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Resumo 

 

A gestão democrática da educação está prevista na Constituição Federal e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação. As universidades têm autonomia para decidir, respeitados 

os percentuais constantes em lei, a forma de escolha dos membros dos conselhos 

deliberativos, de maneira a contemplar a representação de todas as categorias da 

comunidade acadêmica: docentes, técnicos em educação e discentes. Analisando a 

composição atual do Conselho Superior (gestão 2013-2015) nota-se que a distribuição das 

vagas eletivas não contempla de maneira isonômica todas as categorias em todos os 

campi, reflexo das normas constantes no Estatuto e Regimento Geral. Esta tese propõe 

uma forma de distribuição das vagas eletivas para o Conselho Superior da universidade de 

forma tornar a representação mais isonômica e democrática. 

 

Exposição da Tese 

 

 Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que prevê a gestão 

democrática do ensino público, tem aumentado a participação nos processos decisórios da 

sociedade civil, que até então ficava à margem das decisões políticas. Diversos são os 

meios criados de consulta à sociedade: plebiscito, referendo, participação em conselhos 

gestores, audiências públicas, entre outros. 

A gestão da universidade é realizada através da democracia representativa, 

que é a maneira da população participar elegendo o candidato que mais se aproxima de 

suas ideias e interesses.  



  Nas universidades federais todas as categorias da comunidade acadêmica 

(docentes, técnicos administrativos e discentes) tem representação nos conselhos 

deliberativos: no Conselho Superior; nos conselhos centrais; e nas congregações dos 

campi, através de membros escolhidos em amplo processo eleitoral. Além disso, todas as 

categorias participam do processo de escolha de seus dirigentes: Reitor e Diretor de 

campus. 

   Essa representação não é paritária. Os docentes ocupam 70% das cadeiras 

dos conselhos, enquanto os técnicos administrativos e os estudantes dividem os outros 

30%. Essa distribuição, embasada no inciso VI do art. 206 da Constituição Federal, que 

estabelece a gestão democrática do ensino público como um dos princípios base do ensino, 

está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que estabelece em seu 

artigo 56: 

As instituições públicas de educação superior obedecerão 

ao princípio da gestão democrática, assegurada a 

existência de órgãos colegiados deliberativos, de que 

participarão os segmentos da comunidade institucional, 

local e regional. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 

setenta por cento dos assentos em cada órgão colegiado e 

comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e 

modificações estatutárias e regimentais, bem como da 

escolha de dirigentes. 

     

Além da escolha dos representantes nos conselhos, também se aplica o 

mesmo peso na contagem dos votos nos processos eleitorais para escolha do Reitor e do 

Diretor Campus. Ou seja, os alunos e técnicos administrativos em educação, embora 

tenham participação garantida em todas as formas de escolhas representativas, tem um 

peso menor de participação em relação aos docentes. 

 

Democracia Representativa na Unifesp – composição do CONSU 

 



 Analisando a composição do Conselho Deliberativo Superior da Unifesp, o 

CONSU, Gestão 2013-2015, verifica-se que é composto por 73 membros, onde: 49 vagas 

são ocupadas pelos representantes docentes, 4 por alunos de pós-graduação, 7 por alunos 

graduação, 11 pelos técnicos-administrativos em educação e 2 por representantes da 

sociedade civil. Excluindo-se as 18 vagas correspondentes aos cargos de Reitor, Vice-

reitor, Pró-Reitores e Diretores de Campus e Unidades Universitárias, que têm 

representação garantida no conselho e as 2 da sociedade civil, restam, portanto, 55 vagas 

eletivas. Dessas vagas, 33 são para as categorias docentes (16 titulares, 10 associados e 7 

adjuntos) e, analisando a origem das vagas da atual gestão verifica-se uma grande 

desproporção na distribuição entre os campi: o Campus São Paulo, que ocupa todas as 

cadeiras de professor titular (16), professor associado (10) e discentes  de pós graduação 

(4), além de 1 cadeira para professor adjunto, 2 cadeiras ocupadas por alunos da graduação 

e 6 para a categoria dos técnicos administrativos, ocupando no total 39 cadeiras, o que 

representa 70,91% das vagas eletivas. 

  Os demais campi estão distribuídos na seguinte ordem: Guarulhos 10,91% 

(6 vagas – 2 doc, 2 grad e 2 tae),  Diadema 9,10% (5 vagas – 2 doc, 1 grad, 2 tae), Baixada 

Santista 3,63% (2 vagas – 1 doc e 1 grad), São José dos Campos 3,63% (1 doc, 1 tae) e 

Osasco 1,82% (1 grad).
1
 

  Essa análise permite destacar alguns aspectos: 1. O campus São Paulo que 

possui 1529 alunos de graduação matriculados em 2014 ocupa 39 cadeiras do Conselho 

Universitário, enquanto o campus Osasco, que recebeu 1192 matrículas nesse mesmo ano, 

ocupa apenas 1 cadeira, sem nenhuma representação docente ou de técnico-administrativo; 

2. O campus Guarulhos que possui o maior número de alunos matriculados na graduação 

(3024), o dobro do campus São Paulo, ocupa 6 cadeiras do conselho, 3. Não há 

representação mínima garantida por categoria como se observa nos casos de Baixada 

Santista (0 vagas tae), São José dos Campos (0 vagas grad) e Osasco (0 vagas para doc e 

tae). 

O regramento contante o parágrafo 1º do Artigo 8º do Estatuto e Artigo 274 

do Regimento Geral direcionam, ainda que indiretamente, a maioria das vagas para o 

Campus São Paulo, que possui a grande maioria de professores titulares e técnicos 

administrativos em educação. 

                                                 
1
 doc = docente adjunto,  grad = aluno de graduação e tae = técnico administrativo em educação 



Nessa realidade, fica evidente que a gestão democrática, embora seja 

produto de um processo representativo legítimo, não contempla de forma isonômica todas 

as categorias, em todos os campi da universidade, a exemplo do que se vê nos campi 

Baixada Santista, São José dos Campos e Osasco, que não tem representação em todas as 

categorias, e do campus Guarulhos onde apenas 2 membros discentes representam 3024 

alunos. 

   

Propostas 

1. Considerar a representação docente no conselho universitário sem distinção de 

categorias (titular, associado e adjunto) da mesma forma como ocorre com os técnicos 

administrativos em educação, desconcentrando a representação docente do campus São 

Paulo e ampliando a possibilidade de participação de docentes de todos os campi 

isonômicamente. 

Sugestão de redação - Alterar o § 1º do Artigo 8º do Estatuto, onde consta: “A 

representação docentes será equivalente ao dobro da soma dos representants discriminados 

nos incisos I a V dste artigo e será composta por 50% (cinquenta por cento) de Professores 

Titulares, 30% (trinta po cento) de Professores Associados e 20% (vinte po cento) de 

Professores Adjuntos, todos eleitos, respectivamente, por seus pares” para constar “A 

representação docente será equivalente ao dobro da soma dos representantes 

discriminados nos incisos I a V deste artigo” 

2. Possibilitar a eleição de um membo menos votado, mas que permita uma representação 

mínima de todas as categorias (docentes, técnicos administrativos em educação e 

discentes) em todos os campi. 

Sugestão de redação - Alterar o Artigo 274 do Regimento Geral, onde consta “ Serão 

considerados eleitos os candidatos com maior número de votos”  para constar: “Serão 

considerados eleitos os candidatos com maior número de votos, garantida a 

representação mínima de cada categoria por campus”. 
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