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Akel admite ocupar um cargo de grandes desafios. A universidade abriga cerca de 35 mil alunos, ma-
triculados em 1 1 3 cursos de graduação e 1 1 1 de mestrado e doutorado; além dos seis mil servidores, 
dos quais 2 .250 são docentes (74% doutores). Soma-se a isso a necessidade de zelar pela integridade 
de uma área física aval iada em nove milhões de metros quadrados, 3 3 0 mil metros quadrados de área 
construída; cinco hospitais; cinco fazendas; dois museus; além de diversos laboratórios de ensino e 
pesquisa e várias bibliotecas. Neste ano em que a UFPR completa seu centenário, as comemorações 
extrapolam o campus e envolvem boa parte da capital, Curi t iba. As diferentes celebrações já estão em 
curso e seguem até 19 de dezembro - data da fundação da instituição. Integram as pautas dos ciclos 
e encontros de debates, temas como sustentabil idade, fontes de energias renováveis, além do foco em 
questões relativas ao estado do Paraná. A frente de uma tradicional instituição de ensino cujos números 
são suficientes para definir seu padrão, nesta entrevista, Zaki Akel fala sobre os desafios de administrar 
a instituição e de seus planos ao deixar o cargo, no final de 201 2. 

Dirigir uma grande insti-
tuição de ensino superior 
é mais fácil ou mais difícil 
do que estar à frente de 
uma grande empresa? 
São organizações bem distin-
tas e, por isso, impossível de se 
fazer uma comparação. O que 
posso af i rmar é que o ensino 
superior, pr incipalmente das 
universidades públicas brasilei-
ras, requer um esforço cpncen-
t rado de todos os envolvidos, 
em função de sua enorme infra-
estrutura física, humana e ma-
ter ial , como é o caso da UFPR, 
por isso torna-se uma gestão 
difícil e complexa. Por outro 
lado temos que conci l iar duas 
pontas, aparentemente irrecon-
cil iáveis: expansão do número 
de vagas e melhoramento da 
excelência acadêmica. Isto só 
foi possível com o advento do 
Programa de Reestruturação e 
Expansão das Universidades 
Federais (Reuni), que considero 
uma grande janela de opor tu-
nidade para crescer, sem abr ir 
mão da qual idade do ensino. 
Para se ter uma ideia, em 2 0 0 8 
- quando tomei posse como 
reitor - t ínhamos cerca de 22 
mil alunos na g raduação ; hoje 
somos 35 mil , um crescimento 

de quase 60%. Tenho orgu lho 
em af i rmar que conseguimos 
melhorar muito a universidade, 
tanto em termos de infraestru-
tura com novas salas e ampl ia-
ção do campus, aumento da 
oferta de vagas para cursos de 
graduação e especial ização, 
como da qual idade da qual i f i -
cação do nosso corpo docente 
e, consequentemente, do ensi-
no em todos os níveis. 

Em termos de recursos 
financeiros, como está a 
UFPR? 
Depois de passar por uma cri-
se f inanceira sem precedentes, 
com falta de f inanciamento 
e dívida chegando a R$5 mi-
lhões - a universidade chegou 
ao ponto de atrasar as contas 
de luz e água - a Universidade 
Federal do Paraná conseguiu 
equi l ibrar suas f inanças, prin-
cipalmente com a retomada do 
projeto da universidade públ i -
ca, lançado pelo ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, 
posso af i rmar que a universi-
dade está com suas contas em 
dia e investindo muito em no-
vos cursos e infraestrutura: so-
mamos mais de oitenta novas 
obras importantes. 

Aspecto 
importante 

do ensino da 
Administração 
brasileira, que 

não encontrei em 
universidades 
espanholas e 
portuguesas, 
é a ênfase ao 

empreendedo-
rismo. 

Como e qual deve ser a 
contribuição de uma uni-
versidade para sua cida-
de>, seu estado, seu país? 
Em primeiro lugar cumprir bem 
a sua missão, ou seja, se firmar 
como uma instituição capaz de 
fomentar, construir e disseminar 
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entrevista 
o conhecimento, contr ibuindo 
para a formação do c idadão 
e desenenvolvimento humano 
sustentável. Isto quer dizer que 
estamos comprometidos com a 
formação de profissionais, qua-
lificados para contr ibuir para 
o desenvolvimento econômi-
co, social e cultural do Estado 
do Paraná e, por extensão, do 
Brasil. Não podemos deixar de 
estar engajados em temas con-
teporâneos como sustentabili-
dade, responsabil idade social, 
pesquisa, desenvolvimento e 
inovação. E estamos trabalhan-
do art iculados com entidades 
de classe dos empresários e dos 
trabalhadores, além de organi-
zações governamentais e não 
governamentais. 

O papel das 
universidades, 

além de 
proporcionar 

ensino de 
excelência, é o de 
formar novos e 

grandes talentos. 

O senhor elegeu-se de-
fendendo o "espírito uni-
versitário". Por que esta 
preocupação? 
Q u a n d o assumi a reitoria, a 
universidade havia passado por 

um período de grande turbu-
lência e, em consequência, os 
ideais acadêmicos f icaram rele-
gados a segundo plano. Agora, 
depois que muitos problemas 
foram resolvidos, estamos lu-
tando para que possamos re-
tomar o "espírito universitário", 
ou seja, professores, alunos, 
funcionários e a sociedade em 
geral precisamos estar cada vez 
mais apaixonados pela univer-
sidade. Eu, por exemplo, me 
considero reitor 24 horas por 
dia e, acho que a maior ia, tem 
este mesmo sentimento. Consi-
dero que o papel da universi-
dade não é só educativo, mas 
principalmente, de transformar 
o mundo. As universidades bra-
sileiras precisam assumir o seu 
papel de usina de transforma-
ção social. De qualquer manei-
ra, acredito que a UFPR está al-
cançando um estágio próximo 
do "espírito universitário". Do 
contrár io, não chegaríamos a 
quase um século de existência 
tão vitalizada, se não fosse pela 
dedicação e fé e se não consi-
derássemos a educação como 
o maior agente de transforma-
ção social. 

Como analisa a questão 
das cotas de ingresso nas 
universidades? 
Acho muito justo o sistema de 
cotas adotado pelo governo fe-
deral, que cria uma reserva de 
vagas em universidade públicas 
para superar desigualdades so-
cioeconómicas. Acredito que 
este sistema permite acelerar o 
processo de inclusão social de 
grupos à margem da socieda-
de. Assim, tratamos o sistema 
de cotas aqui na UFPR como um 
grande programa de inclusão. 

Neste sentido, 20% das vagas 
são reservadas para egressos 
de escolas públicas, 20% para 
afro-descendentes, 10 vagas 
anuais para os indígenas e 
uma vaga em cada curso para 
pessoas com deficiência física. 
Com isso, as universidades fe-
derais não são mais uma exclu-
sividade para os bem nascidos. 
E importante esclarecer que as 
cotas são definidas a partir da 
segunda fase do vestibular, ou 
seja, todo vestibulando tem que 
ter um bom desempenho na 
primeira fase. Temos uma previ-
são de revisão das cotas ao fim 
dos dez anos de implantação 
e, posso assegurar, que mes-
mo não tendo ainda um estudo 
conclusivo, tem sido uma lição 
conviver com a diversidade de 
pessoas: uma das coisas mais 
ricas de uma universidade, sob 
todos os aspectos. 

Questões importantes 
c o m o evasão de estudan-
tes e professores chegam 
a preocupar? 
Em alguns cursos a evasão de 
alunos é alta. Estamos tentando 
reduzir isso com a implantação 
do Sistema de Acompanhamen-
to e Tutoria (SAT), que analisa as 
principais causas de reprovação 
do aluno e tentamos trabalhar 
em cima do que foi detectado. 
Nossa meta é conseguir alcan-
çar, em cinco anos, o patamar 
de 90% de taxa de sucesso, mes-
mo porque uma das contrapar-
tidas pelo investimento recebido 
por meio do Reuni é o combate 
à evasão. Em relação à evasão 
de professores na UFPR posso 
afirmar que é baixíssima, a ro-
tatividade de professores aqui é 
quase nula. A ut
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Como avalia a qualidade 
dos cursos de Adminis-
tração nas universidades 
brasileiras em geral? 
O sistema educacional brasilei-
ro é bastante heterogêneo e, em 
função disso, apresenta altos e 
baixos. Mas, em geral, acho que 
o Brasil forma excelentes Admi-
nistradores, haja vista o grande 
contingente destes profissionais 
que estão bem colocados no 
mercado tanto aqui como no ex-
terior. Um aspecto importante do 
ensino da Administração brasilei-
ro, que não encontrei em visita 
recente a universidades espanho-
las e portuguesas, foi a ênfase 
que damos ao empreendedoris-
mo. Isso explica por que nós so-
mos um dos povos que mais en-
xergam oportunidades para virar 
patrão. Por outro lado, o espírito 
de improvisação, flexibilidade, 
criatividade e intuição de nosso 
povo, qu,e alguns cunharam de 
"jeitinho brasileiro", tem pro-
porcionado aos Administradores 
brasileiros suporte para enfren-
tar e superar situações cada vez 
mais complexas, neste mundo 
globalizado. 

O que o motivou a cursar 
Administração e especiali-
zar-se em marketing? 
Faço parte de uma família de co-
merciantes e, desde cedo, eu e 
meus irmãos tivemos que traba-
lhar na loja de meu pai. O con-
tato com os clientes, o desafio 
diário de bater cotas de vendas, 
a necessidade de conhecer as 
características e peculiaridades 
de cada mercadoria da loja, a 
importância de atender e supe-
rar as expectativas dos fregueses, 
tudo isso fez com que escolhesse 
o curso de Administração, pois 

ele poderia me proporcionar 
ferramentas para enfrentar estes 
desafios. A especialização em 
marketing, foi uma consequên-
cia normal de minha vivência 
profissional. Posteriormente, 
achei que deveria passar tudo o 
que tinha aprendido na univer-
sidade e no dia a dia do traba-
lho para outras pessoas. E resolvi 
abraçar a carreira de professor. 
Depois, naturalmente, tive que 
assumir outros compromissos 
dentro da UFPR, até chegar ao 
cargo de reitor. 

O senhor é favorável à ree-
leição de reitores? Por quê? 
Sim, sou favorável, porque acho 
que quatro anos é um tempo 
muito curto para colocar em prá-
tica projetos e mudanças neces-
sárias à consolidação da institui-
ção e torná-la uma universidade 
modelo. Acredito que mais qua-
tro anos - o tempo máximo para 
o exercício da função de reitor -
é o período ideal. Neste primeiro 
mandato, estamos caminhando 
em passos rápidos para tornar a 
UFPR uma instituição que a so-
ciedade paranaense precisa e, 
para isso, investimos em educa-
ção, pesquisa e extensão. E im-
portante frisar que o papel das 
universidades, além de propor-
cionar ensino de excelência, é de 
formar grandes talentos. 

Gostaria de dar um recado 
aos jovens estudantes de 
Administração e aos que 
começam agora a atuar no 
mercado de trabalho? 
O profissional de Administração 
é de fundamental importância 
para as organizações - públicas 
e privadas - por seu conheci-
mento científico e multidisciplinar. 

O profissional de 
Administração é 
de fundamental 

importância 
para as 

organizações 
- públicas 
e privadas 
- por seu 

conhecimento 
científico e 

multidisciplinar. 

O conselho que dou aos jovens 
é que devem encarar os estudos 
com muita seriedade, aprender 
a converter suas ideias em pro-
jetos, construir sua identidade 
profissional, se relacionar com 
outras pessoas e estudar... estu-
dar muito. Aos jovens egressos, 
aconselho encarar os desafios 
que irão encontrar pela frente e 
nunca deixar de se especializa-
rem. Acredito que o Administra-
dor, sendo um agente de trans-
formação na racionalização dos 
recursos, na gestão das pessoas 
e na sustentabilidade das orga-
nizações, não deve pensar só na 
carreira, salário e família, e sim 
na sociedade como um todo. • 
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Text Box
Fonte: Revista Brasileira de Administração, Brasília, DF, ano 21, n. 88, p. 10-13, maio/ jun., 2012.




