, aconselhando a 
população a evitar o acúmulo de lixo e prevenção de poluição. Essas ações são 
realizadas no módulo de Atenção Básica à Saúde Comunitária (ENTREVISTADO 
8).  
 

Apesar dessas constatações, alguns entrevistados declararam que não existem 

ações direcionadas à defesa do meio ambiente. Questionaram-se, então, os motivos pelos 

quais essas ações não são exploradas, obtendo-se as seguintes justificativas:  

 

Como é um curso de Medicina, não está nos seus trâmites habituais defender o meio 
ambiente; o curso já é muito amplo; dentro do conceito que ele se propõe já está 
fazendo muita coisa e a defesa do ambiente não é a sua área (ENTREVISTADO 5). 
 
O objetivo do curso está sendo cada vez mais focado para o aprendizado do 
estudante, principalmente, do modelo biomédico, da ideia da medicina em si. A 
visão que se tem é que os estudantes estão cada vez mais se distanciando de 
qualquer coisa que esteja fora dos padrões da Medicina, buscando um bom 
rendimento no seu curso e que depois possibilite a uma boa residência e uma boa 
profissão (ENTREVISTADO 6).  
 

Na percepção dos estudantes entrevistados não há ações de defesa do meio 

ambiente. Sob esse aspecto, identificam apenas a relação do meio ambiente com a promoção 

da saúde e consideram que isso ocorre em função da forma como o Curso é organizado e pelo 

modelo do currículo que não contempla esse tema. Acrescentam, ainda, que não perceberam, 

no contexto do Curso, a existência desse aspecto e que se existe ação de defesa do meio 

ambiente “[...] é preciso que isso fique mais explícito por parte dos professores e dos 

coordenadores dos módulos” (ENTREVISTADO 11).  Ao afirmar que desconhece ações de 
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defesa do meio ambiente, um dos docentes salienta que “[...] é importante que haja mudança 

de mentalidade entre professores, servidores e alunos” (ENTREVISTADO 7). 

A análise das entrevistas em relação ao incentivo do Curso de Medicina da UFC 

em Sobral para a defesa do meio ambiente junto à comunidade acadêmica, revela que esse 

indicador é abordado de forma esporádica e, muitas vezes, indiretamente, sem que haja um 

trabalho mais profundo de conscientização sobre essa questão que tem preocupado as 

organizações sociais contemporâneas. Vale retomar aqui, as considerações de Freire e Vieira 

(2006), ao tratarem da temática do meio ambiente, considerando-o como o Outro, numa visão 

levinasiana:  

Não se pode ser indiferente ao entorno, de onde se mora ao universo de que se é 
minúscula parte. Contudo, a responsabilidade que nos incumbe a todos, a partir da 
exigência que o ambiente nos faz, não nos torna o mesmo que ele ou donos dele. 
Todavia, isso não nos redime da responsabilidade social para com o ambiente 
(FREIRE; VIEIRA, 2006, p. 34).  

 
Diante dessa reflexão, espera-se que a universidade, assim como as demais 

instituições sociais, tomem para si, também, a responsabilidade de manutenção e defesa do 

meio ambiente no qual estão inseridas, especialmente, pelo fato de que tal ambiente é o 

habitat da sociedade atual que não pode agir sem pensar no futuro de outras gerações. Diante 

do exposto, emerge um alerta para que o Curso investigado, apesar de não possuir como 

objetivo principal a defesa do meio ambiente, como foi declarado, busque caminhos capazes 

de oferecer resultados positivos em relação a esse aspecto, envolvendo de forma dinâmica e 

participativa todos aqueles que formam a comunidade acadêmica, já que esse indicador é 

fundamental para todas as IES, independentemente da sua área e que a sua responsabilidade 

social deve ser concretizada de forma ampla e abrangente.  

Visto que não foram identificadas ações específicas de defesa do meio ambiente, 

sugere-se a criação de programas e projetos relacionados ao tema em questão, especialmente 

no âmbito da região norte do Estado, comprometendo a comunidade acadêmica com a 

promoção do desenvolvimento sustentável na região. Essas ações podem ser feitas por meio 

da disseminação de uma consciência ecológica junto à comunidade interna e externa, 

realizando palestras e seminários com pessoas especializadas, criação de grupos de pesquisa 

enfocando aspectos ambientais da realidade regional. 
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5.3.4 Análise das entrevistas quanto à contribuição do Curso de Medicina da UFC em 

Sobral para o incentivo à memória cultural, à produção artística e à defesa do 

patrimônio histórico do município de Sobral e região Norte do Estado.  

 

5.3.4.1 Memória cultural 

 
Com relação a existência de políticas de incentivo à memória cultural da região, 

foi citada pela maioria dos entrevistados a homenagem ao médico sobralense, Visconde de 

Sabóia. A preservação da cultura sobralense se daria através de homenagens como: a medalha 

e a cátedra “Visconde de Sabóia”, conforme afirmações abaixo:  

 
Uma ação nossa é rememorar e ressaltar a importância de um ícone da medicina no 
Brasil, um sobralense que foi o Visconde de Sabóia.  Nós colocamos, na frente do 
prédio, uma estátua em tamanho real do Visconde de Sabóia, para mostrar o 
Visconde como um espelho, o exemplo de um médico íntegro e competente 
(ENTREVISTADO 3). 
 
Como Escola Médica Sobralense, não se pode permitir que gerações futuras 
esqueçam ou até mesmo não conheçam a história deste homem que tanto colaborou 
para a Medicina. É por esse motivo que, logo na entrada do nosso bloco principal, 
existe uma estátua do Visconde de Sabóia e na solenidade de abertura de todo 
semestre letivo temos dois momentos muito importantes: a cátedra Visconde de 
Sabóia, aula proferida por autoridade de notável saber e a outorga da Medalha 
Visconde de Sabóia – Mérito Acadêmico em reconhecimento a pessoas que 
prestaram relevantes serviços à Medicina, à Educação Médica e à nossa Escola 
Médica. Essas pessoas ilustres são escolhidas pelo Conselho Consultivo e os nomes 
devem ser aprovados no Colegiado do Curso (ENTREVISTADO 2). 
 
Criamos também a cátedra “Visconde de Sabóia” como uma política de incentivo à 
memória cultural, a cada abertura de cada semestre nós chamamos uma pessoa de 
notável saber para ministrar uma palestra e de cunho filosófico, antropológico, 
sociológico e psicológico, cultural, para incentivar ao estudante o estudo na área de 
humanas, para que os estudantes se sensibilizem no sentido de desenvolverem uma 
cultura humanística (ENTREVISTADO 3). 
 

Foi destacado, também, o incentivo à memória cultural em relação às escolas de 
Medicina,  

 
[...] através da cerimônia que ainda é realizada nos Estados Unidos e na Europa, mas 
aqui no Brasil ficou um pouco esquecida e o curso buscou resgatar esse valor 
histórico do jaleco, realizando a cada início de semestre essa cerimônia onde os pais 
entregam os filhos para a profissão que eles abraçaram, no caso, a Medicina 
(ENTREVISTADO 2). 

 
De acordo com a fala de um dos entrevistados, a memória cultural é incentivada, 

quando o Curso de Medicina da UFC em Sobral promove palestras e cursos que resgatam a 

cultura do município.  Nesse sentido, um entrevistado discente considera que no início do 

Curso se promove uma aula sobre a história do município e da implantação do Curso e os 
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estudantes são levados para conhecer os pontos históricos da cidade.  Nessa direção outro 

estudante, explica: 

A coordenação tem o cuidado de todo início de curso apresentar a história de Sobral, 
homenagear os homens, os cientistas e os profissionais que contribuíram para o 
curso, que faz com que os alunos conheçam essas pessoas. É feito um passeio 
turístico com os alunos ingressos para apresentar os principais pontos do município, 
como: teatro, museus, praças e igrejas. Tudo isso faz com que os estudantes 
conheçam as riquezas de Sobral (ENTREVISTADO 10).  

 
Conforme um dos representantes docentes, o Curso “[...] contribui nessa missão, 

através também de disciplinas como a de Desenvolvimento Pessoal, onde professores 

integram alunos a realidade cultural da região que nos cerca” (ENTREVISTADO 7). 

Entretanto, conforme afirmação de outro discente entrevistado sobre essa questão, essa ação 

acontece somente no momento de ingresso dos estudantes, mas não há uma continuidade no 

decorrer do Curso para a implantação de estratégias que possibilitem uma interação dos 

estudantes com a memória cultural do município de Sobral e da região Norte do Estado.  

Considerando-se que, conforme defende Teixeira (1969b), a universidade é um 

centro de saber destinado à promoção do conhecimento e instrumento para a transmissão da 

cultura, as entrevistas revelam uma carência em relação ao incentivo à memória cultural da 

região na qual está inserido, visto que essa ação limita-se ao momento do ingresso dos 

estudantes no Curso, através de uma apresentação histórica da cidade. É preciso que esse 

incentivo seja ampliado e que sejam criadas novas estratégias capazes de promover a memória 

cultural através de uma integração entre a comunidade interna e externa. 

 
5.3.4.2 Produção artística 

 
Quanto ao incentivo da produção artística na região, ponderou-se que, embora o 

Curso de Medicina não possua como objetivo principal a arte, e possua um currículo que 

exige muita dedicação e esforços dos estudantes, existem ações direcionadas a tais atividades, 

por iniciativa dos próprios estudantes:  

 
O Curso de Medicina não é por excelência um curso que planeje deliberadamente, 
que induza a ocorrência de atividades artísticas, ao contrário, ele até pressupõe um 
pouco a diminuição dessas atividades em relação aos nossos alunos por se tratar de 
um curso muito pesado, que exige muito dos estudantes inclusive há meio caminho 
desse curso com plantões noturnos, contudo 99% ou mais dos nossos estudantes são 
jovens e o jovem é por si só inquieto e não costuma aceitar ou se sentir contemplado 
apenas com um conjunto de atividades que correspondem às suas obrigações 
escolares e, por isso, nós temos muitas manifestações relacionadas com fotografias, 
teatro, e de outra natureza, mas que são de iniciativas próprias do estudante, que não 
tem uma participação direta da direção do curso (ENTREVISTADO 12). 
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Foram identificadas ações institucionais de incentivo à produção artística na região 

desenvolvida nos módulo de Desenvolvimento Pessoal e Atenção Básica à Saúde, no qual os 

estudantes realizam atividades de produção de artesanato, afrescos, pintura, teatro e danças 

típicas, junto aos pacientes internos e geriátricos visando “[...] desenvolver no paciente uma 

ocupação para que se sintam úteis e introduzidos dentro da comunidade e da sociedade” 

(ENTREVISTADO 3). Conforme explicação do entrevistado, tais atividades são realizadas 

pelos estudantes do Curso de Medicina da UFC e de Educação Física da UVA.  

Na opinião de um docente, o incentivo à produção artística está relacionado ao 

saber: “eu entendo produção artística como o modo que os professores estimulam o saber dos 

alunos: motivando a estudar, pensar, a sair do lado mecânico da coisa. De um modo bem 

amplo, eles estimulam a aumentar o saber geral dos estudantes” (ENTREVISTADO 5). 

Foi ressaltado que o Centro Acadêmico do Curso promove “encontros de arte, 

esportivos e culturais para mobilizar os estudantes e a sociedade em geral” 

(ENTREVISTADO 3). Um dos representantes discentes complementa:  

 

No Centro Acadêmico, há o estímulo de trazer cultura para Sobral, promovendo 
semanas culturais e teatro. Nós temos um jornal onde a gente estimula os estudantes 
a fazerem poesia, crônicas; organização de calouradas promovendo festas na região 
e estamos montando uma banda musical (ENTREVISTADO 10).  
 

Além disso, a produção artística foi identificada no projeto de extensão RISO, 

considerando-se como “[...] uma maneira cultural e artística de ajudar as pessoas que estão 

internadas, é o Projeto RISO, onde os estudantes visitam os pacientes nas diversas 

enfermarias e leitos, sobretudo na área de pediatria, fazendo arte por meio do teatro” 

(ENTREVISTADO 2). Outro projeto destacado sob esse aspecto foi o Projeto DESEJO cujo 

representante explica: “a gente fez fotografias, vídeos e cartazes mais como meio para o 

alcance dos objetivos do que como fim, já que não era o intuito do projeto” 

(ENTREVISTADO 6).  

Foram identificadas percepções diferenciadas sob esse aspecto. Um dos servidores 

técnico-administrativos demonstrou não possuir conhecimento de incentivo à produção 

artística, ao afirmar: “Eu não vejo uma produção artística, pode até ser que exista, mas se 

existir, com certeza ela é incentivada de forma mínima” (ENTREVISTADO 1). Buscando 

uma justificativa para a existência mínima de ações voltadas à produção artística, foi 

considerado: “[...] o nosso curso é essencialmente técnico; a gente até procura problematizar 

algumas questões relativas à arte, mas não é muito o foco dos nossos estudantes, nem dos 

nossos professores” (ENTREVISTADO 4). 
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As entrevistas apontam para a existência de ações artísticas por iniciativas, 

principalmente, dos próprios estudantes, que envolvem a produção artística. Apesar disso, 

percebeu-se que poucas pessoas conhecem a realização dessas atividades, o que requer maior 

empenho para incentivar a participação da comunidade interna, bem como a divulgação de 

tais realizações. Outro aspecto destacado pelos investigados foi a ideia de que um Curso de 

Medicina não tem como foco a produção artística. Vale salientar que, em seu núcleo comum, 

o SINAES destaca a relevância social e científica da pesquisa em relação aos objetivos 

institucionais, tendo, dentre outros aspectos, as publicações técnicas e artísticas, bem como a 

difusão dessas publicações. Dessa maneira, há que se compreender que essa dimensão é parte 

da Responsabilidade Social Universitária (RSU), como indica o SINAES, e, portanto, deve 

ser contemplada pelos objetivos da instituição. 

  
5.3.4.3 Patrimônio histórico 

 
Ao tratar do patrimônio histórico refletiu-se que “como todas as atividades 

realizadas pela humanidade, a atividade médica tem uma longa história e esse histórico está 

bem fundamentado na Medicina ao longo do tempo” (ENTREVISTADO 12). Nesse sentido, 

destacou-se a homenagem prestada ao Visconde de Sabóia, considerando-a como uma ação de 

manutenção da história médica e do município de Sobral, já que se trata de um médico 

sobralense que conquistou destaque na área médica, como apresentado abaixo: 

 

Por iniciativa dos docentes do Curso de Medicina de Sobral, em tempos recentes, 
acredito que há dois anos no máximo, a Faculdade de Medicina resgatou a imagem e 
o trabalho de um grande médico brasileiro e filho de Sobral que resultou na 
contratação de serviços especiais para a construção de uma estátua lembrando o 
Visconde de Sabóia, estátua essa que se encontra nos jardins do Curso de Medicina 
de Sobral (ENTREVISTADO 12).  

 
Um dos aspectos destacados pelos entrevistados foi o fato de que a cidade de 

Sobral é um patrimônio histórico e a construção do prédio do Curso de Medicina da UFC em 

Sobral visou a consonância com a cultura arquitetônica da cidade: 

 

 O prédio do curso foi construído para atender essa condição do município, de modo 
a atender aos parâmetros do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), no qual em determinadas regiões da cidade, não se pode construir prédios 
com arquitetura moderna (ENTREVISTADO 1).  

 
Corroborando com essa opinião, destaca-se: 
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[...] na construção do prédio do Curso de Medicina, buscou-se construir um prédio 
imponente que tivesse uma fachada que recuperasse mais ou menos a ideia da 
arquitetura grega de imponência, de claridade, de ventilação, de conforto térmico e 
também de beleza estética, que pudesse relembrar a construção neoclássica e para, 
além de ser funcional, embelezar a cidade (ENTREVISTADO 3).  

 
Um exemplo de ação de preservação do patrimônio histórico mencionado por um 

servidor técnico-administrativo foi a “pintura e restauração da fachada da Santa Casa de 

Misericórdia de Sobral, com verba proveniente de recursos financeiros que essa instituição 

recebe por ser credenciada como hospital de ensino”. (ENTREVISTADO 2). Um docente 

entrevistado fortalece essa opinião ao afirmar: “a  secretaria de cultura do município trabalha 

isso de forma muito intensa e a universidade através da preservação de patrimônios históricos, 

como o seu hospital de ensino, a Santa Casa de Sobral” (ENTREVISTADO 7). Um dos 

entrevistados ilustra a importância da integração do estudante à cidade, através do Curso, 

colocando o município como um patrimônio histórico:  

 

[...] quando o curso apresenta Sobral aos alunos está colocando como uma cidade de 
patrimônio histórico e faz com que os alunos vejam Sobral sob essa ótica, que 
entendam a cultura de Sobral, que esse patrimônio histórico é importante, que eles 
não estão aqui só passando uma chuva, mas que é importante se integrarem à cidade 
(ENTREVISTADO 5).  
 

Conforme a filosofia levinasiana, a responsabilidade requer o abandono de si 

mesmo para que seja possível a relação com o mundo exterior; nesse sentido, a exterioridade 

da Universidade abarca um conjunto de fatores que forma a sociedade. Se o desempenho 

universitário, conforme Frantz (2006) deve abranger todas as dimensões da vida e em todos os 

seus sentidos, bem como a promoção de uma educação que cultive, além da qualificação, a 

capacidade crítica, e a realização humana em todas as suas dimensões, o incentivo à memória 

cultural, à produção artística e ao patrimônio histórico em seu entorno estão contidos na sua 

responsabilidade social. Embora se perceba que o Curso de Medicina da UFC, campus de 

Sobral desenvolva ações direcionadas aos aspectos supracitados, essas atividades ainda se 

apresentam de forma tímida e demandam o aprofundamento e a ampliação de iniciativas 

capazes de promover a relação da Universidade com a sociedade em todos os seus aspectos.  

 
5.3.5 Análise das entrevistas quanto ao planejamento das ações sociais e a concretização da          

responsabilidade social do Curso de Medicina da UFC em Sobral 

 
O objetivo geral deste trabalho envolve a investigação de como as ações sociais do 

Curso de Medicina em Sobral são planejadas e investigadas. Para atender a este propósito, a 

entrevista abordou questionamentos sobre como é feito o planejamento das ações sociais, bem 
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como as necessidades sociais existentes no município para as quais o curso pode contribuir 

para a busca de soluções.  

 
5.3.5.1 Planejamento das ações sociais 

 
No que tange ao planejamento das ações sociais do curso investigou-se, a 

princípio, se durante a implementação do Curso em Sobral foi elaborado um plano de gestão 

capaz de oferecer a estrutura adequada à efetivação da sua responsabilidade social. De acordo 

com um dos entrevistados, representante da administração superior do Curso, não foi 

realizado paralelamente ao plano de expansão, um plano específico referente à 

responsabilidade social do Curso. Entretanto, ponderou que a própria expansão é uma ação de 

responsabilidade social, visto que propiciou a interiorização do ensino médico, aumentando as 

oportunidades de acesso e oferecendo retorno à sociedade, além de viabilizar outras atividades 

direcionadas à promoção da saúde na região norte do Estado.  

Essa constatação expõe que a implementação do Curso de Medicina da UFC, em 

Sobral, não teve a pretensão de concretizar a Responsabilidade Social Universitária (RSU) de 

forma direta, esta emerge como decorrência de uma expansão que, conforme abordado 

anteriormente, teve como objetivo principal a formação de médicos no Estado.  De acordo 

com as informações coletadas, o planejamento das atividades sociais do curso é realizado em 

reuniões do colegiado, planejamento estratégico e planejamento da gestão do currículo:  

 
Nas reuniões a coordenação ressalta a importância do internato, da residência 
médica e agora existe o projeto do Hospital Regional, em que a Faculdade de 
Medicina é uma parceira, incentivando e prestando uma assessoria à implementação 
desse hospital no município de Sobral, para melhorar a qualidade da saúde e isso 
está sendo planejado nas reuniões do colegiado, onde os profissionais médicos são 
consultados (ENTREVISTADO 1). 

 
As ações sociais são contempladas, também, no Planejamento Estratégico do curso28:  

 

Nesse planejamento são chamados todos os professores, representantes do corpo 
discente, todos os técnico-administrativos (terceirizados e efetivos), onde se buscam 
as necessidades da sociedade e o que o Curso de Medicina pode oferecer para a 
sociedade. A partir de então, podem ser criadas ações sociais (ENTREVISTADO 2). 

 

                                                 
28 O Planejamento Estratégico do Curso de Medicina da UFC em Sobral foi fruto do Mestrado POLEDUC. A 
partir da participação da pesquisadora na disciplina de Planejamento Estratégico, foi colocado o desafio de 
realização desse planejamento no Curso, cuja aceitação foi imediata por parte da Coordenação. Esse trabalho foi 
desenvolvido com a participação de docentes, discente e servidores técnico administrativos tendo como resultado 
a definição da visão, missão e valores do Curso.  
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Na opinião do Entrevistado 3, a elaboração das atividades teóricas e práticas do 

Curso proporciona assistência médica à sociedade por meio da presença de professores e 

estudantes, além da contribuição dos residentes e exemplifica:  

 

[...] quando colocamos, por exemplo, um ambulatório de dermatologia feito por um 
professor da nossa faculdade e pelos alunos, nos sistemas de saúde do município de 
Sobral, estamos planejando ações sociais de alta relevância para a sociedade 
(ENTREVISTADO 3). 

 

Para que o plano de gestão do Curso possa oferecer uma estrutura adequada à 

concretização da sua responsabilidade social, destacou-se a existência de uma equipe 

qualificada, composta por profissionais de nível superior, a saber: Administradora, Secretária 

Executiva, Bibliotecária, Técnico Pedagógico, Coordenadores (estudiosos da área de 

educação, especialistas, mestre e doutores) que possibilitam uma coordenação assídua, 

responsável e pontual, oferecendo um produto de qualidade à sociedade. Nesse sentido, 

acrescenta-se:  

Nosso plano de gestão procura primeiro ter profissionais com competência e sede de 
aprender trabalhando, com honestidade e com compromisso, com conhecimento 
básico, para que nós possamos possibilitar uma gestão efetiva e eficaz e essa gestão 
certamente responde o nosso anseio de ter um retorno social (ENTREVISTADO 3). 

 
Observou-se que a gestão do curso ainda está bastante voltada para a sua 

consolidação:  

Muito do que a gente tem feito hoje é pra consolidar o curso na sua estrutura, no seu 
corpo docente, na qualidade do ensino, na consolidação da pós-graduação que são 
elementos importantes. É claro: sendo uma instituição pública de nível superior, 
quando eu me preocupo com a formação, com a produção de conhecimento e com 
todos os aspectos de ensino, pesquisa e extensão, que é papel da universidade, eu 
acho que nós estamos cumprindo a nossa responsabilidade social 
(ENTREVISTADO 4). 

 

Na compreensão do Entrevistado 6, não há uma percepção de que a gestão do 

Curso, bem como o corpo docente e discente, tenha uma cultura direcionada à 

responsabilidade social, ressaltando que até o momento “[...] o que foi feito, pelo menos que 

eu tenha conhecimento, não tem alcançado esse objetivo” (ENTREVISTADO 6). Essa 

compreensão aponta para a necessidade de superação de grandes desafios por parte da 

comunidade acadêmica em direção à implantação de uma cultura de concretização da 

responsabilidade social do Curso. Quanto ao planejamento dos projetos de extensão, de 

acordo com as informações dos entrevistados, a iniciativa para a sua criação parte, na maioria 

das vezes, dos estudantes onde, 
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[...] é observado o que a sociedade precisa, o que eles como estudantes podem 
oferecer e que o eles precisam ter da sociedade. Porque o projeto de extensão serve 
tanto para contribuir na sociedade, como para o estudante se desenvolver na relação 
sociedade-universidade (ENTREVISTADO 2).  

 

Diante dessa constatação, investigou-se sobre os motivos que levaram os 

representantes discentes a se inserirem nos projetos de extensão, obtendo-se as seguintes 

respostas: 

O que mais me motivou foi a partir da minha participação no módulo de ginecologia 
onde eu percebi que essa área na Santa Casa funcionava muito bem, o que me levou 
a decidir me especializar em ginecologia na residência. Então, entrei no projeto de 
atenção à saúde feminina mais por aptidão mesmo  (ENTREVISTADO 9).  
 
A ideia do projeto de extensão já é muito interessante, porque é aquele contato que 
você tem com a comunidade fora da faculdade esse é um ponto positivo. Outro 
motivo é o ganho em conhecimento através dos estudos e a questão do contato 
humano (ENTREVISTADO 10).  
 
O projeto foi idealizado pelos estudantes, quando nós estávamos no primeiro 
semestre; a gente já chega na faculdade com aquele sentimento de pôr em prática o 
que a gente tá vendo e tinha um professor que demonstrava o desejo de trabalhar 
com adolescentes e nós o convidamos pra  nos orientar num projeto que tratasse do 
tema  sexualidade dos jovens (ENTREVISTADO 11).   

 

Quanto ao planejamento das atividades do projeto ENA, os entrevistados 

explicam:  

A gente tem procurado deixar os estudantes bem à vontade no desenvolvimento 
desse projeto, por que foi criado por eles, então nós procuramos dar as condições 
estruturais e como é um projeto que não demanda uma grande expertise técnica, 
basicamente eles fazem aquilo que já viram em termos de que é um modelo de 
cursinho, que é efetivamente demandado hoje pela sociedade, o pessoal acha que 
para ter acesso à educação superior tem que fazer um cursinho e nesse sentido, a 
gente pensa que os estudantes têm desenvolvido bem esse trabalho e fica à 
disposição deles pra qualquer necessidade e fazendo o monitoramento das ações 
(ENTREVISTADO 4). 
  
São feitas reuniões com os professores do projeto e os coordenadores duas vezes por 
mês para discutir a questão das frequências, de como manter a presença regular dos 
alunos, as obrigações dos professores, pontualidade, cumprimento do programa no 
tempo certo e organização do vestibular simulado para avaliar o desempenho dos 
alunos (ENTREVISTADO 8). 

 
Investigou-se junto ao representante discente do Projeto ENA, se existe uma 

preparação dos estudantes para capacitá-los a estarem atuando em sala de aula como 

professores. O Entrevistado 5 declarou que não recebeu treinamento didático, apenas 

participou da seleção por meio de uma prova escrita e apresentação de uma aula. Sob esse 

aspecto é importante que haja uma visão crítica, já que a atuação docente requer 

conhecimento pedagógico e didático. Sugere-se uma reflexão com relação a essa questão.  
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De acordo com os relatos dos representantes do Projeto DESEJO, o planejamento 

das atividades é realizado em reuniões semanais entre os participantes do projeto, momentos 

de aula, discussões de textos sobre os temas como: planejamento familiar, Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST’s), gravidez na adolescência, dentre outros. Essas reuniões 

visam a capacitação dos estudantes, a definição das escolas que serão visitadas e o 

aprofundamento dos temas a serem tratados junto aos estudantes das escolas públicas através 

de palestras ministradas pelos estudantes de Medicina, dinâmicas de grupo e especialistas 

convidados.  

O planejamento das ações do projeto “Liga Acadêmica de Saúde da Família 

(LASF)” é feito em reuniões semestrais com a participação dos estudantes e da coordenação, 

definindo-se o cronograma das atividades a serem realizadas na casa Viva a Vida, onde 

“ficam internadas mulheres que fazem tratamento de câncer e que são muito carentes de 

atenção e nós fazemos dinâmicas, brincadeiras, tiramos dúvidas em reuniões feitas com as 

pacientes” (ENTREVISTADO 9) . O representante docente desse projeto acrescenta que, 

além das atividades realizadas na Casa Viva a Vida, o planejamento do projeto “[...] é feito de 

acordo com as demandas da universidade, do hospital de ensino, dos alunos e da população 

envolvida com o projeto” (ENTREVISTADO 7). Os representantes do projeto “Infância sem 

Desnutrição” relatam que o planejamento do projeto é feito por meio de reuniões quinzenais 

em que são projetadas as ações a serem desenvolvidas, monitoradas e acompanhadas através 

de um programa informatizado que fazia um banco de dados, armazenando as informações 

obtidas sobre o estado nutricional das crianças, possibilitando uma análise da sua evolução.   

Na opinião dos servidores técnico-administrativos, o planejamento das ações 

sociais do Curso é feito a partir das necessidades do seu entorno e “procura visualizar o 

problemas sociais para tentar buscar soluções” (ENTREVISTADO 2). O entrevistado 

menciona como exemplo de ações planejadas para atender as necessidades da região, um 

projeto de extensão criado com o objetivo de estabelecer estratégias de prevenção à dengue 

através de palestras com profissionais especializados. Nesse sentido, um dos representantes 

docentes, ao falar sobre a origem do projeto por ele coordenado afirma: 

 

O projeto nasceu de uma necessidade que a gente constatou e a partir daí chamamos 
um grupo de estudantes e os que tinham afinidade com aquilo e que se integraram ao 
projeto. Esse projeto busca sempre resultados finais, quer dizer: você está fazendo 
ações que possam modificar o perfil daquela população (ENTREVISTADO 5).  

 
Conforme o entrevistado 1, para a criação dos projetos de extensão, as iniciativas 

partem mais dos estudantes, que se reúnem, escolhem um tutor, procuram um professor 
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orientador e fazem o projeto. Este projeto é apresentado no colegiado do curso e, se aprovado, 

é encaminhado para cadastro na Pró-Reitoria de Extensão. Tal consideração indica que o 

corpo docente do curso investigado precisa de um maior incentivo para que tome a iniciativa 

de criar novos projetos de extensão e a participarem de forma mais intensa do seu 

desenvolvimento. Partindo da ideia de que, na filosofia levinasiana, a relação com o Outro é 

um vínculo que se realiza a partir da sua invocação, dando prioridade a outrem no 

acolhimento, no respeito e na obrigação, entende-se que o planejamento das ações sociais 

universitárias deve ser realizado de acordo com as necessidades do seu entorno como uma 

obrigação “des-interessada”. 

No caso do Curso de Medicina da UFC em Sobral, a pesquisa aponta a existência 

de uma preocupação com a sociedade sobralense e da região Norte do Estado, visto que 

desenvolve projetos que têm oferecido resultados concretos à população em termos de 

promoção da saúde e educação. Entretanto, o plano de gestão do Curso ainda está focalizando, 

principalmente, a sua consolidação referente aos aspectos internos da instituição. A 

responsabilidade social emerge, em alguns momentos, como uma consequência inerente às 

suas atividades, sem que haja um direcionamento específico para essa obrigação universitária. 

O Curso está seguindo no rumo certo, mas percebe-se que é preciso um trabalho de 

esclarecimento junto a todos aqueles que dele fazem parte, para que compreendam a 

verdadeira responsabilidade da instituição.   

Considerando-se que o planejamento de qualquer instituição social e, 

especialmente, de uma universidade, não pode prescindir de uma responsabilidade com o 

presente e com o futuro, independentemente da sua área de atuação, observa-se, a partir dos 

resultados das entrevistas que, no Curso investigado existe uma necessidade de planejamento 

e organização das ações sociais de modo que a sua responsabilidade social seja colocada no 

centro de suas atividades e não somente como uma consequência. 

O planejamento do Curso deve, portanto, visar melhoria contínua dos programas, 

projetos, ações e atividades em desenvolvimento no ensino, na pesquisa, na extensão e na 

gestão, definindo bases e metas de responsabilidade social na instituição e elaborar estratégias 

que oportunizem ao Curso, como um todo, conhecer, planejar e executar ações indispensáveis 

à política de Responsabilidade Social Universitária (RSU).  
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5.3.5.2 Concretização da responsabilidade social do Curso 

 
Sobre as necessidades sociais existentes no município de Sobral e região Norte do 

Estado, que o Curso pode colaborar para as busca de soluções concretizando a sua 

responsabilidade social, os entrevistados, de um modo geral, consideraram que o curso já 

desenvolve muitas ações direcionadas a responder as demandas do seu entorno. Nesse 

sentido, o Entrevistado 3 ressaltou que existem trabalhos em parceria com a Secretaria de 

Saúde e Ação Social do Município, por meio de consultoria, desenvolvendo ações, como: 

ampliação dos equipamentos terciários de atendimento à saúde; construção do Hospital 

Regional do Norte do Estado; ampliação das policlínicas (ambulatórios de especialidades para 

a população da região Norte); retorno dos estudantes egressos para o município com 

especialização em áreas não atendidas na região; criação de estruturas que melhorem o 

atendimento do paciente na prevenção, no tratamento na cura e na reabilitação da doença; 

criação de auditoria, ouvidoria e central de abastecimento farmacêutico.  

Nessa perspectiva, foram sugeridas pelos demais entrevistados outras iniciativas 

que podem ser tomadas pelo Curso com o intuito de concretizar a sua responsabilidade social, 

a saber: promover a qualificação na gestão de saúde; engajamento dos servidores técnico-

administrativos nos projetos de extensão existentes; incentivar a produção artística dos 

estudantes, nos eventos promovidos pelo Curso, com peças teatrais e criação de músicas 

utilizando-se essas estratégias, também, como método didático; trabalhar em conjunto com os 

demais Cursos do campus da UFC em Sobral, para dar assistência às comunidades carentes do 

município, oferecendo serviços de saúde física e psicológica; dar assistência às instituições 

que atendem pessoas carentes; ampliar a promoção de campanhas sociais que tratem de 

temas, como: drogas, planejamento familiar, gravidez na adolescência, tabagismo, DST’s, 

dentre outros; promoção e prevenção de doenças.  

Para finalizar as entrevistas, solicitou-se que os participantes fizessem uma 

conclusão sobre o tema proposto, com o intuito de conhecer os significados da 

responsabilidade social do Curso de Medicina do campus da UFC em Sobral, para a 

comunidade interna.  Os entrevistados refletiram que o Curso ainda está se consolidando e 

que, embora ainda exista muito a ser feito, já vem contribuindo significativamente para o 

desenvolvimento do município e está no caminho certo.  

O Curso de Medicina foi considerado como uma atividade estratégica para o 

desenvolvimento social da região, porém, apesar de citado como um indutor desse 

desenvolvimento, ressaltou-se que seu objetivo não é solucionar todos os problemas em seu 
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entorno: “[...] não é pretensão do curso de Sobral resolver todos os problemas; eu acho que ele 

já faz é demais porque ele entra em áreas que a gente nem pensaria que poderia entrar e que 

pudesse colaborar” (ENTREVISTADO 5).  

Na percepção de um dos representantes docentes, após a consolidação do Curso 

em relação a sua estrutura física, recursos humanos e aos processos acadêmicos, o Curso poderá 

fazer com que os processos internos tenham uma interface com a responsabilidade social, dando 

uma maior visibilidade à sociedade dos trabalhos realizados no seu ambiente interno. Um dos 

representantes discentes destaca que a extensão é o principal link da Universidade com a 

sociedade. Já um docente complementa que essas ações não devem ser limitadas aos projetos 

de extensão ao complementar: 

 

A gente não deve apenas agir como projeto de extensão, mas que a própria formação 
médica esteja voltada para as necessidades de saúde da população da nossa região. 
Naturalmente existe um questionamento em relação à natureza dos projetos de 
extensão e a responsabilidade social de instituições de nível superior, principalmente 
públicas, é muito maior do que um mero projeto de extensão em que eu pego alunos, 
monto um projeto e saio com eles extra-muros. Na verdade todos os processos de 
organização e tudo aquilo que a gente produz dentro da universidade tem que ter 
uma interface ou pelo menos assumir a responsabilidade social (ENTREVISTADO 4).  

 

O entrevistado pondera que o Curso de Medicina assume essa postura quando 

enfatiza a preocupação com a saúde da população em seu currículo, quando promove a 

interação dos estudantes com as unidades básicas de saúde e através da interface com o 

sistema público de saúde. Porém, afirma que tal responsabilidade ainda não está totalmente 

esclarecida para a comunidade acadêmica: 

 

Então, penso que tudo isso já são ações de responsabilidade social. Agora, com 
certeza, isso vai ficar muito mais claro pra nós quando nós nos ocuparmos de outros 
processos de gestão que têm que ser aperfeiçoados pra que a gente cumpra esse 
importante campo da existência de uma instituição que é a sua responsabilidade 
social (ENTREVISTADO 4).  

 
Destaca-se a observação de um discente ao relacionar a responsabilidade social da 

Universidade com a sua própria responsabilidade, considerando que a UFC possui estratégias 

de incentivo às práticas extensionistas, mas sente a necessidade de um aprofundamento sobre 

a questão da responsabilidade social e da compreensão por parte dos estudantes sobre a obrigação 

que possuem em relação ao oferecimento de retorno à sociedade na qual estão inseridos:  

 

[...] Então, eu acho que a UFC tem um grande trabalho de apoiar e estimular a 
extensão, seja por bolsa, seja premiando, seja nos encontros de extensão, onde os 
extensionistas compartilham as experiências; mas é preciso aumentar, estimular 
ainda mais essa questão de responsabilidade social. Eu acho que é um dever. A 
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instituição é pública, a gente vai passar seis anos estudando aqui, gratuitamente, 
sendo sustentado pela sociedade. Então, é um dever de cada estudante que está aqui 
dar um retorno e a UFC tem que trabalhar muito isso buscando desenvolver formas 
de haver esse retorno e cada estudante tem que puxar pra si também: “o que eu 
posso fazer pra contribuir com a sociedade, com o meio em que vivo, pra Sobral, pro 
meu bairro?” (ENTREVISTADO 10).  

  
Essa opinião é compartilhada por outro estudante, ao salientar a sua obrigação de 

oferecer respostas à sociedade em seu entorno:  

Ser um bom cidadão é uma obrigação minha e se eu faço parte de uma universidade 
pública é meu dever dar um retorno pra sociedade, já que é a sociedade que faz com 
que eu esteja aqui, tudo isso aqui é feito com o dinheiro público, então é meu dever, 
como cidadão, dar esse retorno (ENTREVISTADO 11). 
 

Os demais representantes estudantis abordaram a questão da responsabilidade 

como futuros profissionais médicos, declarando que antes mesmo de ingressarem no curso 

havia uma percepção sobre a sua responsabilidade profissional:  

 

Como estudante de Medicina eu sinto uma responsabilidade enorme. Antes de entrar 
aqui eu já tinha uma ideia de que quando eu me formasse iria dar um retorno à 
sociedade, principalmente, para as pessoas que não têm condições econômicas de 
cuidar da saúde, pretendo fazer tudo o que tiver ao meu alcance quando eu for 
profissional (ENTREVISTADO 8). 
 
Desde que entrei na faculdade, principalmente por ser um Curso de Medicina que 
envolve a vida das pessoas, entendo que a gente tem que ter muita responsabilidade 
com a questão da conduta, ter prudência, respeito e compromisso com as pessoas 
(ENTREVISTADO 9).  

 
As declarações acima denotam que os estudantes investigados já ingressam na 

Universidade com uma compreensão de que possuem obrigações perante a sociedade, como 

futuros profissionais. Nesse sentido, vale retomar as lições de Freire (1983) ao discorrer sobre 

o compromisso profissional, como inerente ao próprio homem. Tal compromisso deve ser 

contemplado pela Universidade através da formação de profissionais não somente com 

competência técnica, mas, também, pessoas preparadas para ingressar no ambiente de 

trabalho como cidadãos responsáveis pelas suas decisões e atitudes. 

Percebe-se que os entrevistados como representantes da comunidade interna do 

Curso de Medicina, do campus da UFC em Sobral, possuem uma percepção sobre a 

importância da Responsabilidade Social Universitária (RSU), reconhecendo que o Curso 

investigado, através dos mecanismos oferecidos pela UFC, tem oferecido respostas sociais e 

contribuído para o desenvolvimento do município e destacam que ainda há muito a ser feito 

para que essa responsabilidade seja concretizada. Considerando-se que, para Lévinas (2005), 

possuir consciência significa saber para que a justiça deve ser feita, pode-se dizer que a 
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comunidade acadêmica do Curso em questão está em processo de construção de 

conhecimento sobre a sua responsabilidade perante o Outro, o exterior, a sociedade.  

Por outro lado, ressalta-se que tal processo requer um aprofundamento sobre a 

temática junto àqueles que fazem parte desse Curso, para que se possa aprimorar e ampliar as 

ações já existentes. Também é necessária a criação de novas táticas de gestão que envolvam o 

ensino, a pesquisa e a extensão, para que a responsabilidade social do Curso seja cumprida de 

forma dinâmica e participativa. Para tanto, há que se promover debates sobre o tema proposto, 

a fim de esclarecer qual é o papel da administração, dos servidores técnico-administrativos, 

dos docentes e dos discentes, nesse contexto, de modo que cada um assuma a sua 

responsabilidade que, na perspectiva levinasiana, é intransferível já que cada indivíduo deve 

responder à sociedade.  

A análise das entrevistas indica que o planejamento e o desenvolvimento das ações 

de responsabilidade social do Curso de Medicina da UFC em Sobral, embora presentes, ainda 

são bastante limitadas e necessitam de aprimoramento, de um aprofundamento de 

conhecimento das necessidades da população nos seus diversos aspectos, e não somente na 

área da saúde, bem como a realização de um trabalho de uma maior conscientização da 

comunidade interna sobre a responsabilidade de cada um nesse contexto.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A sociedade contemporânea vive um momento de muitos desafios, especialmente, 

em relação à concretização da cidadania, igualdade social e justiça. Emerge no Brasil a 

necessidade de ampliar a pauta do debate que tem se destacado em décadas anteriores, 

relacionada ao resgate da ética, à responsabilidade das organizações sociais e ao papel da 

educação a este respeito. Nestes últimos tempos, olhares têm sido direcionados à universidade 

que, por sua vez, têm contribuído significativamente para o debate público sobre as suas 

finalidades e responsabilidades para com o meio social em que se insere. Contudo, dada a 

amplitude dos desafios a serem enfrentados, urge que a ação universitária, por meio de todos 

os seus atores, seja reforçada em direção à concretização da sua responsabilidade social, de 

modo que tais respostas atendam às necessidades e expectativas da comunidade em seu 

entorno. É necessário que a ética e a responsabilidade social sejam incorporadas aos objetivos 

da Universidade como um compromisso de todos os envolvidos, compreendendo os gestores, 

docentes, discentes e servidores técnico-administrativos, levando em consideração a tríade 

ensino, pesquisa e extensão, não como uma organização hierárquica, mas de forma interligada 

e complementar.  

Nessa perspectiva, foi realizado, inicialmente, um levantamento bibliográfico 

sobre a Responsabilidade Social Universitária, fundamentando-se na ética da alteridade 

radical de Emmanuel Lévinas, na qual a valorização do Outro é defendida de forma prioritária 

e o ter-de-ser ético se concretiza no rosto de outrem que interpela e invoca uma resposta: “ele 

é o que eu não sou: ele é o fraco enquanto eu sou o forte; ele é o pobre; ele é a viúva e o 

órfão” (LÉVINAS, 1998, p. 114). A responsabilidade pelo Outro é uma obrigação, visto que 

“sou chamado a uma responsabilidade jamais inscrita no rosto de Outrem. Nada há de mais 

passivo que este estar em causa anterior a toda liberdade. É preciso pensá-lo com acuidade” 

(LÉVINAS, 2005, p. 91). A partir dessas reflexões, considerou-se como o Outro da 

universidade, a sociedade que clama por justiça, igualdade, e pelo resgate da ética; que faz 

uma invocação por respostas às suas demandas, à busca de soluções para os desafios 

enfrentados na modernidade. O levantamento bibliográfico apresentou elementos para uma 

melhor compreensão da responsabilidade social da universidade, bem como da importância 

dessa discussão, demonstrando que se trata de uma temática essencial para o desenvolvimento 

social do País.  

A busca por respostas sobre a contribuição da universidade para os problemas e as 

questões sociais em seu entorno motivou a realização deste trabalho, delimitando-se o tema da 
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Responsabilidade Social Universitária (RSU) a uma pesquisa de campo no Curso de Medicina 

do campus da UFC em Sobral, tendo como objetivo geral analisar como as ações de 

responsabilidade social deste Curso são planejadas e desenvolvidas, a partir da visão da 

comunidade interna. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de cunho qualitativo por meio de 

um levantamento documental e de entrevistas com pessoas que fazem parte da comunidade 

acadêmica do Curso investigado.  

O levantamento documental ofereceu subsídios para o diagnóstico sobre a 

concretização da responsabilidade social do Curso investigado em relação ao SINAES. Para 

identificar as ações sociais foram aplicados questionários aos representantes dos projetos de 

extensão, focalizando a responsabilidade social do Curso investigado. Além das informações 

obtidas através da análise documental e dos questionários, existem aquelas oriundas de um 

olhar para a comunidade interna através de entrevistas individuais, com o intuito de analisar 

como as ações de responsabilidade social do Curso investigado são planejadas e 

desenvolvidas, e reconhecer os significados das ações de responsabilidade social para a 

comunidade interna do Curso de Medicina da UFC em Sobral.  

Nessa fase da pesquisa foi utilizado um roteiro semiestruturado e fundamentado 

nos indicadores de responsabilidade social do SINAES. Seguindo os indicadores de 

Responsabilidade Social do SINAES, a atenção da análise das entrevistas foi voltada, no 

momento inicial, à contribuição do Curso de Medicina da UFC em Sobral para a inclusão 

social. Observou-se que o Curso oferece uma importante contribuição para a inclusão social 

no município de Sobral e na região Norte. Os resultados demonstraram que, embora o Curso 

esteja contribuindo de forma significativa para a inclusão social, as ações existentes são 

direcionadas, principalmente, aos aspectos relacionados à saúde da população em seu entorno, 

o que remete à necessidade de alargamento do foco da sua responsabilidade social, visto que 

tal responsabilidade deve abrangem os diversos aspectos sociais e não apenas um fim 

específico. 

Com relação ao desenvolvimento econômico do município de Sobral e região 

Norte do Estado do Ceará, a pesquisa demonstrou que apesar da existência de uma parceria 

entre o curso e a Secretaria de Saúde e Ação Social do Município, através do 

desenvolvimento de diversas atividades para o crescimento sócio-econômico da região, 

conforme foi apresentado, percebeu-se a necessidade de ampliação dessas estratégias, a fim 

de se potenciar o alcance de resultados positivos.  

A questão da defesa do meio ambiente foi considerada no que se refere à 

importância do ambiente para a promoção da saúde. Percebeu-se que há uma carência de 
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ações direcionadas à defesa do meio ambiente, sendo necessárias atividades educativas e 

conscientização sobre a responsabilidade sócio-ambiental. Sugere-se a criação de projetos que 

abordem esse tema no âmbito da comunidade interna, bem como estratégias de 

conscientização da comunidade acadêmica em relação ao tema. Ressalta-se que, embora a 

defesa do ambiente não seja o principal objetivo do curso, a sua importância jamais deve ser 

menosprezada, já que a universidade possui uma responsabilidade não apenas com a 

sociedade presente, mas, também, com as gerações futuras.  

Os resultados das entrevistas quanto à contribuição do Curso de Medicina da UFC 

em Sobral para o incentivo à memória cultural, à produção artística e à defesa do patrimônio 

histórico do município de Sobral e região Norte do Estado indicou a necessidade de se 

conceber estratégias direcionadas à memória cultural e história da região ao longo de todo o 

curso, de modo que haja uma ampliação das atividades já existentes, buscando fatos 

importantes da história sobralense a serem abordados, bem como o estabelecimento de 

parcerias com o município a fim de proporcionar ações que visem a preservação desse 

patrimônio. 

Aspeto considerado positivo, embora não muito conhecido pela comunidade 

acadêmica, foi o incentivo à produção artística, na qual foram destacadas atividades realizadas 

junto à comunidade, incentivo do Centro Acadêmico do Curso em relação à promoção de 

encontros esportivos, artísticos, musicais e culturais na região e outras ações realizadas por 

meio da extensão. Não obstante, a pesquisa demonstrou que tais ações são realizadas, 

principalmente, por iniciativa dos estudantes, o que leva à necessidade de uma reflexão junto 

à comunidade interna sobre a importância desse indicador para a concretização da 

responsabilidade social do Curso. Há que se ressaltar a percepção de que o Curso deve 

direcionar mais incentivo à produção artística junto à população sobralense, respeitando seus 

aspectos culturais. 

Com relação ao problema da pesquisa, identificou-se que as ações de 

responsabilidade social do Curso de Medicina do campus da Universidade Federal do Ceará, 

em Sobral são planejadas em reuniões de colegiado, reuniões de planejamento semestral, 

planejamento estratégico envolvendo todos os servidores, além das reuniões promovidas pelos 

projetos de extensão. Tal planejamento está sendo direcionado à saúde da população, 

desenvolvendo-se nos sistemas de saúde da região, considerando-se as necessidades 

específicas do município de Sobral e da Região Norte do Estado.  

Quanto ao planejamento dos projetos de extensão percebeu-se que tanto a criação 

dos projetos quanto o desenvolvimento das atividades são, na maioria das vezes, iniciativa dos 



 

 

141 
 

 

estudantes, mas sempre com o acompanhamento de docentes. É importante salientar a 

necessidade de desenvolver novas táticas que incentivem maior participação por parte do 

corpo docente para a criação, planejamento e desenvolvimento dos projetos de extensão, 

fundamentando-se nas expectativas da comunidade externa. Os motivos impulsionadores da 

elaboração dos projetos por parte dos estudantes são: afinidade com o tema, desenvolvimento 

de habilidades profissionais, aptidão e melhoria curricular.  

Percebe-se, assim, que a responsabilidade social do Curso não é um aspecto 

específico do seu planejamento, fato que aponta para a necessidade de uma maior 

conscientização sobre a abrangência do seu papel junto à sociedade, incluíndo-se a 

concretização da sua responsabilidade social em todos os aspectos, como pauta e objetivo 

específico em seu plano de ação, estabelecendo-se metas a serem alcançadas na tríade ensino, 

pesquisa e extensão.  

O trabalho proporcionou o conhecimento sobre os significados da 

Responsabilidade Social Universitária (RSU) para a comunidade interna do Curso de 

Medicina da UFC em Sobral. Percebeu-se que cada um refletiu sobre o seu compromisso com 

a comunidade a partir das suas obrigações como cidadãos, ficando evidente que ainda não 

houve um trabalho de conscientização sobre a responsabilidade social do Curso de forma mais 

específica. A pesquisa revelou a existência de uma articulação com a sociedade 

proporcionando resultados positivos em relação à promoção da saúde e atenção à comunidade 

através das ações extensionistas e participando das mudanças sociais na região. As bases da 

responsabilidade social da universidade, porém, conforme indicadores estabelecidos pelo 

SINAES, residem num conjunto de ações capazes de promover inclusão social, 

desenvolvimento econômico e social, defesa do meio ambiente, memória cultural e 

patrimônio histórico. Em relação a tais indicadores foram identificadas carências de ações 

direcionadas à responsabilidade social, no modelo do SINAES. Em função da amplitude 

desses indicadores, o Curso investigado possui grandes desafios a serem superados para a 

concretização da sua responsabilidade social e que, para tanto, há que se desenvolver novas 

ações que envolvam todos os seus atores nessa direção.  

Pelos depoimentos apresentados, é possível afirmar que o Curso de Medicina, do 

campus da UFC em Sobral, realiza ações direcionadas à sociedade em seu entorno, 

oferecendo respostas à população por meio de benefícios ligados especialmente à saúde da 

comunidade, através das parcerias com os sistemas de saúde do município de Sobral, além de 

ser considerado como uma ação estratégia para o desenvolvimento socioeconômico e 

científico da região. A implantação do Curso possibilitou a ampliação da educação superior 
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no interior do Estado, inclusive com a criação de cursos de pós-graduação stricto sensu.  Por 

outro lado, salienta-se que as ações empreendidas pelo Curso estão direcionadas, 

principalmente, para a consolidação da sua estrutura física, captação de profissionais e dos 

processos acadêmicos, enfatizando como eixo fundamental o processo ensino-aprendizagem.  

Dessa forma, ressalta-se que o Curso investigado necessita focalizar, de forma 

mais profunda e consciente, o seu compromisso com a sociedade, direcionando seu 

planejamento para a realização de um trabalho de sensibilização da comunidade interna para o 

papel que cada um possui em relação à comunidade na qual está inserido, bem como o 

estabelecimento de objetivos e metas diretamente relacionados com a busca da concretização 

da sua responsabilidade social, visando conhecer as necessidades específicas da população 

nos seus diversos aspectos.   

É importante mencionar que a realização desta pesquisa foi fundamental para 

despertar a atenção da comunidade interna do Curso investigado para a questão da 

Responsabilidade Social Universitária (RSU), induzindo-a a uma séria reflexão sobre a 

relevância do tema proposto. Observou-se que, durante as entrevistas, as pessoas foram 

impulsionadas a realizar uma autoavaliação, não somente da responsabilidade social do Curso 

de Medicina da UFC em Sobral, mas da sua própria responsabilidade como cidadãos, 

profissionais, educadores, estudantes e futuros médicos, bem como para a necessidade de 

buscar novos caminhos para a concretização dessa responsabilidade.  

Se a sociedade, numa perspectiva levinasiana, aqui considerada como o Outro da 

Universidade, invoca por respostas às suas demandas e necessidades emergentes, no ambiente 

contemporâneo, e a Universidade, por sua vez, é um espaço privilegiado no qual o 

conhecimento é produzido e socializado, a discussão sobre a Responsabilidade Social 

Universitária (RSU) está longe de ser matéria trivial e óbvia.  Ampliando-se, assim, a sua 

importância e a necessidade de maior disseminação e de fortalecimento da discussão em torno 

dessa questão, destacando-se a sua dimensão ética, especialmente na comunidade interna da 

universidade pública que tem a obrigação de dar retorno àqueles que nela investem.  

Assim sendo, torna-se essencial o incentivo às reflexões sobre as reais 

contribuições das universidades mantidas pelo poder estatal para o desenvolvimento social e 

humano, lembrando que a universidade deve contribuir para o bem da humanidade e 

reconhecer que as suas responsabilidades vão muito além dos limites dos seus muros. À 

comunidade externa cabe buscar o conhecimento da Responsabilidade Social Universitária 

(RSU) para que possa acompanhar os debates em torno dessa questão, tendo em vista o 

atendimento das suas demandas. Sem pretender exaurir o tema e sabendo-se que se trata de 
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um campo por demais relevante, espera-se que os resultados deste trabalho possam contribuir 

para o aprofundamento e continuidade das discussões através de novas pesquisas voltadas 

para a temática apresentada.  

Os conhecimentos produzidos a partir deste trabalho não tiveram a pretensão de 

exaurir o tema, e, sim, criar um discurso sobre a Responsabilidade Social Universitária 

(RSU), numa perspectiva levinasiana, considerando a sociedade como o Outro da 

universidade, sendo necessário aprofundar o tema proposto. Como possíveis trabalhos futuros 

pode-se apontar: 

 
• A Responsabilidade Social do Curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará – 

campus de Sobral, a partir da visão da comunidade externa, visando identificar 

necessidades da população do município de Sobral que podem ser vislumbradas pelo 

Curso; 

 
• Proposta de um plano de ações sociais para o Curso de Medicina da Universidade 

Federal do Ceará, a partir das lacunas identificadas na percepção da comunidade 

interna e externa; 

 

• Realização de pesquisas sobre a responsabilidade social do campus da UFC, em 

Sobral, abrangendo os demais Cursos que o compõem: Psicologia, Odontologia, 

Ciências Econômicas, Engenharia Elétrica e Engenharia da Computação;  

 
• Realização de novas pesquisas sobre o tema proposto, em outras universidades, a fim 

de investigar até que ponto a Responsabilidade Social Universitária (RSU) é realizada 

de forma concreta.  
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APÊNDICE A 
Questionário aplicado aos representantes dos projetos de extensão 

 
Este questionário é parte integrante da dissertação de Mestrado em Políticas Públicas 

e Gestão da Educação Superior – POLEDUC, intitulada: “RESPONSABILIDADE SOCIAL 
UNIVERSITÁRIA: UM ESTUDO DE CASO NO CURSO DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS DE SOBRAL”, que tem como 
objetivo analisar como as ações de responsabilidade social do Curso de Medicina do campus 
da Universidade Federal do Ceará em Sobral, são planejadas e desenvolvidas, a partir da visão 
da comunidade interna.  Agradeço a sua colaboração.  
 
1. Título do projeto: __________________________________________________________ 
2. Coordenador: _____________________________________________________________ 
3. Quantos estudantes do curso de Medicina/UFC – Campus de Sobral participam? ________ 
4. Data de início do projeto? ____________________________________________________ 
5. Comunidade atendida? ______________________________________________________ 
6. Objetivos do projeto: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
7. Metodologia do projeto? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
8. Resultados alcançados: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
9. As atividades de extensão desenvolvidas pelo projeto estão integradas com as de ensino e 
pesquisa?  
a. (     ) Sim b. (     ) Não   c.(     ) Outros.Comente.________________________ 
 
10. O projeto desenvolve atividades em interação com o meio social? 

a. (     ) Sim. Em caso de resposta afirmativa, indique as áreas de interação. 
 

Educação  

Saúde  

Meio Ambiente  

Outras. Quais?   

 
b. (     ) Não. 
  

11.Em sua opinião, as atividades desenvolvidas nesse projeto contribuem para a concretização 
da responsabilidade social do curso? 

a. (     ) Sim 
b. (     ) Não 
c. (     )Outros. Comente: ______________________________________________ 
 

12.Qual o impacto da participação nesse projeto para vida profissional ou estudantil? 
a. (     ) Melhor conscientização da sua responsabilidade social. 
b. (     ) Enriquecimento do seu currículo. 
c. (    ) Outros. Quais? _______________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 Roteiro de Entrevista 1 - Diretor da Faculdade  de Medicina da Universidade Federal 
do Ceará (UFC) 

   
 

1. Que motivos impulsionaram a expansão da Faculdade de Medicina da UFC para o 
interior do Estado?  

 
2. Quais foram os desafios enfrentados durante a implantação desses cursos?  

 
3. Como a expansão da Faculdade de Medicina para o município de Sobral contribui para 

a inclusão social?  
 

4. De que maneira essa expansão contribui para o desenvolvimento econômico e social 
do município de Sobral e região?  

 
 

5. Existem ações direcionadas à defesa do meio ambiente? Quais?  
 

 
6. Existem ações institucionais de incentivo à produção artística na região? Quais?  
 

 
7. Existem ações institucionais visando incentivar a recuperação e a manutenção do 

patrimônio histórico? Quais?  
 

8. Existem políticas de incentivo à memória cultural da região? Quais?  
 

9. Durante a implementação do Curso de Medicina em Sobral foi elaborado um plano de 
gestão capaz de oferecer a estrutura adequada à efetivação da sua responsabilidade 
social? Comente. 

 
10. Em sua opinião quais as necessidades sociais existentes no Município de Sobral e 

Região Norte que a expansão da UFC pode colaborar para a busca de soluções? Que 
ações poderiam ser desenvolvidas pelo curso solucionar tais problemas? 
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APÊNDICE C 

 Roteiro de Entrevista 2 - Coordenação do Curso de Medicina da Universidade Federal 
do Ceará (UFC) - Campus de Sobral 

  
1. Quais as ações do Curso de Medicina do Campus da UFC, em Sobral, direcionadas a 

inclusão social?  
 

2. De que maneira o Curso de Medicina do Campus da UFC em Sobral contribui para o 
desenvolvimento econômico e social do município de Sobral e região?  

 
3. Existem ações direcionadas à defesa do meio ambiente? Quais?  
 
4. Existem ações institucionais de incentivo à produção artística na região? Quais?  

 
5. Existem ações institucionais visando incentivar a recuperação e a manutenção do 

patrimônio histórico? Quais?  
 

6. Existem políticas de incentivo à memória cultural da região? Quais?  
 

7. Como o Curso de Medicina do Campus da UFC em Sobral contribui com a geração de 
conhecimento científico, técnico e cultural da região norte do Estado? 

 
8. Como é feito o planejamento das ações sociais do Curso de Medicina do Campus da 

UFC em Sobral?  
 

9. O Curso de Medicina da UFC – Campus de Sobral possui um plano de gestão capaz 
de oferecer a estrutura adequada à efetivação da sua responsabilidade social? 
Comente. 

 
10. Em sua opinião quais as necessidades sociais existentes no Município de Sobral e 

Região Norte que o Curso de Medicina da UFC pode colaborar para a busca de 
soluções? Que ações poderiam ser desenvolvidas pelo curso solucionar tais 
problemas? 
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APÊNDICE D 
Roteiro de Entrevista 3 - Coordenações de Atividades de Extensão do Curso de 

Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) - Campus de Sobral 
 

 
1. O projeto de extensão sob sua coordenação possui ações direcionadas a inclusão social? 
Quais?  

 
2. Como a concretização desse projeto contribui para o desenvolvimento econômico e 

social do município de Sobral e região Norte do Estado?  
 

3. O Curso de Medicina da UFC – Campus de Sobral realiza ações direcionadas à defesa 
do meio ambiente? Quais?  

 
4. Existem  incentivos à produção artística na região? Quais?  

 
5. Existem ações institucionais visando incentivar a recuperação e a manutenção do 

patrimônio histórico? Quais?  
 

6. Existem políticas de incentivo à memória cultural da região? Quais?  
 

7. Como o Curso de Medicina do Campus da UFC em Sobral contribui com a geração de 
conhecimento científico, técnico e cultural da região norte do Estado? 

 
8. Como é feito o planejamento das atividades desenvolvidas no projeto?   

 
9. Em sua opinião, o Curso de Medicina da UFC – Campus de Sobral possui um plano 

de gestão capaz de oferecer a estrutura adequada à efetivação da sua responsabilidade 
social? Comente. 

 
10. Em sua opinião quais as necessidades sociais existentes no Município de Sobral e 

Região Norte que o Curso de Medicina da UFC pode colaborar para a busca de 
soluções? Que ações poderiam ser desenvolvidas pelo curso solucionar tais 
problemas? 
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APÊNDICE E 

Roteiro de Entrevista 4 - Representantes discentes que participam de atividades de 
extensão do Curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) - Campus de 

Sobral 
 

1. O que o motivou a participar desse projeto de extensão? 
 

2. Existem ações por parte da administração superior e da coordenação do curso capazes 
de motivar os estudantes a desenvolverem atividades de extensão? Explique. 

 
3. Como é feito o planejamento das atividades desenvolvidas no projeto de extensão do 

qual você participa?   
 

4. O projeto de extensão do qual você participa possui ações direcionadas a inclusão 
social? Quais?  

 
5. Como a concretização desse projeto contribui para o desenvolvimento econômico e 

social do município de Sobral e região Norte do Estado?  
 

6. O Curso de Medicina da UFC – Campus de Sobral realiza ações direcionadas à defesa 
do meio ambiente? Quais?  

 
7. No Curso de Medicina da UFC – Campus de Sobral existem incentivos à produção 

artística na região? Quais?  
 

8. Existem ações institucionais visando incentivar a recuperação e a manutenção do 
patrimônio histórico? Quais?  

 
9. Existem políticas de incentivo à memória cultural da região? Quais?  

 
10. Em sua opinião quais as necessidades sociais existentes no Município de Sobral e 

Região Norte que o Curso de Medicina da UFC pode colaborar para a busca de 
soluções? Que ações poderiam ser desenvolvidas pelo curso solucionar tais 
problemas? 
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APÊNDICE F 

Roteiro de Entrevista 5 - Representantes dos servidores técnico-administrativos do 
Curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) - Campus de Sobral 

 
1. Quais as ações do Curso de Medicina do Campus da UFC, em Sobral, direcionadas a 

inclusão social?  
 

2. De que maneira o Curso de Medicina do Campus da UFC em Sobral contribui para o 
desenvolvimento econômico e social do município de Sobral e região?  

 
3. No Curso de Medicina da UFC em Sobral existem ações direcionadas à defesa do 

meio ambiente? Quais?  
 

4. Existem ações institucionais de incentivo à produção artística na região? Quais?  
 

5. Existem ações institucionais visando incentivar a recuperação e a manutenção do 
patrimônio histórico? Quais?  

 
6. Existem políticas de incentivo à memória cultural da região? Quais?  

 
7. Como é feito o planejamento das ações sociais do Curso de Medicina do Campus da 

UFC em Sobral?  
 
8. Você participa de alguma atividade desenvolvida pelo curso direcionada à 

comunidade? Comente. 
 
9. A administração superior da UFC, bem como a coordenação do Curso promove ou 

incentiva os servidores técnico-administrativos a participarem de atividades 
direcionadas a comunidade em seu entorno? Comente. 

 
10. Em sua opinião quais as necessidades sociais existentes no Município de Sobral e 

Região Norte que o Curso de Medicina da UFC pode colaborar para a busca de 
soluções?  

 
11. Como o servidor técnico-administrativo pode contribuir para a efetivação da 

responsabilidade social da universidade?  


