
 
 

 
 

 

 

DEBATE SOBRE A CRISE DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR COMUNITÁRIO CATARINENSE - ACAFE 

 

A Educação Superior em Santa Catarina surgiu na Capital, em 1917, onde se originou a primeira instituição de ensino superior do 

Estado, o Instituto Politécnico, com cursos de odontologia, de farmácia, de engenharia e de comércio, tendo como grande 

incentivador José Arthur Boiteux que, mais tarde, por uma vida dedicada ao ensino superior, atribuíram-lhe o título de 

“Patriarca do Ensino Superior" em Santa Catarina. 

 

Posteriormente, outras instituições surgiram no período compreendido entre 1940 e 1960, entre estas podemos citar as Faculdades 

de Ciências Econômicas, Odontologia e Farmácia, Filosofia, Medicina e Serviço Social. Criaram-se, desta forma, condições 

para instalação da sonhada Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em 18 de dezembro de 1960.  

 

Na década de 60, no que se refere ao ensino superior, surgiu um modelo altamente singular, talvez único no país, baseado no 

sistema fundacional municipal. Esse modelo, nascido do processo de interiorização do ensino superior no Estado, delineou-se a 

partir do final da década de 50 em resposta à crença de que o Ensino Superior seria mola propulsora necessária para o 

sonhado desenvolvimento regional. Desta forma, os segmentos mais dinâmicos da sociedade, principalmente empresários 

dos diversos ramos da atividade econômica, passaram a defender e reivindicar a imediata instalação de Instituições 

isoladas de Ensino Superior em suas regiões. Assim, devido às características peculiares que tão bem definem os polos 

econômicos regionais de nosso Estado, criaram-se e desenvolveram-se em todas as regiões Instituições isoladas de Ensino 

Superior, sendo a maioria, hoje, universidades, que dão, indubitavelmente, sua grande contribuição para que Santa Catarina 

alcance um desenvolvimento avançado e economicamente uniforme, que a difere dos demais estados da federação. 



 
 

 
 

 

Extrapolando a dicotomia, público X privado, o Estado de Santa Catarina caracteriza-se por Instituições de Ensino Superior (IES), 

comunitárias. Estas são confundidas ora como privadas, ora como públicas.  A expansão do ensino superior catarinense é 

destacada por fatores nos discursos de convencimento utilizados pelas instituições ou foram alvo de pesquisas acuradas que 

revelavam a viabilidade ou não dos projetos em análise. Citam-se: a) atendimento das necessidades sociais da região; b) 

interesse sociocultural de manutenção do indivíduo na região; c) renda média; d) demanda reprimida; e) densidade 

demográfica; f) tendências ou peculiaridades históricas, econômicas, sociais e culturais da região - vocacionamentos 

regionais; g) necessidade de ocupação dos mercados consumidores de educação superior na área de abrangência das 

instituições; h) sobrevivência econômico-financeira da instituição; i) investimento ou custo operacional do curso 

pretendido; j) necessidades do mercado de trabalho; k) surgimento de novas tecnologias. Concluiu-se também, que, apesar 

da preponderância dos fatores mencionados acima, um projeto de novo curso ou qualquer aumento de vagas de um curso existente, 

dificilmente teria sua implantação aprovada se não existissem uma demanda reprimida que garantisse uma durabilidade 

mínima, um mercado de trabalho promissor que pudesse absorver seus concluintes e, por último, mas não menos 

importante, que o investimento e o custo operacional envolvido estivessem dentro da realidade financeira da instituição. 

 

Tal importância é considerada nos Governos Celso Ramos e de lvo Silveira, que através, respectivamente, de seus Planos de Metas 

I e ll, fizeram deste nível de ensino, na década de 60, um dos pontos básicos da infraestrutura buscada, a INTERIORIZAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR.  

 

O SISTEMA ACAFE surgiu em 1974, diante da expansão desordenada que se verificava pela pressão social por ensino 

superior, incentivado pela necessidade de integração, fortalecimento e promoção do sistema de ensino superior catarinense, 

buscando tanto soluções voltadas para o distrito geoeducacional quanto à determinação de estratégias que proporcionassem 

credibilidade no contexto socioeconômico do Estado, mantendo a estrutura de poder político-econômico descentralizado.  

 

Constata Menegatti (1993) que Santa Catarina possuía instituições de ensino superior geograficamente localizadas nas principais 

cidades das microrregiões. Observa-se também, que a expansão do sistema fundacional ocorreu sem o mínimo planejamento, 

havendo carência de cursos técnicos e superposição de cursos que inúmeras vezes não atendem ao mercado onde estão 

inseridos. Tal expansão não obedeceu nem mesmo o que estava preconizado pelo Decreto n° 63.341, de 01 de outubro de 1968, 

e pela Lei 5.540, de 28 de novembro de 1968. Estipulavam tais medidas legais, respectivamente, que na expansão do ensino 

superior deveriam ser evitados a criação de vagas e unidades para profissões suficientemente atendidas e que o ensino 

superior deveria ser ministrado em universidades e somente excepcionalmente ser ministrado em estabelecimentos 

isolados.  



 
 

 
 

 

O surgimento da Associação Catarinense de Fundações Educacionais (ACAFE), em 1974, como parte de um processo de integração 

e de ordenamento da expansão que se processava desde o início dos anos 60. Destaca-se também a subdivisão em Distritos 

geoeducacionais para efeitos de ordenamento e regionalização do processo de expansão do sistema fundacional. Tais “subdistritos 

foram concebidos como referenciais básicos, a fim de propor sua aplicação nas atividades de planejamento e aglutinação das IES 

isoladas. Isso ocorreria mediante a adoção de modelos que favoreceriam a expansão ordenada e vocacionada das IES e as 

fortaleceriam como centros universitários organicamente estruturados e integrados" (Menegatti, 1993, p. 14). 

 

Seu patrimônio foi montado por doações e subsídios públicos (municipais, estaduais e federais) e de início era praticamente gratuita, 

cobrando apenas “taxas simbólicas”. No entanto, contrariando sua origem e condição de coisa pública (por força da Constituição e 

da Lei que a criou como Fundação Municipal), houve um processo tácito de privatização, reforçado por uma modificação estatutária 

ilegítima (senão ilegal) que cria uma ficção jurídica monstruosa, declarando que essa fundação pública possui “personalidade jurídica 

de direito privado”.  

 

No entanto, o artigo 169, I, da Constituição do Estado de Santa Catarina, estabelece a “competência do Estado para legislar em 

matéria de direito educacional pertinente as Instituições de Ensino Superior (IES) mantidas pelo poder público municipal”, o qual 

prescreve a obrigação da gestão democrática: a “autonomia didático-científica e administrativa (...) garantida a gestão democrática 

de ensino através de: 1. Eleição direta para cargos dirigentes; 2. Participação de representantes dos diversos segmentos da 

comunidade universitária nos conselhos deliberativos; 3. Liberdade de organização e manifestação dos diversos segmentos da 

comunidade universitária”. 

 

No histórico da evolução do sistema ACAFE, a sociedade catarinense, através de seus segmentos mais representativos - políticos, 

elites culturais e empresariado -, influenciou mais incisivamente no processo de interiorização do ensino superior do Estado, 

iniciado na década de 60, do que propriamente, em sua posterior expansão. A grande maioria dos entrevistados acredita que o 

ensino superior foi essencial para o desenvolvimento harmônico das diversas regiões do Estado. Além disso, afirmou que a 

negativa das universidades públicas, UFSC e UDESC, em promover o processo de interiorização reivindicado pelas 

comunidades regionais, fez com que estas pressionassem as autoridades educacionais estaduais e federais para que 

tivessem seu pleito atendido. 

 

Até o ano de 2009, o estado possuía uma universidade mantida pela união, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com 

sede em Florianópolis, e uma universidade mantida pelo poder público estadual, a Universidade para o Desenvolvimento do Estado 

de Santa Catarina (UDESC), com sede em Florianópolis, com características multicampi. Diante dessa situação, criou-se um modelo 



 
 

 
 

com características singulares, ou seja, instituições criadas pela iniciativa do poder público municipal. Esse sistema possui como 

características:  

• Forte espírito comunitário, delineado através da presença do poder público municipal no apoio ao desenvolvimento das 

atividades de cada instituição, da colaboração estreita com a empresa privada e do volume de bolsas de estudo concedidas 

aos seus alunos;  

•  Intensiva procura de soluções próprias, alicerçada em iniciativas individuais ou de grupos organizados, em função de 

necessidades e interesses locais ou regionais, com aproveitamento pleno do potencial de cada instituição em relação ao seu 

meio; 

• Grande capacidade de antecipação e de reação diante dos desafios locais, regionais e nacionais, fortalecida tanto pelas 

tradições de origem de cada instituição quanto pela diversificação dos modelos gerenciais adotados, além de uma constante 

preocupação com a sobrevivência de cada empreendimento em função dos objetivos societários e econômicos das 

microrregiões em que atuam (ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DAS FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS, 1999, p. 7) 

 

O Art. 45 da Lei Federal n. 9394/96 LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira estabelece que “A educação superior 

será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou 

especialização”.  

 

Nos diversos documentos e entrevistas sobre o SISTEMA ACAFE, evidencia-se unanimidade em afirmar que o processo de 

expansão do ensino superior sofreu e sofre fortes influências das necessidades sociais identificadas na região de abrangência das 

universidades. É importante ressaltar também, que a grande maioria destacou ser a correta identificação destas necessidades uma 

das grandes responsabilidades das universidades para com suas comunidades.  

 

Nos últimos anos (2007-2017), principalmente última década, o SISTEMA ACAFE passou por profundas transformações, 

principalmente no que tange a transformação do sistema fundacional vinculado ao CEE – Conselho Estadual de Educação migrando 

para o SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação superior.  

 

Tal fato deve-se a negociação e renúncia fiscal promulgada pelo Governo Federal - Art. 1º O Programa de Estímulo à Reestruturação 

e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior – PROIES, instituído pela Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012, tem como 

objetivo assegurar condições para a continuidade das atividades de entidades mantenedoras de instituições de ensino 

superior - IES integrantes do sistema de ensino federal. Parágrafo único. O Proies será implementado por meio da aprovação 

de plano de recuperação tributária e da concessão de moratória de dívidas tributárias federais, nos termos dos arts. 152 a 155-A da 



 
 

 
 

Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, em benefício das entidades de que trata o caput que estejam em grave situação econômico-

financeira. 

 

Art. 2º As mantenedoras de IES que tiverem o requerimento de moratória e parcelamento deferido nos termos do art. 15 da Lei nº 

12.688, de 2012, poderão proceder ao pagamento de até 90% (noventa por cento) do valor das prestações mensais de que trata o 

art. 10 da Lei nº 12.688, de 2012, mediante a utilização de certificados emitidos pelo Tesouro Nacional, na forma de títulos da dívida 

pública em contrapartida às bolsas concedidas, doravante denominadas bolsas Proies. (Redação dada pela Portaria Normativa MEC 

nº 9, de 17 de maio de 2013, publicada no DOU de 20 de maio de 2013). 

 

A RENÚNICA FISCAL - O PROIES foi instituído sob a alegação do grave problema de capacidade financeira de algumas 

instituições, em especial o endividamento tributário com tributos federais na ordem de 17 bilhões de reais. O referido 

programa, em linhas gerais, consiste em moratória desses débitos e parcelamento em até 180 meses com a possibilidade 

de quitação de até 90% destas parcelas através de bolsas de estudo. EM SÍNTESE – o sistema FUNDACIONAL pagará somente 

10% do valor dos TRIBUTOS DEVIDOS (IRPF RETIDO NA FONTE e CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL), pagável 

em 15 anos. 

 

A crise do sistema fundacional se aprofunda desde 2000 quando a EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA inicia um forte movimento 

de concentração e centralização em grandes grupos educacionais, e diante da queda substancial de matrículas, fruto da expansão 

dos INTITUTOS FEDERAIS em consonância com a INTERIORIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL, gerando abalo na relação 

DEMANDA CANDIDATO/VAGA. Noutro aspecto, as faculdades privadas e centros universitários ampliam suas atividades em 

diversas cidades catarinenses, com forte expansão da Educação à Distância.  

 

As mantenedoras que pretendem aderir ao Proies precisam aguardar a regulamentação referida acima e depois analisar todos os 

reflexos da lei e da própria regulamentação. 

 

O SISTEMA FUNDACIONAL vicejou para atender as demandas do PROIES, a instituição de um estatuto híbrido que se 

categorizou como UNIVERSIDADES COMUNITÁRIAS PRIVADAS. Tal preceito apesar da dubiedade no sistema jurídico 

brasileiro visava atender a demanda premente, a RENÚNCIA FISCAL DAS DIVIDAS TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS EM 

TROCA DE BOLSAS DE ESTUDO, atualmente, o CALCANHAR DE AQUILES no FLUXO FINANCEIRO das instituições. 

O parecer do Ministério Público de 25/07/2003 (da Curadoria de Defesa das Fundações), do promotor Felipe de Azevedo, exigia 

providências no sentido de modificação dos estatutos das IES, de modo a adequar seu funcionamento aos princípios democráticos 

de administração pública. Tais gestões são marcadas na maioria das IES, por falta de transparência na prestação de contas, na 



 
 

 
 

forma de indicação de membros do corpo de gestão institucional superior, na aplicação dos recursos, não tendo o mínimo respeito 

pelas aspirações da comunidade universitária de eleger democraticamente os seus dirigentes e seus órgãos colegiados. O sistema 

fundacional ACAFE que nasceu público municipal se transformou numa trincheira do atraso, do autoritarismo. As taxas simbólicas 

iniciais transformaram-se em mensalidades extorsivas provocando elevadíssima evasão de estudantes, violentados no seu direito 

de acesso à Educação Superior. No tocante as bolsas federais (PROUNI), sistema de financiamento (FIES), bolsas estaduais 

(Art.170 e Art. 171) e bolsas municipais, a TRANSPARÊNCIA E ACESSO SÃO LIMITADOS, com graves distorções para comunidade 

discente.  

 

Docentes tem salários arrochados e benefícios cortados (exemplo: a recente supressão de diárias e de reposição de gastos com 

transporte e alimentação etc.), direitos suprimidos e contratos de trabalho desrespeitados. A carga horária semestral dos professores 

é ampliada/reduzida, com diversas atividades administrativas, sem o aumento salarial correspondente.  

 

Os planos de cargos e salários, que na maioria das IES do SISTEMA ACAFE, não passam de planos de carreira, tanto para 

professores quanto para funcionários técnico-administrativos são impostos sem nenhuma discussão democrática com a comunidade 

universitária. Existe uma prática de precarização do trabalho docente, a insegurança da oscilação arbitrária das cargas horárias, o 

terrorismo das demissões sumárias e o desrespeito à liberdade de organização sindical.  

 

Na onda de uma nova crise financeira (Crise de 2004 – evasão e ociosidade/Crise de 2008- evasão, ociosidade e demissões/ Crise 

de 2014 – renúncia fiscal e PROIES/ Crise de 2017 – colapso fiscal, atrasos nos repasses, evasão, queda do número de matrículas), 

o clima de terror, conjugado com o medo de demissões assombra o combalido Sistema Fundacional Catarinense, resultado de 

sucessivas gestões opacas,  autoritárias, que atendem não o “interesse público”, mas interesses particularistas microrregionais, com 

grande ingerência de forças políticas tradicionais de cada região onde estão sediadas as Universidades Comunitárias Privadas.  

 

Os Poderes Públicos não poderão ficar omissos diante da CRISE alavancada pelos sucessivos atrasos do Governo Federal e 

Estadual, com impacto econômico-social nas diversas microrregiões catarinenses. Diante deste quadro caótico, em nome dos 

docentes, representando o MOVIMENTO SINDICAL, reivindicamos ao PARLAMENTO CATARINENSE que:  

• proceda ao imediato pedido para que o GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA regularize os recursos devidos 

referentes às Bolsas do Art. 170 e 171; 

• Interceda junto ao Governo Federal para regularização dos repasses do FIES; 

• Proceda um pedido de AUDITORIA NAS CONTAS DE TODAS AS INSTITUIÇÕES COMPONENTES DO SISTEMA 

EDUCACIONAL; 



 
 

 
 

• Pleiteie junto as Instituições da ACAFE, audiência microrregionais para divulgar a real situação de cada IES; 

• Proceda junto ao Ministério Público Estadual pedido de adequação dos Estatutos para a democratização da gestão 

universitária com eleições diretas para os dirigentes, transparência na prestação de contas junto à Comunidade, publicidade 

nos salários do corpo de dirigentes das IES; 

• Crie uma COMISSÃO DE AUDITORIA TRIPARTITE – Governo do Estado e Representantes Parlamentares/Sindicatos e 

Movimento Estudantil/ Comunidade Acadêmica, para elaborar diagnóstico situacional da CRISE DO SISTEMA ACAFE, 

destacando os principais fatores, impactos e efeitos para a sociedade catarinense.  

Em síntese, quanto mais o brilho da educação empalidece, mais cintilante a estrela do lucro se torna. E assim continuamos nossa 

jornada de lutas, na busca pela qualidade de ensino, com justiça social, transparência na ação e respeito aos direitos sociais dos 

trabalhadores na educação superior (professores e técnico-administrativos), e, primordialmente, a comunidade discente, que 

necessita de segurança para sua formação profissional no presente, frente ao cenário de incertezas no mercado de trabalho futuro.  

 “O medo cala a boca dos inocentes e faz prevalecer a verdade dos culpados” (Karl Marx). 

 

 

 

 



 
 

 
 

Quadro 1: A CRISE DO FIES – OBSTÁCULOS A UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 



 
 

 
 

QUADRO 2: O POSICIONAMENTO DE MERCADO DO SISTEMA ACAFE 

 



 
 

 
 

QUADRO 3: PERFORMANCE DO SISTEMA ACAFE (Presencial e EAD) 2015 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituição Vagas Inscritos Matriculados Conclusões 

CATOLICA SC 0 0 0 0 

FEHH 0 0 0 0 

FURB 4.070 9.225 10.507 1.767 

UDESC 4.005 25.634 12.950 1.270 

UnC 6.350 5.120 8.565 1.270 

UNESC 3.471 9.779 10.243 1.399 

UNIARP 1.925 1.186 2.773 569 

UNIBAVE 1.140 1.390 2.311 326 

UNIDAVI 1.075 1.479 2.928 491 

UNIFEBE 1.245 1.304 2.411 334 

UNIPLAC 1.345 2.543 3.673 530 

UNISUL 13.155 32.304 29.369 4.182 

UNIVALI 10.045 15.251 19.841 2.482 

UNIVILLE 2.878 6.396 8.421 1.239 

UNOCHAPECÓ 2.975 7.951 8.439 889 

UNOESC 6.364 12.117 16.283 2.562 

USJ 320 904 292 145 

TOTAL 60.363 132.583 139.006 19.455 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPO DOCENTE 

 

CORPO DOCENTE 

2013 - Corpo docente segundo a Titulação 2013 - Corpo docente segundo o Regime de Trabalho 

Instituição Doutor Especialista Graduado Mestre Total Instituição Horista 
Tempo 

Integral 
Tempo 
Parcial 

Total 

CATOLICA SC 46 75 0 152 273 CATOLICA SC 139 56 78 273 

FEHH 0 0 0 0 0 FEHH 0 0 0 0 

FURB 220 190 6 394 810 FURB 0 158 652 810 

UDESC 564 84 58 489 1.195 UDESC 331 819 45 1.195 

UnC 44 274 25 238 581 UnC 323 123 135 581 

UNESC 93 242 30 236 601 UNESC 101 207 293 601 

UNIARP 25 116 0 68 209 UNIARP 92 80 37 209 

UNIBAVE 25 143 10 136 314 UNIBAVE 208 31 75 314 

UNIDAVI 19 109 0 98 226 UNIDAVI 162 52 12 226 

UNIFEBE 17 102 1 149 269 UNIFEBE 168 18 83 269 

UNIPLAC 38 237 51 138 464 UNIPLAC 189 114 161 464 

UNISUL 215 411 46 516 1.188 UNISUL 610 430 148 1.188 

UNIVALI 234 267 0 575 1.076 UNIVALI 0 359 717 1.076 

UNIVILLE 115 151 0 286 552 UNIVILLE 152 185 215 552 

UNOCHAPECÓ 86 264 11 299 660 UNOCHAPECÓ 167 183 310 660 

UNOESC 109 399 0 465 973 UNOESC 404 348 221 973 

USJ 26 7 1 45 79 USJ 14 29 36 79 

Total 1.876 3.071 239 4.284 9.470 Total 3.060 3.192 3.218 9.470 

 


