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RESUMO 

As Universidades Federais são entidades constituídas sob a forma de autarquias ou fundações 

públicas e que estão sujeitas às normas aplicadas ao Setor Público Brasileiro, na esfera federal, 

e por isso são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. Com o objetivo de atender a 

legislação e aperfeiçoar a gestão, essas instituições públicas estão desenvolvendo os 

mecanismos de Governança Pública, o que as torna mais eficiente no atendimento às demandas 

da comunidade universitária, no processo decisório, na alocação dos recursos, na prestação de 

contas, etc. Para prestar contas da sua atuação às partes interessadas, as Universidades Federais 

publicam anualmente o Relatório de Gestão, que é a peça central da prestação de contas. O 

objetivo do presente estudo é analisar o nível desenvolvimento das práticas de Governança 

Pública nas Universidades Federais Brasileiras por meio da análise do conteúdo das 

informações divulgadas no Relatório de Gestão referente a 2020. O estudo foi realizado com 

sessenta e quatro universidades federais de acordo com a disponibilidade do Relatório de 

Gestão referente ao exercício de 2020. Como resultado, constatou-se que a maior partes das 

universidade federais estão realizando esforços para implementar e desenvolver práticas de 

Governança, no entanto, essas práticas ainda precisam ser aperfeiçoadas e incorporadas aos 

processos desenvolvidos pela instituição. 

Palavras-chave: Governança. Universidades Federais. Relatório de Gestão. TCU. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo Silveira et al. (2017), por utilizarem recursos públicos federais, as 

Universidades Federais brasileiras estão incluídas no âmbito de atuação do Tribunal de Contas 

da União (TCU), caracterizando-se como autarquias ou fundações públicas pertencentes à 

Administração Indireta e vinculadas ao Ministério da Educação (MEC). Essas instituições 

objetivam formar profissionais para atuação no mercado, fomentar a produção do conhecimento 

científico e tecnológico e promover o desenvolvimento cultural.  

É fundamental que as universidades públicas busquem meios de aperfeiçoar sua gestão, 

estabeleçam estratégias e prestem contas de suas atividades, como forma de justificar, para a 

sociedade, a continuidade no recebimento de recursos e a fim de obter melhores resultados. 

Dessa forma, a Governança Pública surge como um conjunto de mecanismos relacionados a 

liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação 

da gestão, visando à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da 

sociedade. (BRASIL, 2020) 



2 

Para prestar contas a sociedade sobre sua atuação, as Universidades Federais publicam 

o Relatório de Gestão anualmente. Segundo Brasil (2020), o Relatório de Gestão é a peça 

central da prestação de contas que os responsáveis pela gestão de recursos públicos devem 

realizar a cada exercício. 

Com base nesse contexto, o presente estudo procura resposta para a seguinte questão: 

Qual o nível de desenvolvimento das práticas de Governança Pública nas Universidades 

Federais Brasileiras a partir da análise das informações divulgadas no Relatório de Gestão 

referente a 2020 dessas instituições? Para responder satisfatoriamente a questão da pesquisa, o 

objetivo geral é analisar o nível desenvolvimento das práticas de Governança Pública nas 

Universidades Federais Brasileiras por meio da análise do conteúdo das informações 

divulgadas no Relatório de Gestão referente a 2020. É importante ressaltar que a análise dos 

relatórios será realizada em atenção às orientações do Referencial Básico de Governança 

Organizacional para entidades públicas e entes jurisdicionados ao TCU (2020). 

Dessa forma, para ser possível atingir o objetivo geral, foram definidos os seguintes 

objetivos específicos: a) identificar e listar as orientações para o desenvolvimento da 

governança emanadas pelo Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU (2020); 

b) identificar as ações desenvolvidas pelas Universidades Federais brasileiras para efetivar a 

implementação da Governança Pública por meio das informações apresentadas no Relatório de 

Gestão de 2020; c) mensurar o nível de desenvolvimento das práticas de Governança Pública 

nas Universidades Federais Brasileiras a partir da análise das informações divulgadas no 

Relatório de Gestão referente a 2020. 

A contribuição e a relevância acadêmica deste estudo se dão pela necessidade de análise 

do desenvolvimento das práticas de Governança Pública nas Universidades Federais, uma vez 

que esse processo tem relação direta com a perenidade das instituições, o adequado uso de 

recursos, bem como a disponibilização de benefícios para os cidadãos, especialmente, no 

contexto brasileiro, pois parcela relevante da pesquisa científica nacional se dá nesse ambiente, 

sem contar a relevância de suas ações de ensino e prestação de serviços (extensão). Logo, o 

tema em questão interessa diretamente aos usuários dos serviços prestados por essas instituições 

e a própria gestão. Além do exposto, o desenvolvimento deste trabalho poderá estimular as 

universidades que possuem práticas de governança pouco desenvolvidas a darem maior ênfase 

a esse instrumento de gestão, inclusive, espelhando-se naqueles que se destacam por estágio 

mais avançados no processo da governança. Contribui-se também para o progresso dos estudos 

sobre Governança Pública, uma vez que essa temática é atual e demanda constante 

aperfeiçoamento. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Governança Pública Organizacional no Contexto do TCU 

A Governança surgiu em um contexto histórico de desenvolvimento das empresas 

privadas, o que gerou uma demanda por uma administração mais profissional. Esse contexto de 

dissociação entre propriedade e administração proporcionou a ocorrência de conflitos de 

interresse e demandou mecanismos que trouxessem mais segurança aos proprietários, uma vez 

que há uma assimetria de informação, poder e autoridade. (BRASIL, 2014) Teixeira e Gomes 

(2018) afirmam que, na administração pública, os conflitos de interesse ocorre devido à 



 

assimetria das informações existentes entre os cidadãos (principal) e os gestores públicos 

(agentes). 

No Brasil, a introdução da governança no âmbito da Administração Pública ocorreu por 

meio da institucionalização de estruturas próprias de Governança Pública na legislação. Dessa 

forma, diversas legislações serviram como instrumento para fortalecer a governança pública no 

Brasil, como: Constituição Federal de 1988, Código de Ética Profissional do Servidor Público 

Civil do Poder Executivo Federal (Decreto 1.171, de 22 de Junho de 1994), Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000), Programa Nacional 

de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública), Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, 

de 18 de novembro de 2011); e a Lei 12.813, de 16 de maio de 2013, que dispõe sobre o conflito 

de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal (BRASIL, 2014). 

Diversos autores conceituam a governança pública, no entanto, o presente estudo 

centrou-se na definição emanada pelo TCU. De acordo com BRASIL (2020, p.36):  

[...] governança pública organizacional compreende essencialmente os mecanismos 

de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 

monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à 

prestação de serviços de interesse da sociedade. 

A partir do conceito apresentado, é possível afirmar que a implementação das práticas 

de Governança beneficiam a relação entre Estado e sociedade, pois há o aperfeiçoamento da 

gestão por meio das práticas de liderança, estratégia e o monitoramento da atuação dos agentes 

públicas a fim de entregar às partes interessadas serviços e políticas públicas que atendam suas 

demandas (BRASIL, 2020). 

A Governança Pública tem como objetivo principal, segundo BRASIL (2020, p.14) 

"aumentar e preservar o valor que o Estado entrega aos que o mantêm”. Sabe-se que os recursos 

que financiam a atuação do Estado são provenientes da sociedade, arrecadados por meio dos 

impostos, logo, é fundamental que esses recursos sejam bem geridos possibilitando a oferta de 

serviços de qualidade. É importante ressaltar que a implementação das práticas de governança 

depende das necessidades da organização em foco, portanto, elas podem ser implementadas de 

maneiras diferentes e com níveis de complexidade diversos. (BRASIL, 2020).  

Marques et al (2020) ressalta a importância das publicações do TCU, uma vez que ele 

tem buscado contribuir para o aprimoramento da governança no setor público através de 

publicações relacionadas ao tema. No Referencial Básico de Governança Organizacional do 

TCU cada um dos mecanismos de governança (liderança, estratégia e controle) está associado 

a um conjunto de componentes que, por sua vez, foram vinculados a um grupo de práticas de 

governança, em que contribuem, direta ou indiretamente, para o alcance dos objetivos da 

instituição e para o estabelecimento da governança pública de forma efetiva. No Quadro 1, 

foram sintetizadas as orientações de cada mecanismo de governança e suas respectivas práticas 

de acordo com o Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU (2020). 

Quadro 1 – Orientações relacionadas a cada mecanismo de governança e suas respectivas práticas de acordo 

com o TCU 

PRÁTICAS DESCRIÇÃO 

LIDERANÇA 
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Estabelecer o modelo 

de governança 

Identificação de instâncias internas e as de apoio à governança; a garantia de fluxos de informações 

eficazes entre elas e as partes interessadas; e a definição de processos de trabalho e atividades 

relacionados à avaliação, ao direcionamento e ao monitoramento da organização. 

Promover a integridade 

Evidenciar o apoio da liderança aos programas e políticas de integridade pública; direcionar e 

monitorar a gestão da integridade na organização, com base nos riscos de integridade identificados; 
estabelecer mecanismos de controle para evitar que preconceitos, vieses ou conflitos de interesse 

influenciem as decisões e as ações da liderança.  

Promover a capacidade 

da liderança 

Definir e divulgar as competências desejáveis ou necessárias da liderança, bem como os critérios de 

seleção ou escolha a serem observados; definir diretrizes para o desenvolvimento da liderança; 

estabelecer procedimentos para transmissão de informação e conhecimento no momento da sucessão 

da liderança; definir diretrizes para a avaliação de desempenho desses membros, bem como 
indicadores e metas de desempenho; e definir diretrizes e conjunto de benefícios, financeiros e não 

financeiros, para o reconhecimento da liderança.  

ESTRATÉGIA 

Gerir riscos 

Definir e implementar a estrutura de gestão de riscos; estabelecer as funções de facilitação, apoio e 

monitoramento das atividades de gestão de riscos; implantar o processo de gestão de riscos, que deve 

ser incorporado aos demais processos organizacionais, a começar do planejamento estratégico, de 

forma a subsidiar a tomada de decisão e assegurar o alcance dos objetivos; gerenciar os riscos 
críticos; e implementar um processo de gestão de continuidade de negócios. 

Estabelecer a estratégia 
Definir o modelo de gestão da estratégia; e definir a estratégia da organização, ou seja, fazer escolhas 
e estabelecer prioridades, a partir de evidências. 

Promover a gestão 

estratégica 

Identificação das unidades ou funções finalísticas e de suporte; o estabelecimento do modelo de 
gestão dessas unidades, de forma a evitar incoerências entre os seus processos e atividades; a 

definição de objetivos, indicadores e metas para cada unidade ou função alinhados com a missão, 

visão e estratégia organizacionais; e a definição do modelo de monitoramento da estratégia. 

Monitorar o alcance 

dos resultados 

organizacionais 

Garantir que a execução da estratégia, os principais processos pelos quais a estratégia é implementada 

e os efeitos da execução da estratégia sejam periodicamente monitorados por meio de rotinas 

projetadas para aferir o alcance de metas, para tratar as situações de não alcance de metas e para 
relatar às partes interessadas os resultados alcançados. 

Monitorar o 

desempenho das 

funções de gestão 

Estabelecimento das rotinas para o levantamento das informações necessárias ao monitoramento; 
implantação dos indicadores de desempenho; monitoramento da execução dos planos vigentes 

quanto ao alcance das metas estabelecidas; definição do formato e periodicidade dos relatórios de 

gestão gerados para a liderança; e definição do formato e periodicidade dos relatórios gerados para 

as partes interessadas e publicação desses relatórios na internet. 

CONTROLE 

Promover a 

transparência 

Assegurar transparência ativa e passiva às partes interessadas, admitindo-se o sigilo, como exceção, 

nos termos da lei; garantir que as informações publicadas sejam confiáveis, claras, íntegras e 
tempestivas; avaliar a satisfação das partes interessadas com a transparência da organização; e 

disponibilizar os dados de forma aderente aos princípios de dados abertos, para facilitar o manuseio 

e a análise das informações. 

Garantir a 

accountability 

Prestar contas da atuação organizacional, de acordo com a legislação vigente e demandas da 

sociedade; estabelecer canal para recebimento de manifestações das partes interessadas; designar as 

instâncias responsáveis por apurar (mediante denúncia ou de ofício) e tratar desvios éticos e infrações 
disciplinares cometidos por gestores, servidores ou empregados da organização; padronizar 

procedimentos para orientar a apuração e tratamento de desvios éticos, de ilícitos administrativos e 

de atos lesivos cometidos por pessoas jurídicas contra a organização; capacitar as equipes que 

compõem as comissões processantes, bem como as de sindicância e de investigação; e adotar meios 
de simplificação de apuração e punição de faltas de menor potencial ofensivo. 



 

Avaliar a satisfação 

das partes interessadas 

Elaborar, divulgar e manter atualizada Carta de Serviços ao Usuário contendo informações claras e 

precisas em relação a cada serviço prestado; identificar os requisitos a serem considerados para a 

prestação dos serviços; realizar pesquisas de satisfação dos usuários, comunicando amplamente os 
resultados dessas pesquisas e utilizando os seus resultados para promover melhorias na prestação dos 

serviços. 

Avaliar a efetividade 

da auditoria interna 

Informar a auditoria interna acerca das estratégias, objetivos e prioridades organizacionais, riscos 

relacionados, expectativas das partes interessadas, processos e atividades relevantes para que essas 

informações possam ser consideradas na elaboração dos planos de auditoria interna; promover o 

acompanhamento sistemático das recomendações da atividade de auditoria interna; e apoiar o 
programa de avaliação e melhoria da qualidade da auditoria interna, contribuindo para a definição 

dos principais indicadores de desempenho e avaliando o valor que a atividade de auditoria interna 

agrega à organização. 

Fonte: BRASIL, 2020.  

O TCU apresentou em seu referencial os princípios de governança para o setor público 

de acordo com a literatura internacional. Dessa forma, foi apresentado um conjunto abrangente 

de princípios que servem de guia para a atuação das organizações públicas, com o objetivo de 

alcançar os resultados pretendidos e fortalecer a confiança da sociedade nessas organizações. 

Os princípios de governança para o setor público são: a) Capacidade de resposta: responder de 

forma eficiente e eficaz às necessidades das partes interessadas; b) Integridade: ações 

organizacionais e comportamento do agente público, referindo-se à adesão e alinhamento 

consistente aos valores, princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse 

público sobre os interesses privados; c) Confiabilidade: capacidade de minimizar as incertezas 

para os cidadãos nos ambientes econômico, social e político; d) Melhoria regulatória: 

desenvolvimento e a avaliação de políticas e de atos normativos em um processo transparente, 

baseado em evidências e orientado pela visão de cidadãos e partes diretamente interessadas; e) 

Transparência: permitir que a sociedade obtenha informações atualizadas sobre operações, 

estruturas, processos decisórios, resultados e desempenho do setor público; f) Accountability: 

obrigação de assumir as responsabilidades de ordem fiscal, gerencial e programática que lhes 

foram conferidas, e de informar o cumprimento dessas a quem lhes delegou essas 

responsabilidades; g) Equidade e participação: tratamento justo a todas as partes interessadas, 

levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas. 

(BRASIL, 2020) 

A partir do entendimento dos princípios de governança emanados pelo TCU, é possível 

afirma que a implementação efetiva da Governança no cenário acadêmico irá gerar benefícios 

tanto para a gestão quanto para seus usuários. Assim, o desenvolvimento da Governança nas 

Universidades Federais tem o objetivo de aperfeiçoar a gestão, tornando-a mais eficiente no 

atendimento às demandas da comunidade universitária, no processo decisório, na alocação dos 

recursos, na prestação de contas, etc. 

 

2.2 Teoria da Nova Gestão Pública 

O debate sobre governança no setor público ganhou força no Brasil com o advento da 

Teoria da Nova Gestão Pública, também conhecida como Administração Pública Gerencial, 

surgida por volta de 1995 com a objetivo de estruturar e gerir a administração pública, 

baseando-se em valores de eficiência, eficácia e competitividade (SECCHI; 2009). Em relação 

ao setor público brasileiro, a crise econômica-fiscal dos anos 1980 foi o fator impulsionador da 

formulação de novos arranjos políticos e econômicos que conduziram a gestão rumo à 
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eficiência e reforçou a importância da implementação da Administração Pública Gerencial 

(BRASIL, 2014). 

Secchi (2009) afirma que a Nova Gestão Pública é um modelo normativo implementado 

após o Modelo Burocrático, a fim de estruturar e a gerir a administração pública, baseando-se 

em valores de eficiência, eficácia e competitividade. Dessa forma, estruturas de Estado que 

divergem do objetivo principal de atender aos interesses públicos e que apresentam-se pesadas, 

caras, lentas e burocráticas não correspondem aos objetivos a que se propõem e aos resultados 

que delas se esperam (BRASIL, 2020).  

Nessa direção, os pilares da governança – liderança, estratégia e controle – convergem 

com o objetivo de profissionalização da gestão pública e do uso eficiente dos recursos, 

sobretudo considerando a realidade brasileira que apresenta dificuldades estruturais e demandas 

da população superiores aos recursos disponíveis, que tornam o processo de adequação do uso 

de recursos um fator de grande relevância para o país. Portanto, para a adoção efetiva do modelo 

da Administração Gerencial é fundamental que os gestores desenvolvam a governança, uma 

vez que ela favorece diretamente o aumento da eficiência, da eficácia e da competitividade e 

promove o aperfeiçoamento da gestão pública.  

Bresser-Pereira (2000), afirma ainda que a implementação da Nova Gestão Pública se 

refere a colocar em prática as novas ideias gerenciais para disponibilizar a sociedade serviço 

público de melhor qualidade, sempre buscando obter êxito na relação custo-benefício, ou seja, 

melhor atender ao cidadão com o custo menor. Pereira et al. (2017) afirmam que o valor 

agregado pela Governança Pública ao Estado democrático é fundamental para atender às 

demandas da sociedade de forma ampla e circunstancial, contudo, é importante que se 

compreenda a evolução da administração pública e suas etapas para debruçar esforços na 

implementação da governança. 

2.3 Governança Pública na Gestão das Universidades Federais brasileiras 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 207, estabelece que "as universidades 

gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 

2016). Dessa forma, esse artigo está na Constituição Federal com o objetivo de garantir sua 

atuação autônoma e evitar tendências políticas que possam interferir no alcance pleno de seus 

objetivos. Em contrapartida a constituição, Sales et al. (2020, p. 1478) afirma que "há 

contrapontos que não permitem a plena efetivação dessas autonomias, como a rigidez da 

legislação que envolve a definição da estrutura organizacional e o controle da aplicação dos 

recursos". Pessoa (2000, p.34) apresenta posicionamento semelhante ao afirma que "A gestão 

das universidades, além de ser dificultada pela rigidez na alocação dos recursos, sofre também 

com a imprevisibilidade no repasse das verbas".  

Segundo Sales et al. (2020), as Universidades Federais são entidades constituídas sob a 

forma de Autarquias ou Fundações, integram a Administração Pública e estão vinculadas ao 

Ministério da Educação (MEC), por isso, estão sujeitas às leis e regulamentos que regem o 

setor. Essas entidades "têm como principal missão a geração de conhecimentos científicos e 

tecnológicos, promoção da cultura, prestação de serviços à comunidade e formação de 

profissionais qualificados, nas mais diversas áreas do conhecimento”. 



 

Dessa forma, segundo Pessoa (2000, p. 37), dada a complexidade de organização dessas 

entidades há a "necessidade de um efetivo e eficiente sistema de gestão no sentido de atender 

às necessidades internas e as demandas da sociedade”. Silveira et al (2017) apresenta 

posicionamento semelhante, pois confirma a necessidade das Universidades Federais estarem 

em processo contínuo de desenvolvimento e modernização de sua gestão, buscando assegurar 

maior controle e transparência de suas despesas, uma vez que essas entidades recebem um 

volume expressivo de recursos públicos.  

Se por um lado essas instituições possuem um processo estruturado de avaliação por 

meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) criado pela Lei 

10.861 de 2004 e formado por três componentes principais – a avaliação das instituições, dos 

cursos e do desempenho dos estudantes (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E 

PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2021), por outro, com o objetivo de 

aperfeiçoar a gestão e melhor gerir os recursos disponíveis, tem sido fundamental a 

implementação de mecanismos que possibilitem atingir seus objetivos com eficácia e 

economicidade, como a Governança Pública.  

A inserção da governança no âmbito do Poder Executivo Federal ocorreu por meio da 

Instrução Normativa Conjunta Nº 1/2016, pois ela determinou que os órgãos e entidades do 

Poder Executivo Federal deveriam instituir um Comitê de Governança, Riscos e Controles que 

teria como uma de suas competências a promoção do desenvolvimento contínuo dos agentes 

públicos e incentivo a adoção de boas práticas de governança, de gestão de riscos e de controles 

internos (BRASIL, 2016).  

Para prestar contas a sociedade sobre sua atuação, as Universidades Federais publicam 

o Relatório de Gestão anualmente. Esse documento é a peça central da prestação de contas que 

os responsáveis pela gestão de recursos públicos devem realizar a cada exercício. Seu objetivo 

principal é oferecer uma visão clara para a sociedade sobre como a estratégia, a governança, o 

desempenho e as perspectivas da unidade prestadora de contas, no contexto de seu ambiente 

externo. Portanto, esse documento leva à geração de valor público, além de demonstrar e 

justificar os resultados alcançados em face dos objetivos estabelecidos. É importante que o 

Relatório de Gestão trate sobre governança pública pois o processo de prestação de contas anual 

é focado no nível estratégico, dando ênfase ao relato sobre as estruturas estabelecidas pelos 

gestores principais para organizar seus meios, de modo a garantir o alcance dos objetivos 

estabelecidos, produzindo resultados para a sociedade. Além disso, o Tribunal realiza 

levantamentos periódicos sobre a maturidade da governança na Administração Pública Federal, 

estimulando o fortalecimento de seus mecanismos e práticas. (BRASIL, 2020) 

2.4 Estudos anteriores 

Para o embasamento teórico desse estudo, foram identificados poucos estudos que 

analisam a Governança Pública no contexto das Universidades Federais, algo que denota uma 

lacuna de oportunidade para o desenvolvimento de novas pesquisas. A busca pelos estudos foi 

realizada nas plataformas do Google Acadêmico e do Scielo, realizando a pesquisa pelo termo 

“Governança nas Universidades Federais” e selecionando apenas os estudos datados a partir de 

2015. No Quadro 3, foi apresentado o(s) autor(es) e a descrição do estudo: 
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Quadro 2 – Estudos anteriores 

AUTORES DESCRIÇÃO DO ESTUDO 

Sales et al 

(2020), 

Buscou investigar o nível de aderência das Universidades Federais brasileiras às práticas de 

governança pública recomendadas pela IFAC para as Dimensões “Estrutura e Processos 

Organizacionais” e “Controle”. Os resultados apontaram que o nível de aderência é de cerca de 

49%, ou seja, a maioria das universidades adota apenas 38 das 77 práticas recomendadas pela 

IFAC. 

Marques et 

al. (2020) 

Buscou analisar o nível de adesão das universidades federais brasileiras às boas práticas de 

governança pública abordadas pelo TCU no Levantamento Integrado de Governança 

Organizacional Pública. Os resultados apontaram que o nível de governança pública da maioria 

das universidades federais brasileiras, no caso 55%, é considerado estágio inicial, sob o enfoque 

do tema governança pública do Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública, 

do TCU, ciclo 2017. 

Affonso 

(2018) 

Buscou apresentar um panorama a respeito da implantação dos instrumentos relacionados à 

Governança estabelecidos pela referida Instrução Normativa Conjunta MP/CGU no 01/2016 nas 

Universidades Federais Brasileiras. Como resultado, observou-se denotada indicação de 

desacoplamento entre a expectativa normativa materializada pela Instrução Normativa Conjunta 

MP/CGU no 01/2016, e as possibilidades de entrega das organizações que são objeto da pesquisa, 

pressupondo-se falta de capacidades gerenciais e, em alguns casos, capacidades burocráticas para 

garantir um nível mínimo de atendimento à norma. 

Zorzal 

(2015) 

Buscou analisar em que medida os Relatórios de Gestão das Universidades Federais analisadas 

atendem aos princípios de boa governança da Administração Pública Federal, segundo diretrizes 

nacionais e internacionais, com base na noção de transparência. Os resultados apontaram que os 

Relatórios de Gestão das Universidades Federais analisadas não contemplam os princípios de 

boa governança, segundo diretrizes nacionais e internacionais, exprimindo lacunas significativas 

que comprometem a transparência da gestão universitária. 

Zorzal e 

Rodrigues 

(2016) 

Buscou demonstrar o nível de transparência da categoria governança, para as cinco universidades 

analisadas. Os resultados apontaram que para a categoria governança, das cinco universidades 

estudadas nenhuma atingiu o patamar de alta transparência de acordo com o que foi definido na 

metodologia, em relação à intensidade do nível de transparência com cinco graus na escala de 

valores. As cinco universidades federais pesquisadas classificaram-se no nível médio. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021).  
 

3 METODOLOGIA 

Quanto a natureza, esta pesquisa é classificada como quali-quantitativa, pois há a 

interpretação das informações quantitativas por meio de símbolos numéricos e os dados 

qualitativos mediante a observação, a interação participativa e a interpretação do discurso dos 

sujeitos (KNECHTEL, 2014). No presente estudo, pretende-se analisar o nível 

desenvolvimento das práticas de Governança Pública nas Universidades Federais tomando 

como base as orientações do Referencial Básico de Governança do TCU. Em relação aos 

objetivos, deve-se classificá-la como descritiva, pois, segundo Prodanov e Freitas (2013, p.52), 

"visa a descrever as características de determinada população ou fenômeno". Do ponto de vista 

dos procedimentos técnicos, classifica-se a pesquisa como documental, uma vez que, de acordo 

com Severino (2013), utiliza como fonte documentos no sentido amplo que ainda não foram 

tratados analiticamente, portanto, são ainda matéria-prima, a partir da qual o pesquisador vai 

desenvolver sua investigação e análise. 



 

De acordo com MEC, o Brasil possui um total de 69 Universidades Federais. Para o 

desenvolvimento deste estudo, foi utilizado como amostra 64 Universidades Federais, ou seja, 

a amostra da pesquisa refere-se a 92,75% da população. O critério de seleção dessas instituições 

para participação na pesquisa foi a disponibilidade do Relatório de Gestão 2020. Abaixo, foram 

listadas as Universidades Federais por região que participaram deste estudo: 

Quadro 3 – Lista de Universidades Federais brasileiras 

REGIÕES UNIVERSIDADES FEDERAIS 

NORTE 

Universidade Federal de Rondônia; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal do 

Amapá; Universidade Federal do Amazonas; Universidade Federal do Oeste do Pará; 

Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Tocantins; Universidade Federal Rural 

da Amazônia; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. 

NORDESTE 

Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal do Sul da Bahia; Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal da Lusofonia Afro-Brasileira; Universidade 

Federal da Paraíba; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal de Alagoas; 

Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal Pernambuco; Universidade 

Federal de Sergipe; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Maranhão; 

Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade Federal do Piauí; Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Vale do São Francisco; Universidade Federal 

de Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Semi-Árido.  

CENTRO-

OESTE 

Universidade de Brasília; Universidade Federal de Grande Dourados; Universidade Federal 

Goiás; Universidade Federal de Mato Grosso; Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 

Universidade Federal de Jataí; Universidade Federal de Rondonópolis.  

SUL 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná; Universidade Federal da Fronteira Sul; 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana; Universidade Federal de Ciências da 

Saúde de Porto Alegre; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Santa 

Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Pampa; Universidade 

Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio Grande; Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul. 

SUDESTE 

Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de 

Juiz de Fora; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Minas Gerais; 

Universidade Federal de Ouro Preto; Universidade Federal de São Carlos; Universidade Federal 

de São João Del-Rei; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal de Uberlândia; 

Universidade Federal de Viçosa; Universidade Federal do ABC; Universidade Federal do 

Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio 

de Janeiro; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro. 

Fonte: Ministério da Educação (2021). 

Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se os Relatórios de Gestão das 

Universidade Federais referentes ao exercício de 2020, uma vez que esse documento é a peça 

central da prestação de contas e nele dever conter informações sobre governança, gestão de 

riscos, controles internos, integridade, etc. A coleta desses relatórios foi realizada nos portais 

oficiais das instituições.  

Para orientar a análise dos Relatórios de Gestão, foi elaborado um check list a partir das 

44 orientações extraídas do Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU, 

apresentadas no Quadro 1. Adotou-se o escore “1” quando a informação foi encontrada e “0” 
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quando não encontrada. Assim, como o somatório da pontuação obtida por cada instituição 

poderia variar entre 0 a 44, foi possível mensurar o nível de desenvolvimento das práticas de 

Governança baseado na análise dos Relatórios de Gestão.  

O preenchimento do check list, foi realizado à partir da análise dos Relatórios de Gestão 

das Universidades Federais por meio da leitura exaustiva (BARDIN, 2011) dos capítulos que 

tratavam sobre Governança, Gestão de Riscos, Planejamento Estratégico, Controles Internos e 

Relacionamento com a sociedade e partes interessadas. Para auxiliar na identificação dos dados, 

utilizou-se a ferramenta de busca por meio dos seguintes descritores: governança, integridade, 

liderança, gestão de riscos, transparência, ouvidoria, dados abertos, corregedoria, capacitação, 

carta de serviços, auditoria. É importante ressaltar que o presente estudo não tem a capacidade 

de afirmar se as instituições analisadas desenvolvem ou não determinada prática de governança, 

uma vez que as análises basearam-se unicamente nas informações expostas no Relatório de 

Gestão de 2020.  

Na etapa de tratamento dos dados, foi realizada a tabulação dos dados em planilha 

eletrônica e converteu-se a pontuação obtida por cada Universidade Federal em percentual. Por 

fim, para categorizar os resultados obtidos com a análise dos Relatórios de Gestão foram 

utilizados os mesmos parâmetros usados pelo TCU em seu Levantamento Integrado de 

Governança Organizacional Pública. Esse parâmetros estão definidos no relatório técnico 

detalhado disponibilizado pelo TCU e foram apresentados na tabela a seguir:  

Tabela 1 – Níveis de desenvolvimento da Governança  

NÍVEIS INTERVALOS 

INICIAL 
INEXPRESSIVO 0 a 14,99% 

INICIANDO 15 a 39,99% 
INTERMEDIÁRIO  40 a 70% 

APRIMORADO  70,01 a 100% 

Fonte: Adaptado de TCU (BRASIL,2018). 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

No Tabela 2, foram apresentados os resultados obtidos por cada instituição em escala 

de pontuação e percentual.  

Tabela 2 – Apresentação dos Resultados 

REGIÃO UNIVERSIDADE SIGLA PONTUAÇÃO % 

NORTE 

Universidade Federal de Rondônia UNIR 18 40,91% 

Universidade Federal de Roraima UFRR 28 63,64% 
Universidade Federal do Amapá UNIFAP 15 34,09% 
Universidade Federal do Amazonas UFAM 21 47,73% 
Universidade Federal do Oeste do Pará UFOPA 21 47,73% 
Universidade Federal do Pará UFPA 26 59,09% 
Universidade Federal do Tocantins UFT 28 63,64% 
Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA 28 63,64% 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará UNIFESSP

A 
24 54,55% 

NORDESTE 

Universidade Federal da Bahia UFBA 24 54,55% 
Universidade Federal do Sul da Bahia UFSB 25 56,82% 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia UFRB 13 29,55% 
Universidade Federal da Lusofonia Afro-

Brasileira 
UNILAB 20 45,45% 



 

Universidade Federal da Paraíba UFPB 28 63,64% 
Universidade Federal do Cariri UFCA 24 54,55% 
Universidade Federal de Alagoas UFAL 20 45,45% 
Universidade Federal de Campina Grande UFCG 24 54,55% 
Universidade Federal Pernambuco UFPE 24 54,55% 
Universidade Federal de Sergipe UFS 30 68,18% 
Universidade Federal do Ceará UFC 32 72,73% 
Universidade Federal do Maranhão UFMA 25 56,82% 
Universidade Federal do Oeste da Bahia UFOB 29 65,91% 
Universidade Federal do Piauí UFPI 25 56,82% 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN 31 70,45% 
Universidade Federal do Vale do São 

Francisco 
UNIVASF 26 59,09% 

Universidade Federal de Rural de Pernambuco UFRPE 32 72,73% 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido UFERSA 32 72,73% 

CENTRO- 
OESTE 

Universidade de Brasília  UNB 35 79,55% 
Universidade Federal de Grande Dourados UFGD 26 59,09% 
Universidade Federal Goiás UFG 23 52,27% 
Universidade Federal de Mato Grosso UFMT 28 63,64% 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS 24 54,55% 
Universidade Federal de Jataí UFJ 0 0,00% 
Universidade Federal de Rondonópolis UFR 3 6,82% 

SUL 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 28 63,64% 
Universidade Federal da Fronteira Sul UFFS 30 68,18% 
Universidade Federal da Integração Latino-

Americana 
UNILA 28 63,64% 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de 

Porto Alegre 
UFCSPA 29 65,91% 

Universidade Federal de Pelotas UFPEL 23 52,27% 
Universidade Federal de Santa Catarina UFSC 23 52,27% 
Universidade Federal de Santa Maria UFSM 26 59,09% 
Universidade Federal do Pampa UNIPAMP

A 
17 38,64% 

Universidade Federal do Paraná UFPR 30 68,18% 
Universidade Federal do Rio Grande FURG 25 56,82% 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS 31 70,45% 

SUDESTE 

Universidade Federal de Alfenas UNIFAL 30 68,18% 
Universidade Federal de Itajubá UNIFEI 24 54,55% 
Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF 27 61,36% 
Universidade Federal de Lavras UFLA 32 72,73% 
Universidade Federal de Minas Gerais UFMG 16 36,36% 
Universidade Federal de Ouro Preto UFOP 29 65,91% 
Universidade Federal de São Carlos UFSCAR 27 61,36% 
Universidade Federal de São João Del-Rei UFSJ 31 70,45% 
Universidade Federal de São Paulo  UNIFESP 28 63,64% 
Universidade Federal de Uberlândia UFU 26 59,09% 
Universidade Federal de Viçosa UFV 28 63,64% 
Universidade Federal do ABC UFABC 28 63,64% 
Universidade Federal do Espírito Santo UFES 29 65,91% 
Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro 
UNIRIO 30 68,18% 

Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ 28 63,64% 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro UFTM 33 75,00% 
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Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri 
UFVJM 36 81,82% 

Universidade Federal Fluminense UFF 27 61,36% 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro UFRRJ 25 56,82% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

Com a análise dos resultados, constatou-se que das 64 instituições participantes da 

pesquisa, apenas 10 apresentaram percentual acima de 70%, que é considerado um nível 

aprimorado de desenvolvimento das práticas de Governança. Das instituições que apresentaram 

nível aprimorado de desenvolvimento da governança, quatro encontram-se localizadas na 

região Sudeste, quatro no Nordeste,  uma no Centro-Oeste e uma no Sul. Logo, podemos 

afirmar que as universidades com o desenvolvimento de governança em nível aprimorado estão 

concentradas principalmente nas regiões Sudeste e Nordeste.  

Além disso, observou-se que apenas 6 instituições das 64 analisadas (9,37%) 

apresentaram nível de desenvolvimento inferior a 40% que é considerado um nível inicial.  

Também foi possível verificar que das seis universidades enquadradas no nível inicial, quatro 

enquadram-se no subnível iniciando e duas no subnível inexpressivo, conforme categorização 

apresentada na Tabela 1. Das universidades que apresentaram nível inicial de desenvolvimento 

da governança, duas encontra-se localizadas na região Centro-Oeste e as outras regiões 

apresentam uma universidade cada. É importante ressaltar que não pode-se afirmar que essa 

instituições desenvolvem pouco suas práticas de Governança, pois está pesquisa baseia-se nas 

informações divulgadas no Relatório de Gestão. Dessa forma, caso a instituição não divulgue 

as informações referentes a Governança na Instituição no Relatório de Gestão, 

consequentemente, ela apresentará uma pontuação baixa na pesquisa.  

Constatou-se que 75% das universidades analisadas apresentaram nível de 

desenvolvimento intermediário, ou seja, obtiveram resultado entre 40% e 70%. Por essa razões, 

observa-se que a maior parte das universidade federais estão realizando esforços para 

implementar e  desenvolver práticas de Governança, no entanto, essas práticas ainda precisam 

ser aperfeiçoadas e incorporadas aos processos desenvolvidos pela instituição.  

No Quadro 6, realizou-se o cálculo da média da pontuação obtida pelas universidades 

por região e média total:  

Tabela 3 – Frequência Média de Governança nas universidades por região 

 REGIÃO F f (%) 

1º SUDESTE 28,11 63,88% 
2º SUL 26,36 59,91% 
3º NORDESTE 25,78 58,59% 
4º NORTE 23,22 52,78% 
5º CENTRO-OESTE 19,86 45,13% 

 MÉDIA TOTAL 25,56 58,10% 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

Por meio da análise das médias por região, constatou-se que o nível de 

desenvolvimento das práticas de Governança de acordo a análise dos Relatórios de Gestão é 

maior na região Sudeste (63,88%), seguida pelo Sul (59,91%), Nordeste (58,59%), Norte 

(52,78%) e Centro-Oeste (45,13%). Dessa forma, observa-se que a frequência média 

apresentada por todas a regiões enquadra-se no nível intermediário de desenvolvimento da 

Governança. Já em âmbito nacional, o nível de desenvolvimento é de cerca de 58,10%, ou seja, 



 

em média as universidades apresentam informações referentes a  25,56 das 44 orientações 

recomendadas pelo TCU. 

Nas Tabela 4 e 5, foi realizada a listagem dos dez itens do Check List mais 

recorrentes e menos recorrentes, respectivamente, nos Relatórios de Gestão das Universidade 

Federais. 

Tabela 4 – Informações mais recorrentes nos Relatórios de Gestão 2020 das Universidade Federais 

Item Perguntas F f % 
33 CONTROLE: Há a prestação de contas da atuação organizacional, de acordo com a legislação 

vigente e demandas da sociedade? 
63 98,43% 

26 ESTRATÉGIA: Há o monitoramento da execução dos planos vigentes quanto ao alcance das 

metas estabelecidas? 
62 96,87% 

30 CONTROLE: Há a garantia de que as informações publicadas sejam confiáveis, claras, íntegras 
e tempestivas? 

62 96,87% 

28 ESTRATÉGIA: Há a definição do formato e periodicidade dos relatórios gerados para as partes 

interessadas e publicação desses relatórios na internet? 
61 95,31% 

23 ESTRATÉGIA: Há a garantia que a execução da estratégia, os principais processos pelos quais 
a estratégia é implementada e os efeitos da execução da estratégia sejam periodicamente 

monitorados por meio de rotinas projetadas para aferir o alcance de metas, para tratar as 

situações de não alcance de metas e para relatar às partes interessadas os resultados alcançados? 

60 93,75% 

25 ESTRATÉGIA: Há a implantação dos indicadores de desempenho? 60 93,75% 
34 CONTROLE: Há o estabelecimento de um canal para recebimento de manifestações das partes 

interessadas? 
60 93,75% 

1 LIDERANÇA: Há a identificação de instâncias internas e as de apoio à governança? 59 92,18% 
17 ESTRATÉGIA: Há a definição do modelo de gestão da estratégia? 59 92,18% 
18 ESTRATÉGIA: Há a definição da estratégia da organização, ou seja, fazer escolhas e 

estabelecer prioridades, a partir de evidências? 
59 92,18% 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

Por meio da análise da Tabela 4, constatou-se que as Universidades Federais 

desenvolvem e divulgam mais as práticas de Governança relacionadas ao mecanismo 

Estratégia, em seguida as práticas relacionadas ao mecanismo de Controle e, por último, de 

Liderança. Dessa forma, o fato das universidades apresentarem mais os aspectos relacionados 

ao mecanismo de Estratégia pode ser explicado pela sua atuação de modo a atender a legislação, 

como, a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e a Prestação de Contas, 

que relaciona-se diretamente com mecanismo de Estratégia e suas práticas.  

O mecanismo de Controle e suas respectivas práticas também estão entre os mais 

desenvolvidos, uma vez que há determinações legais que favorecem a transparência, a prestação 

de contas da atuação organizacional, a efetividade da atuação da auditoria interna, etc. Em 

relação ao mecanismo de Liderança, as práticas mais desenvolvidas se referem ao 

estabelecimento do modelo de Governança e à promoção da integridade.  

Tabela 5 – Informações menos recorrentes nos Relatórios de Gestão 2020 das Universidade Federais 

Item Perguntas F f % 
40 CONTROLE: Há a identificação dos requisitos a serem considerados para a prestação dos 

serviços? 
9 14,06% 

44 CONTROLE: Há o apoio ao programa de avaliação e melhoria da qualidade da auditoria interna, 

contribuindo para a definição dos principais indicadores de desempenho e avaliando o valor que 
a atividade de auditoria interna agrega à organização? 

9 14,06% 

37 CONTROLE: Há a capacitação das equipes que compõem as comissões processantes, bem como 
as de sindicância e de investigação? 

6 9,37% 

38 CONTROLE: Há a adoção de meios de simplificação de apuração e punição de faltas de menor 
potencial ofensivo? 

5 7,81% 
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8 LIDERANÇA: Há a definição das diretrizes para o desenvolvimento da liderança? 1 1,56% 
10 LIDERANÇA: Há a definição das diretrizes para a avaliação de desempenho desses membros, 

bem como indicadores e metas de desempenho? 
1 1,56% 

11 LIDERANÇA: Há a definição de diretrizes e do conjunto de benefícios, financeiros e não 
financeiros, para o reconhecimento da liderança? 

1 1,56% 

27 ESTRATÉGIA: Há a definição do formato e periodicidade dos relatórios de gestão gerados para 
a liderança?  

1 1,56% 

7 LIDERANÇA: Há a definição e a divulgação das competências desejáveis ou necessárias da 
liderança, bem como os critérios de seleção ou escolha a serem observados? 

0 0% 

9 LIDERANÇA: Há o estabelecimento dos procedimentos para transmissão de informação e 
conhecimento no momento da sucessão da liderança? 

0 0% 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

De acordo com a Tabela 4, constatou-se que as Universidades Federais desenvolvem e 

divulgam menos as práticas de Governança relacionadas ao mecanismo Liderança, em seguida 

as práticas relacionadas ao mecanismo de Controle e, por último, de Estratégia. Isso ocorre pois 

as práticas relacionadas ao mecanismo de Liderança não são exigidas na legislação, havendo 

apenas orientações para a sua implementação.  

Marques et al (2020) desenvolveu um estudo com o objetivo de analisar o nível de 

adesão das universidades federais brasileiras às boas práticas de governança pública abordadas 

pelo TCU no Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública realizado pelo 

TCU em 2017. O referido estudo verificou que o nível de governança pública da maioria das 

universidades federais brasileiras, no caso 55%, é considerado estágio inicial. 

Estabelecendo relação entre os resultados obtidos no presente estudo com os resultados 

obtidos por Marques et al (2020), observa-se que houve uma evolução da governança nas 

Universidades Federais, uma vez que, no estudo desenvolvido por Marques et al, 55% das 

universidades analisadas enquadrou-se no estágio inicial em relação ao nível de governança 

pública. No presente estudo, observou-se que 75% das universidades analisadas enquadram-se 

no nível intermediário, o que denota uma evolução no nível de desenvolvimento da governança 

nessa instituições.  

Além disso, verificou-se que na medida que as Universidades Federais evoluem no 

desenvolvimento de mecanismos e práticas relacionados a Governança Pública há também a 

aproximação com a Teoria da Nova Gestão Pública, pois há a contribuição para o 

aperfeiçoamento da gestão, tornando-a mais eficiente no atendimento às demandas da 

comunidade universitária, no processo decisório, na alocação dos recursos, na prestação de 

contas, etc. Portanto, a implementação dos mecanismos e das práticas de governança pública 

possibilitam o aumento da eficiência, da eficácia e da competitividade das organizações 

públicas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para a obtenção do objetivo da pesquisa, foi realizada a identificação das orientações 

para o desenvolvimento da governança emanadas pelo Referencial Básico de Governança 

Organizacional do TCU (2020) e a mensuração do nível de desenvolvimento das práticas de 

Governança Pública nas Universidades Federais a partir da análise das informações divulgadas 

no Relatório de Gestão referente a 2020. 

Verificou-se que 75% das universidades analisadas enquadram-se no nível 

intermediário. Em vista disso, é possível afirmar que a maior partes das universidade federais 



 

estão realizando esforços para implementar e  desenvolver práticas de Governança, no entanto, 

essas práticas ainda precisam ser aperfeiçoadas e incorporadas aos processos desenvolvidos 

pela instituição. 

Por meio da análise da frequência média por região, verificou-se que as universidades 

federais do Sudeste possuem o melhor desenvolvimento da Governança e que a frequência 

média apresentada por todas a regiões enquadra-se no nível intermediário. Em âmbito nacional, 

o nível de desenvolvimento é de cerca de 58,10%, ou seja, em média as universidades 

apresentam informações referentes a 25,56 das 44 orientações recomendadas pelo TCU. 

Por meio dos resultados obtidos, constatou-se que as Universidades Federais 

desenvolvem e divulgam mais as práticas de Governança relacionadas ao mecanismo 

Estratégia, em seguida as práticas relacionadas ao mecanismo de Controle e, por último, de 

Liderança. Isso ocorre pois as Universidades Federais realizam ações que são exigidas pela 

legislação, como, a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e a Prestação 

de Contas, que relaciona-se diretamente com mecanismo de Estratégia e suas práticas.  

É importante ressaltar que o presente estudo apresentou limitações, uma vez que não é 

possível afirmar que as instituições analisadas desenvolvem ou não determinada prática de 

governança, uma vez que as análises basearam-se unicamente nas informações expostas no 

Relatório de Gestão de 2020 das Universidades Federais. 

Pretende-se que o conhecimento produzido com base nos resultados desta pesquisa seja 

utilizado pelas universidades federais brasileiras a fim contribuir para o aperfeiçoamento de 

suas funções e dos aspectos relativos a governança no âmbito institucional. Propõe-se, para 

pesquisas futuras, um estudo das universidades estaduais brasileiras e a análise do nível 

desenvolvimento de Governança nos Relatórios de Gestão de outros exercícios, com a 

finalidade de realizar uma análise mais abrangente sobre a governança nas Instituições de 

Ensino Superior do país.  
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