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A possibilidade de associar várias instituições de ensino em busca de aumento de escala e 
redução de custos começa a ganhar força no Brasil 

 

  
Uma prática comum nos Estados Unidos parece estar ganhando 
força na educação superior brasileira: a união de diferentes 
instituições em busca de benefícios associados à escala 
amplificada, como a redução de custos. O protocolo de integração 
institucional assinado recentemente por sete universidade federais 
mineiras mostrou que, apesar das dificuldades, a prática pode se 
tornar possível no Brasil. 
 
De acordo com o reitor da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e 
coordenador do processo de implementação da Superuniversidade 
- como está sendo chamada tal associação -, Luiz Cláudio Costa, o 
projeto tem como premissa básica a ampliação da mobilidade de 

alunos e professores nas sete instituições que compõem o grupo. "Os alunos e professores
poderão, por exemplo, participar de cursos e usar laboratórios independentemente da
universidade à qual estiverem vinculados", explica o reitor. Segundo ele, essa possibilidade já 
deve estar disponível a partir do ano que vem. Juntas, as sete instituições mineiras atendem
41 mil alunos de graduação em 260 cursos presenciais, com 15,6 mil vagas anuais de
ingresso. 
 
As instituições que compõem o grupo também poderão realizar compras conjuntas para obter 
melhores preços, ou montar uma pós-graduação que utilize pesquisadores, ou mesmo a
infraestrutura, das instituições parceiras. 
 
Costa revela que a integração servirá para potencializar ações que, sozinhas, tais instituições
todas de médio e pequeno porte, talvez não pudessem desenvolver. 
 
A regulamentação da estrutura da associação entre as federais mineiras ainda está sendo
elaborada pelo Ministério da Educação. Segundo o órgão, inicialmente está sendo analisado
apenas o formato jurídico do consórcio. De acordo com o reitor da UFV, o modelo de
integração entre as federais mineiras deve estar definido até o final de outubro 
 
Nos estabelecimentos comunitários a prática também já vem sendo realizada. Consórcios e
associações presentes no Rio Grande Sul e em Santa Catarina estão com o foco voltado para
ações capazes de potencializar esforços e reduzir custos comuns. 
 
A Associação Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe) congrega, há quase quatro
décadas, universidades comunitárias catarinenses e hoje é a responsável pelo vestibular
comum a todas elas. A associação conta ainda com uma estrutura dedicada a compras
conjuntas para as instituições. 
 
"Chegamos a comprar mais de dois mil computadores de uma vez, e isso reduz sensivelmente 
os custos", explica o presidente da Acafe e reitor do Centro Universitário para o
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), Viegand Eger. Agora, a Acafe se prepara
para compartilhar professores, especialmente doutores. "Doutores constituem um recurso 
atualmente escasso", justifica. 
 
Esse compartilhamento de recursos acadêmicos, não apenas de pessoal docente, mas também
de infraestrutura, laboratórios e bibliotecas, é de grande interesse das instituições privadas,
observa o diretor administrativo do Centro Universitário Moura Lacerda, Denis Marcelo Lacerda
dos Santos. Ele destaca que a integração pode ser benéfica também para os alunos das
instituições participantes desses consórcios, que, por meio de um sistema de matrículas
interinstitucional, poderiam cursar matérias complementares em outros estabelecimentos com

 



expertise mais forte em determinadas áreas de interesse. 
 
Na opinião de Lacerda, o compartilhamento dos recursos acadêmicos pode, no atual contexto
de aprofundamento das exigências legais, aumento da concorrência por parte de grandes
organizações e exigência de volumes cada vez maiores de recursos, permitir às instituições
privadas de pequeno e médio porte de regiões específicas manterem suas particularidades e
seus ideais de ensino. "Isso é extremamente importante para a preservação da pluralidade do
ensino no país e no atendimento das necessidades regionais", enfatiza. 
 
A capacidade dos consórcios de ampliar a competitividade de instituições isoladas frente aos
grandes grupos educacionais também é lembrada pelo presidente do Consórcio das
Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung) e reitor do Centro Universitário Univates, Ney
José Lazzari. Entre as ações comuns às instituições integrantes do Comung, Lazzari cita
projetos de qualificação de profissionais, compras compartilhadas e canais de TVs
universitárias. "Em maio último assinamos com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul
(Banrisul) um convênio para disponibilização de uma linha de crédito de R$ 100 milhões para
as instituições associadas à entidade", conta. 
 
De acordo com Lazzari, apesar dos projetos desenvolvidos em parceria, as instituições
associadas ao Comung se mantêm totalmente autônomas. Esse consórcio, em modelo similar
ao vigente na Acafe, é gerido por um conselho composto pelos respectivos reitores das 
instituições congregadas. Agora, o Comung trabalha para ampliar o leque de ações
desenvolvidas de maneira integrada. "Pensamos em compartilhar mais ações de marketing,
por exemplo, e trabalhando conjuntamente a compra de mídia", especifica. 
 
Nos Estados Unidos, conta Denis Lacerda, há consórcios cujas instituições compartilham
também, entre outros itens, a compra de energia e os sistemas de transportes. "Lá existem
mais de cem consórcios desse gênero, entre eles o Claremont University Consortium, na 
Califórnia, cuja origem remonta a 1926, e o Five Colleges Incorporated, estabelecido desde
1965 em Massachusetts, do qual faz parte o Amherst College, fundado em 1821", exemplifica. 
 
No Brasil, destaca Lacerda, a prática de tais parcerias exige a superação de alguns entraves, 
inclusive legais, mas em grande parte relacionados à possibilidade de quebra de paradigmas.
"Instituições localizadas em uma mesma região geográfica - justamente as mais afeitas a um 
possível compartilhamento dos recursos acadêmicos - ainda se veem e agem quase sempre 
como concorrentes incapazes de visualizar as possibilidades abertas pela realização de ações
conjuntas", diz. 
 

 
Quais são as instituições que já se uniram 

  Integrantes Estados e 
ano de 
criação 

Total de 
alunos 

 
Superuniversidade 

Universidades federais 
de Alfenas, Itajubá, 
Juiz de Fora, Lavras, 
São João Del-Rei, Ouro 
Preto e Viçosa.  

Minas 
Gerais 
/2010 
(assinatura 
do 
protocolo 
de 
intenções) 

41 mil 
(apenas na 
graduação) 

Acafe Furb (Universidade 
Regional de 
Blumenau); Unifebe 
(Centro Universitário 
de Brusque); Unibave 
(Centro Universitário 
Barriga Verde); 
Unidavi (Centro 
Universitário para o 
Desenvolvimento do 
Alto Vale do Itajaí); 
Unerj (Centro 
Universitário de 

Santa 
Catarina 
/1974  

158 mil 



Jaraguá do Sul); 
Uniplac (Universidade 
do Planalto 
Catarinense); Unesc 
(Universidade do 
Extremo Sul 
Catarinense); Univille 
(Universidade da 
Região de Joinville); 
Univali (Universidade 
do Vale do Itajaí); 
Unisul (Universidade 
do Sul de Santa 
Catarina); Udesc 
(Universidade do 
Estado de Santa 
Catarina); UnC 
(Universidade do 
Contestado); Unoesc 
(Universidade do Oeste 
de Santa Catarina); 
Unochapecó 
(Universidade 
Comunitária da Região 
de Chapecó); USJ 
(Centro Universitário 
Municipal de São José 
); Uniarp (Universidade 
do Alto Vale do Rio do 
Peixe) 

Comung Feevale (Universidade 
Feevale); PUC-RS 
(Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande 
do Sul); UCPel 
(Universidade Católica 
de Pelotas); UCS 
(Universidade de 
Caxias do Sul); Unicruz 
(Universidade de Cruz 
Alta); Unijuí 
(Universidade Regional 
do Noroeste do Estado 
Rio Grande do Sul ); 
Unisc (Universidade de 
Santa Cruz do Sul); 
Unisinos (Universidade 
do Vale do Rio dos 
Sinos ); Univates 
(Centro Universitário 
Univates); UPF 
(Universidade de Passo 
Fundo); Urcamp 
(Universidade da 
Região da Campanha); 
URI (Universidade 
Regional Integrada do 
Alto Uruguai e das 
Missões) 

Rio Grande 
do Sul  
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