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RESUMO 

 

A interação Universidade-Empresa-Setor Público tem recebido atenção crescente nas últimas 

décadas, visto que a necessidade de compreender, analisar e avaliar o avanço tecnológico e 

sua influência no desenvolvimento regional tem aumentado rapidamente. A pergunta central 

da pesquisa foi: Como a Universidade do Contestado vem contribuindo para a inovação 

tecnológica na sua região de abrangência? Partiu-se da hipótese de que, quanto maior a 

integração Universidade-Empresa [U-E], melhor o desenvolvimento tecnológico regional. O 

objetivo central desta dissertação é a análise da relação U-E, com ênfase no Curso de 

Engenharia de Controle a Automação – Mecatrônica, da Universidade do Contestado [UnC], 

através das lentes das diversas abordagens da inovação. Para a execução da pesquisa foram 

indispensáveis informações bibliográficas e documentais. Os dados coletados, interpretados e 

analisados contemplaram os conceitos de transdução e apropriabilidade. Os resultados da 

pesquisa demonstram que as teorias tradicionais não convergem com a realidade periférica da 

instituição. Portanto, um enfoque alternativo de ciência, tecnologia e sociedade desperta para 

uma nova perspectiva de inovação através de uma proposta adequada ao contexto regional. 

Em conclusão, pode-se afirmar que, dadas as vantagens da presença da UnC na região de 

Curitibanos, torna-se possível articular de forma mais efetiva a relação empresa-governo-

universidade. 

 

Palavras-Chave: Ciência, tecnologia e sociedade; Desenvolvimento regional; Mecatrônica; 

Universidade do Contestado; Universidade-Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The interaction among the university-industry-government relationship has received a 

growing attention in the last decades, drew upon the necessity of comprehension, analysis and 

the access of the regional development that has been advancing fast. The main question of this 

essay was: How the “Universidade do Contestado” has been contributing to the technological 

innovation of its region of wide rangings. Coming from the hypothesis that, the bigger the 

interaction between University-Company [UC], the better the regional technological 

development. The central goal relation [UC], focusing in the course of “Engenharia de 

Controle e Automação-Mecatrônica” from “Universidade do Contestado” [UnC], throught of 

the innovation. For the execution of the research it was essential all the bibliographic and 

documental´s information. The information colleted, interpretated and analysed considered 

the concepts of knowledgement. The results of the essay showed that the traditional theories 

do not agree with the outskirts of the institution. Therefore, an alternative offer to science, 

technology and society wakes up to a new perspective of innovation through ass available 

proposal to the regional content. In conclusion we can state that, given the advantages of the 

UnC presence in the region of Curitibanos, it has become way the relation among company-

government-university. 

 

Key-Words:  Science, technology and society; Regional development; “Mecatrônica”; 

“Universidade do Contestado”; University-Industry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
No primeiro capítulo da dissertação serão tratados os assuntos relacionados ao tema, 

ao problema, às hipóteses, aos objetivos, à relevância, à metodologia e à organização da 

dissertação. Na seqüência serão apresentados os modelos analíticos da inovação com ênfase 

nas abordagens convencionais da inovação.  

 
1.1 TEMA 

 

A presente pesquisa examina a relação Universidade-Empresa (U-E) com ênfase no 

Curso de Engenharia de Controle e Automação – Mecatrônica da Universidade do 

Contestado.  Devido à fraca articulação existente entre a Universidade, o Setor Produtivo e o 

Poder Público, torna-se relevante pesquisar as relações Universidade-Empresa e seus 

impactos no território. Neste sentido, o presente estudo procura analisar a importância do 

curso para o desenvolvimento tecnológico da região, por meio de uma pesquisa exploratória1, 

apoiada numa análise conceitual e documental2. Ela parte da realidade do curso para 

compreender a atuação dos atores envolvidos no processo de articulação entre Universidade e 

Empresa. 

A dinâmica de relações de permeabilidade e apropriabilidade3é traduzida por uma 

teia de relações que envolve o setor público, a universidade e empresas privadas. A 

cooperação entre a universidade e a empresa está cada vez mais em pauta nas políticas de 

desenvolvimento social e econômico. Além dos aspectos conceituais acerca das teorias da 

inovação, aqui consideradas a abordagem neoschumpeteriana, a teoria da regulação e a hélice 

tripla, será também apresentada uma proposta alternativa de ciência, tecnologia e sociedade. 

A realização da pesquisa visa, por um lado, produzir informações que possam 

subsidiar o investimento público em pesquisa e, por outro, suprir a defasagem existente por 

conta da falta de informações concretas sobre o desenvolvimento tecnológico regional e a 

relação entre Universidade e Empresa. 

                                                 
1 Visa proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. 
2 Análise crítica das abordagens teóricas e análise documental das informações coletadas / relatórios. 
3 Apropriabilidade, em termos gerais, define-se como a capacidade de uma organização de apropriar-se dos 
benefícios gerados durante o processo de produção e distribuição de bens e serviços (DAGNINO; THOMAS, 
2002, p. 279).  
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Metodologicamente, este estudo adota uma concepção dialética4 para captar as 

contradições relacionadas à sistematização tecnológica que envolve a Universidade do 

Contestado, o Curso de Engenharia de Controle e Automação-Mecatrônica, o Setor Público e 

o Capital Privado na região de abrangência do Campus Universitário de Curitibanos.     

 

1.2 PROBLEMA 

 

Em face do acima exposto, pode-se formular a problemática de pesquisa por meio 

das seguintes questões: 

� Como o curso de Engenharia de Controle e Automação Mecatrônica – ECA, da 

Universidade do Contestado vem contribuindo para a inovação tecnológica na sua 

região de abrangência? 

� Qual é a relação existente entre “Universidade e Empresa” no desenvolvimento 

científico e tecnológico, na área de Engenharia de Controle e Automação – 

Mecatrônica, na região de abrangência da Universidade do Contestado, 

especificamente no campus de Curitibanos? 

� Quais são as principais barreiras que inibem o processo de integração entre 

universidade e empresa na área de Engenharia de Controle e Automação – 

Mecatrônica, da Universidade do Contestado? 

� Com que modalidades de interação “Universidade – Empresa” socialmente 

contextualizadas, o curso de Engenharia de Controle e Automação – Mecatrônica 

pode melhor contribuir para o desenvolvimento regional? 

 

1.3 HIPÓTESES 

 

Em geral, pode-se presumir que a análise convencional das relações Universidade-

Empresa gera limitações para o desenvolvimento tecnológico regional. Assim, parece possível 

afirmar que: 

 

� Quanto maior a integração “Universidade-Empresa”, melhor o desenvolvimento 

tecnológico regional; 

                                                 
4 Arte da contraposição, interação de elementos opostos. É um método de interpretação dinâmica e totalizante da 
realidade. 
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� O desenvolvimento tecnológico na região do Contestado é baixo porque ocorre 

uma subutilização da pesquisa; 

� A subutilização da pesquisa é resultado de uma relação U-E frágil, como é frágil a 

interação entre os principais atores sociais, dificultando a geração de inovações, 

sua difusão na sociedade e a devida utilização pelo setor produtivo;  

� A inexistência de uma modalidade de interação “Universidade-Empresa” 

socialmente composta parece resultar da visão dominante regionalmente. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste estudo é analisar a importância do Curso de Engenharia de 

Controle e Automação – Mecatrônica para o desenvolvimento tecnológico da Região de 

abrangência do Campus de Curitibanos, da Universidade do Contestado, com ênfase na 

relação “Universidade-Empresa”. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

São objetivos específicos deste estudo: 

 

� Identificar a realidade tecnológica da Região do Contestado, demonstrando seu 

potencial; 

� Investigar os diversos atores envolvidos na relação “Universidade-Empresa” na 

região de abrangência do Campus de Curitibanos; 

� Avaliar criticamente a relação “Universidade-Empresa� na região de abrangência 

da UnC, especificamente no Campus de Curitibanos;   

�  Propor uma modalidade de interação “Universidade-Empresa”, apoiada na 

geração de inovação e resultados positivos em termos de desenvolvimento 

regional, levando em conta aspectos sócio-econômicos, políticos e culturais.  
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1.5 JUSTIFICATIVA 

 

1.5.1 Relevância Prática da Pesquisa 

 

A relação Universidade-Empresa é tida como alavanca para o investimento em 

pesquisa tecnológica, na medida em que integra o capital intelectual e o capital financeiro. O 

estudo específico com ênfase no Curso de Engenharia de Controle e Automação – 

Mecatrônica proporcionará um considerável avanço para a pesquisa regional, pois além de 

demonstrar a real situação tecnológica regional, pode permitir que se visualizem  cenários  até 

então desconhecidos. 

A possibilidade de conciliar novas perspectivas de inovação tecnológica, adequadas à 

realidade regional, é uma alternativa viável quando se trata de um curso de engenharia situado 

em uma universidade periférica, potencialmente sem facilidades para o desenvolvimento 

tecnológico. Entretanto, a possibilidade de conseguir tornar a tecnologia algo passível de 

utilização local e regional é um desafio que pode transformar todo um percurso de 

possibilidades. 

Percebe-se que uma forma de estruturar o desenvolvimento tecnológico regional 

encontra-se na consecução de parcerias Universidade-Empresa e Setor Público. Para Jambeiro 

(1999, p. 47-48):  

 
Nada mais estimulante, nesta conjuntura, que a soma de esforços e a possibilidade 
de caminhar juntos, governo, universidade, setores empresariais e da comunidade, 
na perspectiva da troca de esforços, de solidariedade na crise, na busca de soluções 
compatíveis com a natureza e dimensão dos problemas, bem como seu 
equacionamento em um contexto de escassez de recursos. A conscientização da 
necessidade desta soma reforça a convicção de que a universidade, o poder público,  
o empresariado e a comunidade não podem prescindir da mútua colaboração para o 
adequado cumprimento de seus papéis sociais 
 

 

É importante salientar que a estruturação de um curso de âmbito tecnológico, em 

uma região de economia substancialmente primária, não é apenas um desafio, é também uma 

forma de demonstrar que regiões economicamente desfavorecidas podem desenvolver-se 

tecnologicamente, através de alternativas que priorizem o desenvolvimento tecnológico. A 

tecnologia não deve servir apenas para suprir as demandas de classes economicamente 

abastadas, pode e deve ser uma alternativa de mudança e transformação para regiões pobres e 

desfavorecidas.   
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1.5.2 Relevância Teórica da Pesquisa  

 

A pesquisa tende a suprir uma deficiência regional, oriunda da carência  de estudos 

que potencializem alternativas para  o desenvolvimento tecnológico regional. Em termos 

gerais, vale destacar a amplitude de informações acerca do tema em questão, visto que as 

teorias da inovação abrangem desde modelos conceituais [abordagem neoschumpeteriana, 

abordagem regulacionista, hélice tripla e o enfoque alternativo de ciência, tecnologia na 

América latina] convencionais e até alternativos. Conforme Jambeiro (1999, p. 50, grifo do 

autor): 

  

A universidade, que reúne capacitação em termos de recursos humanos, de 
instalações e equipamentos, tem muito que oferecer. Não só no sentido de difundir e 
disponibilizar sua produção intelectual, mas também de adequar parte substancial 
dela ás carências da sociedade em que se insere e a que deve servir. É, pois, dever da 
universidade estabelecer uma via de mão dupla entre ela e a sociedade, 
relativamente à sua produção científica, tecnológica e cultural.  Aos diversos níveis 
de governo, ás empresas e á sociedade civil cabe compreender que, sendo a via de 
mão dupla, respeito à autonomia, diálogo permanente e regularidade de  recursos 
são condicionantes essenciais para que a universidade possa cumprir tal dever. 
Partindo do suposto de que a iniciativa deve caber á Universidade, ela deve buscar 
exercer, com mais amplitude, suas relações com a sociedade, recusando-se a adotar 
uma postura neutra ou superior diante da realidade social. Deve discutir os 
problemas prioritários da sociedade, sendo capaz de envolver, nesta discussão, 
estudantes, professores e pesquisadores. 
 

 

O desenvolvimento acadêmico oriundo da institucionalização da Universidade do 

Contestado no ano de 1997 permite que se pense na universalidade do conhecimento. A 

pesquisa pode ser relevante, reforçando a importância de uma universidade periférica para o 

desenvolvimento tecnológico regional. 

Boisier (1996) define o desenvolvimento regional como um processo localizado de 

mudança social sustentada que tem como finalidade última, o progresso permanente da 

região, da comunidade regional como um todo e de cada indivíduo que nela reside. 

 
 
A planificação do desenvolvimento regional é, antes de mais nada, uma  atividade 
societária, no sentido de ser uma responsabilidade compartilhada por vários atores 
sociais: o Estado, evidentemente, por razões várias e conhecidas, e a própria região, 
enquanto comunidade regional, polifacética, contraditória e difusa, por vezes, mas 
comunidade, enfim, locacionalmente específica e diferenciada. Sem a participação 
da região, como um verdadeiro ente social, o planejamento regional consiste apenas 
- como mostra a experiência histórica - em um procedimento de cima para baixo 
para distribuir recursos, financeiros ou não, entre espaços erroneamente chamados 
de regiões (BOISIER,1995, p. 47-48, tradução nossa). 
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Os estudos acerca da relação Universidade-Empresa com ênfase em tecnologia, 

encontram-se relegados nos estudos do desenvolvimento. Assim, a presente pesquisa 

permitirá que empresas, entidades e a comunidade possam ser inseridas no processo de 

desenvolvimento da pesquisa na Região de Abrangência da Universidade do Contestado. 

Quiçá, esta pesquisa possa servir de parâmetro para outros cursos de engenharia que se 

encontram em estágio semelhante de desenvolvimento de uma tecnologia muito distante da 

sua realidade periférica.    

 

1.6 METODOLOGIA 

  

1.6.1 Procedimentos 

 

Em primeiro lugar, cabe referir ao método de abordagem. Parte-se do pressuposto de 

que a análise convencional da interação universidade-sociedade vem passando por mudanças 

consideráveis, geradas pelas demandas sociais. A busca de compreensão deste processo exige 

uma abordagem ampla, embora bem definida. Considera-se, por isso, a perspectiva dialética, 

que privilegia enfoques fundados na contradição e na produção de sínteses, como a 

abordagem mais ajustada à produção de respostas teoricamente significativas e sócio-

economicamente relevantes. 

Em segundo lugar, é preciso indicar os métodos de procedimento empregados. Numa 

etapa inicial, fez-se um levantamento da documentação que registra o desenvolvimento 

evolutivo da Relação U-E. Numa etapa seguinte, procedeu-se um apanhado de documentos 

institucionais [artigos, monografias, relatórios de pesquisa, ordenamentos jurídicos, projetos, 

etc.] que complementaram os dados coletados no levantamento documental e bibliográfico.  

 

1.6.2 Quanto à Coleta  

 

As seguintes técnicas foram privilegiadas na obtenção dos dados: na revisão da 

literatura, no levantamento da documentação e na coleta de dados secundários, recorreu-se à 

pesquisa bibliográfico-documental;  

Inicialmente, foi feita uma revisão mais profunda da literatura sobre os Modelos de 

Interação U-E. Não se privilegiou apenas a bibliografia mais teórica sobre o assunto, mas 

buscou-se também referências sobre experiências de relação U-E bem sucedidas. Aqui, se 
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incluem o levantamento de documentação e a coleta de material institucional. A seguir, 

descreve-se a correlação entre a pesquisa e sua análise. 

Primeira Etapa: a primeira etapa da pesquisa compreendeu uma revisão bibliográfica, 

precedida de fichamento, análise e documentação. 

Segunda Etapa: a segunda etapa da pesquisa envolveu a análise do material 

documental proveniente de material disponível nos arquivos da Universidade do Contestado. 

O material inclui desde relatórios de pesquisa até o projeto de reconhecimento do Curso de 

Engenharia de Controle e Automação.  

Análise Bibliográfica: para o tratamento e análise do material bibliográfico e 

documental relativo à primeira etapa de pesquisa, foi utilizada a técnica de análise 

bibliográfica;  

Análise Documental: para análise do material documental relativo à segunda etapa, 

foi utilizada a técnica de análise documental; 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

O trabalho inicia com esta breve introdução. O segundo capítulo trata das teorias da 

inovação subdividindo-se em: 

Modelos Analíticos de Inovação com Ênfase Convencional: abordagem 

neoschumpeteriana, a perspectiva regulacionista dos sistemas produtivos regionalizados e o 

modelo da hélice tripla e o enfoque alternativo: ciência, tecnologia e sociedade na América 

Latina.  

No terceiro capítulo, apresenta-se um esboço conceitual sobre a Universidade como 

um todo; em seguida, aborda-se especificamente a Universidade do Contestado e sua 

caracterização.  

No quarto capítulo, é feita uma análise do curso de engenharia de controle e 

automação mecatrônica.  

O quinto capítulo é destinado às considerações finais e às recomendações para a 

relação U-E. 
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2 MODELOS ANALÍTICOS DA INOVAÇÃO 

 

Neste segundo capítulo serão tratadas questões concernentes às abordagens 

tradicionais da inovação, que compreendem a abordagem neoschumpeteriana, a teoria 

regulacionista e a hélice tripla. Na seqüência, é apresentado o enfoque alternativo de ciência, 

tecnologia e sociedade na América Latina. 

 

2.1 ABORDAGEM NEOSCHUMPETERIANA 

  

A nova sociedade do conhecimento vem sendo examinada por diversas correntes, 

destacando-se claramente a corrente neoschumpeteriana. Para os neoschumpeterianos a 

sociedade do conhecimento é a economia do Sistema Nacional de Inovação (THEIS; 

MENEGHEL, 2004). 

Existem várias abordagens para os Sistemas de Inovação [SI], todas partindo de uma 

base comum que é a concordância sobre os principais subsistemas: Formação de Recursos 

Humanos; Produtivo; Político Institucional; Ciência, Tecnologia e Inovação [CT&I]; e 

Financeiro. Mas cada abordagem apresenta suas especificidades. Dentre as abordagens 

existentes destacam-se, as seguintes: 

� Richard Nelson – Relacionou o conceito de inovação, principalmente às 

indústrias hi-tech, enfatizando a sua análise na interação entre firmas, nas 

universidades e nas políticas nacionais de tecnologia. Nelson (1993) afirma que a 

taxa e (o sentido) da aprendizagem tecnológica de um país será determinada pelas 

instituições nacionais, sua estrutura de incentivos e competências; 

� Christopher Freeman, do Science and Technology Policy Research [SPRU] – 

Trabalha com uma perspectiva mais ampla, considerando também as 

especificidades nacionais dos clientes na forma de organizações das firmas. 

Freeman afirma,  que a rede de relações entre firmas é de suma importância. 

Além disso, as relações estabelecidas entre o subsistema produtivo com o 

subsistema de CT&I são decisivas para o sucesso inovativo das empresas, 

principalmente no caso de inovações radicais. Freeman acredita que a taxa de 

aprendizado tecnológico depende da forma como os recursos disponíveis são 

utilizados, tanto no âmbito empresarial quanto ao âmbito governamental, e das 

combinações adequadas de tecnologias importadas e da adaptação e 

desenvolvimento em nível local (THEIS; BAGATOLLI, 2005); 
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� Philip Cooke, do Centre for Advanced Studies, da Cardiff University – 

Subnacionaliza o conceito de SNI. Cooke et al. (1997) consideram o subsistema 

financeiro, o subsistema de formação de recursos humanos, juntamente com a 

cultura produtiva, como os subsistemas chave. O financiamento é considerado 

uma das principais barreiras para o processo de inovação dentro das empresas, 

situação que se agrava no caso das pequenas e médias.  

 

Isso, explicaria porque as pequenas e médias empresas são “menos inovativas” do 

que, em geral, poderiam ser. Já, o subsistema de aprendizado se mostra de grande importância 

porque uma sociedade que tem “seu nível de conhecimento saturado” é incapaz de promover 

processos inovativos. Com relação à cultura produtiva, se esta não for consistente, não há 

possibilidade de existir, tampouco se institucionalizar, um meio social dentro do qual existam 

redes associativas, cruciais à inovação. 

 

� Bengt-Ake Lundvall, do Danish Research Unit for Industrial Dynamics 

[DRUID] – Afirma que dificilmente ocorrerá uma mudança no nível de inovação 

e de produção dentro do SI sem que ocorra uma mudança no sistema de 

desenvolvimento de recursos humanos, já que estes subsistemas são 

intrinsecamente relacionados. As empresas procuram, cada vez mais, 

posicionarem-se melhor no seu contexto social, tentando intensificar a ligação 

entre capacitação técnica e inovação. Nas regiões onde esse fenômeno ocorre, a 

atividade econômica local tende a se tornar mais especializada (THEIS; 

BAGATOLLI, 2005). 

 

A idéia de ambientes seletivos pertence a uma interpretação (neoschumpeteriana) 

segundo a qual mecanismos de seleção agem sobre os genes (rotinas, processos de busca, 

ativos e competências) e as mutações (inovações). É interessante considerar a multiplicidade 

de elementos. Conforme Possas (1999); Corazza e Fracalanza (2004), os ambientes podem ser 

afetados por: 

 

� Elementos econômicos da estrutura do mercado – grau de concentração dos 

principais competidores; 

� Elementos da situação macroeconômica – taxa de câmbio, taxa de juro, situação 

das contas públicas; 
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� Elementos de natureza político-jurídico-institucional – leis que regulam a 

atividade econômica e as instituições que executam (tarifas, subsídios, legislação 

ambiental, etc); 

� Elementos do meio ambiente natural – clima, solo, fauna, flora, relevo, 

hidrografia, riquezas naturais; 

� Elementos de caráter social – distribuição de renda, níveis educacionais, relações 

de trabalho, sindicatos; 

� Elementos de caráter cultural – língua, história, religião, valores, hábitos, festas, 

convenções de costume, etc. 

 

A seleção das variações ocorre ex ante e ex post.  A seleção ex ante sobrevém quando 

as empresas antecipam a seleção, que pode ser feita por seu ambiente seletivo. É importante 

reconhecer que o processo seletivo é fator determinante na orientação da inovação não apenas 

tecnológica, mas entendida no sentido schumpeteriano, como novos produtos, novos 

processos, novos mercados, novas fontes de matérias-primas e novas formas organizacionais. 

Os elementos de permanência ou hereditariedade têm em economia, segundo a 

perspectiva neoschumpeteriana, papel semelhante ao dos genes em biologia. Esses “genes” 

assumem a forma de rotinas seguidas pelos agentes econômicos e da coleção de ativos 

empresariais. 

A abordagem neoschumpeteriana identifica um princípio de variação e de mutações. 

De fato, essa abordagem se concentra nas propriedades dos sistemas econômicos, cuja 

dinâmica é gerada internamente pela emergência persistente da inovação de produtos, 

processos e formas de organização, mercados e fontes de matérias-primas. É certo que são os 

comportamentos de busca que asseguram as transformações.  

Pode-se dizer que uma característica importante de um paradigma tecnológico é que 

existe uma estrutura cognitiva que envolve a forma de interpretação do problema e os 

princípios empregados para sua solução (CORAZZA; FRACALANZA, 2004). 

Na era da sociedade do conhecimento, parece ser necessário diferenciar entre 

informação e conhecimento. As novas formas de organização são essenciais na aceleração de 

inovações e a cooperação entre empresas facilita a troca de tecnologias. O sistema tecnológico 

é a combinação de setores e empresas interagentes (LUNDVALL, 2004). 
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Alguns dos Principais 
Expoentes da Teoria da 

Inovação 

Século XX Principal Contribuição 

Schumpeter Década de 30 Papel Central do Empresário 
Inovador 

Freeman Década de 70 e 80 SNI  
Teoria da Inovação 

Florida 
Nelson 

Década de 80 e 90 Aprendizado 
Tecnologia Aprendizado e 
Inovação 

Edquist 
Cooke 

Década de 90 Sistemas de Inovação e 
Tecnologia 

Lundvall Década de 90 Formação de Recursos 
Humanos 

Quadro 1 – Subsistemas de Inovação 
Fonte: Adaptado de Edquist (1997); Freeman (1995); Florida (1995); Lundvall (1996); Nelson (1993); 
Schumpeter (1988); Cooke et al (1997). 

 

A economia globalizada da aprendizagem carece de políticas de diálogo com as 

forças prevalecentes no mercado. Para Lundvall e Kristensen (2003, p. 25) é notório que: 
 

A interpretação da mudança organizacional como processo político é ocasionada 
pela intensificação da competição e o movimento resultante da habilidade de 
promover os recursos humanos. O papel da competição tem diversas implicações 
interessantes, para empresas remanescentes não é evidente, já para outras flexíveis 
e inovativas, é atrativa. 
 

 

Sob a perspectiva neoschumpeteriana, pode-se entender a efetiva utilização do 

território como espaço de inovação. Cooke et al. (1997) afirmam que as regiões evoluíram 

com diferentes forças políticas, culturais e econômicas em que todos possuem capacidade de 

desenvolver políticas de sustentação e inovação. 

Os impactos do desenvolvimento local e regional devem ser avaliados 

continuamente. Pensando assim, a corrente neoschumpeteriana procura explicar os êxitos e 

fracassos à luz do processo inovativo. Desta forma, os ciclos econômicos são explicáveis 

através das fases de maior ou menor crescimento. 

A tecnologia num contexto de paradigma tecnológico serve para entender e avaliar a 

substituição da mão-de-obra por máquinas (sistema mecatrônico). Desta forma, os arranjos 

produtivos são úteis para a melhor estruturação inovativa local e regional. 
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O sistema de inovação, em termos nacionais5, permite captar o desenvolvimento 

científico e tecnológico através da cultura compartilhada entre os atores, o arranjo econômico  

e o arranjo interinstitucional. O paradigma tecnológico é o elemento central dos Sistemas de 

Inovação [SI]. 

Cooke et al. (1997) salientam a importância dos Sistemas Regionais de Inovação 

[SRI]. O conceito de sistema de inovação se refere às mudanças técnicas da economia 

regional.  Cooke et al. (1997) tentaram identificar as dimensões chave do sistema regional de 

inovação. A origem do conceito encontra-se em dois corpos principais: a teoria e a pesquisa.  

A configuração de um sistema regional de inovação pode ser avaliada através da sua 

capacidade de competência, medida através do seu grau de autonomia para desenvolver 

políticas. Pode-se concluir que o processo de aprendizagem tem características específicas e 

locais importantes, e que pode ser melhorado com determinadas mudanças institucionais de 

cunho político caracterizadas pela competitividade oriunda da infra-estrutura e da supra-

estrutura (COOKE et al., 1997; COOKE e MORGAN, 1998). 

 

Infra-Estrutura Supra-Estrutura 
1- Gastos Descentralizados a) Nível Institucional 
2- Autonomia para Gastos 
Definição de Propriedade 

b) Nível Organizacional das Empresas 

3- Política de Inovação c) Nível Organizacional do Governo 
Quadro 2 - Sistemas Regionais de Inovação e Competitividade Regional 
Fonte: Cooke et al. (1997) 
 

2.1.1 Introdução ao Sistema Regional de Inovação  

 

Para pensar sobre sistema de inovação é essencial salientar a importância do 

fundador da teoria de inovação, Joseph Schumpeter. Ele mostrou que o capitalismo é um 

método de mudanças econômicas e não estacionárias. Schumpeter define o sistema de 

inovação como não rígido. No entanto, é importante para o sistema financeiro, para a ciência 

e tecnologia, para a educação e para o político institucional. Para Cooke et al. (1997, p. 476), 

Schumpeter explica “o impulso do capitalismo para a mudança nos termos de produtos novos 

                                                 
5 Um sistema nacional de inovação consiste num conjunto de esquemas de comportamento, arraigados nas 
instituições que abrigam os principais atores econômicos, que conformam uma rede de interação coerente, capaz 
de harmonizar os esforços de organizações públicas e privadas em direção a um objetivo nacional comum 
(PÉREZ, 1992); assim, o conceito de sistema nacional de inovação repousa na idéia de combinação de fatores 
técnicos e institucionais, que favorecem atividades de inovação, promovem ganhos de produtividade e aceleram 
o processo de acumulação de capital num dado espaço econômico nacional (FREEMAN, 1995). 
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e de novas estruturas organizacionais, principalmente para indústria”. Cooke analisa a 

inovação para o sistema regional e identifica um novo conceito de inovação, a inovação 

sistêmica, sendo que esta repousa em políticas para promover a ciência e a tecnologia com 

ênfase no aprendizado. Como já mostrara Florida (1995, p. 527), “as regiões estão sendo 

pontos focais para a criação de conhecimento e aprendizagem numa nova visão de capitalismo 

global”. Vale lembrar que “um sistema de inovação compreende elementos comuns e 

freqüentes” (LUNDVALL, 1992; COOKE et al, 1997). Portanto, Cooke et al. (1997, p. 479) 

consideram que a complexidade maciça da pesquisa deverá ocorrer mais em termos nacionais 

do que regionais, mas que, em termos de operacionalização, é mais adequado que seja feito 

em nível regional6. 

Existe uma grande complexidade e diversidade no Sistema Nacional de Inovação – 

SNI.  Aqui se trata de especificar um modelo de um sistema nacional de inovação que seja 

genérico. As conseqüências do processo de inovação para indicadores econômicos, como 

crescimento e emprego, têm gerado convergência quando se trata de benefícios. A política de 

inovação é uma área que ajuda na sustentabilidade do emprego. Os efeitos do emprego e do 

crescimento são explícitos pela inovação.  

Neste caso, os elementos da cultura compartilhada, do território e da organização 

administrativa ou política fornecem dimensões importantes de ajuste institucional para a 

inovação e um desenvolvimento político relevante. Assim, os estados federais possuem meios 

que facilitam a interação entre empresas e governo. Ele dá sustentação à estrutura de inovação 

pautada em uma forte infra-estrutura7 (FREEMAN, 1995; COOKE et al., 1997). 

O progresso tecnológico implica também mudanças na organização, no 

comportamento e na maneira em que os diferentes agentes de um sistema se relacionam.   

Conforme Cooke et al. (1997, p. 478), “O papel atual de inovação é compreendido também 

como mudança institucional, ou seja, mudanças institucionais que não devem ocorrer somente 

no mundo da produção, mas também no campo do consumo e da própria sociedade”8.   

                                                 
6 Lundvall (2004) atribui importância ao subsistema dos recursos humanos, sobretudo quando lembramos que 
vivemos na sociedade do conhecimento. Desta forma, o desenvolvimento depende cada vez mais do 
conhecimento que de outros fatores da produção.  
7  Cooke et al. (1997) identificam os estados da França, Itália e Espanha como  governos regionais fracos. Assim, 
dentro do Sistema Nacional de Inovação, o sistema mais estrito e o mais desenvolvido de inovação podem ser 
compreendidos como processos em que as firmas dominam a prática de projetos no processo produtivo 
manufatureiro. O conceito de Sistema Nacional de Inovação abrange o jogo das instituições desenvolvidas 
diretamente com as atividades científicas e técnicas.    
8 Cooke et al. (1997, p. 476) referenciam a inovação que ocorre na Itália identificando que essa se deu com 
variação substancial e local de pequenas e médias empresas altamente interativas. Aqui Cooke destaca uma 
reforma no estado federal, utilizando como instrumento de sustentação a inovação.  
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Já, Méndez (1998) faz um comparativo entre inovação tecnológica e organização 

espacial das indústrias. Portanto, ele avalia as medidas inovadoras dos parques tecnológicos e 

os efeitos da inovação sobre a re-localização das empresas. Ele faz uma abordagem da 

geografia industrial e suas transformações, identificando a importância de se pensar em novas 

estratégias de desenvolvimento regional e local como forma de enfrentar alguns problemas 

associados ao modelo de inovação tecnológica9.  

Cooke et al. (1997, p. 480) afirmam: “as regiões que evoluíram com diferentes forças 

políticas, culturais e econômicas em que todos possuem capacidade de desenvolver políticas 

de sustentação e inovação”. Argumentam que: 

 

As regiões evolucionárias dentro de uma perspectiva de “nação” encontram-se no 
processo de emergir e tornarem-se dominantes ou cumulativas/ residuais. O Cluster 
emergiu após a segunda guerra mundial. Regiões do Canadá e da Bélgica tornaram-
se dominantes em algumas funções importantes dentro de seus respectivos  estados. 
Outras regiões como a região italiana da Sicília, são residuais com relação a um 
status anterior de reinos autônomos.   
 

 

De acordo com Cooke et al. (1997, p. 482), “um governo regional com um 

orçamento baixo terá menos mobilidade para promover seus próprios recursos”.   Para Cooke 

et al (1997, p. 481): 

  

As políticas regionais para ajudar no financiamento da inovação devem ser 
principalmente dirigidas nas melhores relações possíveis entre os partidos. Para esta 
finalidade, é importante criar fluxos de informação e transmitir a informação 
necessária aos partidos, de modo que o financiamento para a inovação possa ser 
realizado com sucesso.   
 

 

Cooke e Morgan (1998) consideram que não há mudanças sem aprendizagem e as 

regiões do aprendizado procurarão sempre inovar, partilhando os seguintes critérios: 

 

� Aprendizagem pela interação; 

� Aprender requer meios, incentivos e habilidade para indivíduos ou sistemas 

baseados em conhecimento; 

                                                 
9 Mendez (1998, p.18) identifica dois momentos: o espaço inovador que se mostra favorável a concentração das 
atividades industriais com alto conhecimento tecnológico, e o impacto territorial, associado à reorganização 
espacial, gerando novas formas de desigualdade territorial. 



 31 
 

� Aprender está ligado a uma determinada estrutura, muitas vezes, moldada por 

mudanças institucionais10. 

Para Cooke et al. (1997, p. 489): 

 
 
Todas as regiões têm sua potencialidade, algumas têm competências econômicas e 
sustentação para uma política inovadora. Algumas podem deter uma forte estrutura 
de governança. Portanto, um estado regional deve compensar a ausência de práticas 
associativas institucionalizadas. Outras podem ser altamente localizadas e 
dimensionadas, como ocorre freqüentemente com os distritos industriais. Existe 
também o caso de regiões mais ou menos favorecidas ou periféricas. Assim pode-se 
dizer que uma sociedade civil e política favorece relacionamentos privilegiados.     
 
 

2.1.2 A Territorialidade do Conceito de Inovação  

 

A melhor configuração de um sistema regional de inovação pode ser avaliado através 

de sua região, considerando seu grau de autonomia para desenvolver políticas.  

Portanto, dentro deste contexto, identifica-se a cultura produtiva através de 

subsistemas chave. Os subsistemas considerados relevantes para definição de um SI são os 

seguintes: 

 

� Subsistema de Formação de Recursos Humanos; 

� Subsistema Produtivo; 

� Subsistema Político Institucional; 

� Subsistema de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

� Subsistema Financeiro. 

 

Para Cooke et al. (1997, 489-491), “aprender tem características especiais e locais 

importantes e [o processo de aprendizagem] pode ser melhorado com determinadas mudanças 

institucionais e políticas”.  

Mas cabe lembrar que o Sistema Regional de Inovação tem sua interferência no 

território, podendo haver alterações no comportamento e nos valores de uma determinada 

região quando esta não for levada em consideração.    

                                                 
10 Segundo Cooke et al. (1997, p. 488), “a cultura social e tradicional de um local é transformada em uma cultura 
técnica com a orientação tecnológica, uma cultura enriquecida por habilidades”. Ainda considera que a política 
da inovação implica  criar um clima com determinadas atitudes que permitam a coordenação entre os agentes 
envolvidos no processo de  inovação. Cooke et al. (1997, p. 488) identifica algumas características de inovação: 
cultura da aprendizagem; habilidade de realizar cooperação produtiva institucional; as relações de trabalho; as 
mudanças do público para o privado; a cultura baseada em compromissos; a sociedade do bem-estar.  
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A gestão da inovação é a característica mais importante da competitividade 

organizacional. Nos anos 1980, utilizou-se o método de technology forecasting11 para 

determinar o futuro do desenvolvimento tecnológico. Esta concepção foi gradativamente 

aperfeiçoada e a idéia de prever o futuro passou a ter uma conotação pautada nas decisões 

presentes em termos de tomada de decisão, surgindo então o technology foresight. Foresight 

pode ser denominado como visão de futuro e conjuga o processo de pensar o futuro, debater o 

futuro e modelar o futuro. O exercício de foresight 12 é construído em três etapas principais  

que se constituem de pré-foresight, foresigh, e pós-foresight. As ferramentas para o foresight 

e o planejamento estratégico utilizam uma série de técnicas, incluindo questionários, 

entrevistas, metodologia delph13i e benchmarking14. Todas estas ferramentas são oriundas de 

procedimentos administrativos que subsidiam e promovem o desenvolvimento técnico da 

inovação regional. A habilidade política das regiões é fato notório quando se trata de 

capacidade de transformação local. Os empreendedores, atores locais e, principalmente, a 

sociedade civil, não podem articular ações inovadoras se não trabalharem em conjunto para a 

efetividade dos exercícios de foresight. O entendimento da construção espacial do 

aprendizado baseia-se em relações individuais e grupais, herdadas do complexo 

relacionamento existente entre todos os atores partícipes do processo de inovação e 

desenvolvimento regional (GERTLER; WOLFE, 2004). 

 

2.1.3 Análise Crítica da Abordagem Neoschumpeteriana 

 

A empresa é normalmente entendida como um ente econômico que, ante uma 

demanda sinalizada pelo mercado, para nele permanecer, está permanentemente induzida a 

conceber, mediante o processo inovativo, e antes dos concorrentes, um novo produto/processo 

que lhe permita lucro diferencial até que outros copiem sua inovação.   Essa função individual  

(gerar lucro que será parcialmente investido) se adiciona  à  função social da empresa 

                                                 
11 Comumente usado para designar as atividades de prospecção que têm foco nas mudanças da tecnologia. 
Normalmente, está centrada nas mudanças na capacidade funcional e no tempo de significância de uma 
inovação. Lida com elementos causais de todo tipo  sociais, econômicos ou tecnológicos. Porém, o centro de 
interesse são as novas tecnologias.  
12 Tentativa sistemática de olhar, no futuro de longo prazo, para ciência e tecnologia, economia e sociedade, com 
o objetivo de identificar áreas estratégicas e tecnologias genéricas e emergentes com potencial para produzir 
grandes benefícios econômicos e sociais. 
13 Delphi é uma ferramenta de pesquisa qualitativa que busca o consenso de opiniões de um grupo de 
especialistas a respeito de eventos futuros. Estabelecendo-se o anonimato dos respondentes, a representação 
estatística dos resultados e o feedback das respostas. 
14 Significa estabelecer metas usando padrões objetivos externos 
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capitalista: produzir bens e serviços mais baratos e de melhor qualidade, gerar empregos cada 

vez mais qualificados e pagar impostos que serão distribuídos para a sociedade. 

A crítica  ao enfoque neoschumpeteriano aponta para as  inadequações do cenário 

tecnológico local. Em princípio, Dagnino (2003) indica três conceitos que aparecem  

problematizados por fenômenos de transdução: 

 

� A empresa como locus da inovação; 

� A tecnologia de ponta e a disponibilidade de uma exploração alternativa da 

fronteira científica e tecnológica; 

� A inovação, difusão e mudança tecnológica. 

 

Conforme Dagnino (2003, p. 12), “Essa visão idílica ou não da empresa que funciona 

como uma bomba que suga o conhecimento com insumos produtivos e mão-de-obra, e retorna 

um benefício para a sociedade, faz parte da explicação oferecida pelo marco de referência da 

teoria da inovação.” 

Contudo, o conceito de empresa é muito escassamente analisado na literatura sobre 

Política de Ciência e Tecnologia dos países desenvolvidos. Ele é referido de forma genérica e 

descontextualizada, isto é, sem nenhuma referência ao seu contexto imediato – o regime 

social de acumulação em que se encontra inserida. Supõe-se que a empresa é, simplesmente, 

um motor de desenvolvimento econômico e social, que de sua vinculação  com as instituições 

de P&D e universidades só podem surgir benefícios ou, em outros termos, só podem ser 

gerados sinergismos positivos em escala social (DAGNINO, 2003). 

Dado que o comportamento real das empresas locais não coincide com esta hipótese, 

a PCT tende a ser construída sobre uma ficção, resultado de um processo de transdução 

(supondo que as empresas de países desenvolvidos se comportem como diz a literatura, claro). 

Quantas empresas locais podem ser consideradas lócus de inovações? As empresas locais não 

são “schumpeterianas”, ou seja, não baseiam suas estratégias de acumulação no upgrading 

(melhoramento) de suas trajetórias tecnológicas. Não tendem a se vincular a centros de P&D 

públicos, isso sem citar os privados, praticamente inexistentes na periferia do capitalismo 

globalizado.  

As novas políticas de inovação latino-americanas tendem a assumir que as empresas 

locais são semelhantes às dos países desenvolvidos. E não o são. Continua-se supondo que o 

serão em virtude de políticas de abertura e desregulamentação, que as forçarão a enfrentar a 
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“realidade” do mercado internacional e dos esforços por difundir e cultivar o 

empreendedorismo (DAGNINO, 2003). 

 

 

 

Figura 1 – O Papel das Instituições na Difusão do Conhecimento 

Fonte: Lima (1999, p. 2) 

 

Contudo, depois de diversas experiências de abertura realizadas na região, é possível 

registrar numerosos exemplos onde as empresas que realizaram investimentos de risco em 

inovação e exportavam uma parte da sua produção foram particularmente danificadas pelas 

políticas de desregulamentação.  

Parece necessário não perder de vista que toda trajetória da economia da inovação 

está, praticamente, baseada na análise de fenômenos de inovação em empresas, mesmo que 

deste fato não seja legítimo deduzir que não possam existir loci e dinâmicas de inovação 

alternativas. 

O fato das empresas locais não serem semelhantes às dos países desenvolvidos não 

parece impedir que a transdução local deste conceito se proponha a convertê-las nos únicos 

atores que podem chegar à inovação. As descrições e análises das atividades produtivas das 

empresas de países desenvolvidos aparecem traduzidas na PCT latino-americana como 

normativa de inovação. Esta linha de argumentação tende a reforçar as colocações de corte 

neoliberal do enfoque gerencial. Em outros termos, as políticas de inovação locais aparecem 

como estratégias centralizadas na empresa. Finalmente, é necessário ter em conta que as 
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trajetórias de inovação das empresas locais não necessariamente coincidirão com as 

necessidades sociais da região (DAGNINO, 2003). 

Vale lembrar que a aprendizagem interativa é seriamente afetada se as partes atuam 

apenas em uma perspectiva de cálculo e maximização (LUNDVALL, 1992; DAGNINO, 

2003). 

Os conceitos de inovação, difusão e mudança tecnológica podem ser usualmente 

caracterizados da seguinte forma: 

 

 Inovação Lato Sensu Inovação Stricto Sensu 

Países Centrais Interações Acompanhada de difusão e 

novos produtos 

Países Periféricos Apenas a difusão não é 

suficiente para Lato Sensu 

Menos intensiva 

Quadro 3 – Tipologia da Inovação 
Fonte: Adaptado de Dagnino e Thomas (2001, p. 47). 

 

O elemento crítico ao enfoque neoschumpeteriano sugere não repetir o caminho dos 

países desenvolvidos. Somente através da participação popular de todos os atores é que a 

tecnologia poderá contribuir e assegurar o suprimento das necessidades básicas da população. 

O conceito de tecnologia de ponta possibilita alternativas para a exploração científica 

do conhecimento. O conceito de tecido de relações15 permite analisar, de uma perspectiva 

alternativa, as dinâmicas de exploração da fronteira de conhecimento científico e tecnológico. 

Os países desenvolvidos economicamente são também líderes em C&T, com uma distribuição 

de renda relativamente eqüitativa, conquistada ao largo de sua história social. O processo   de 

acumulação econômica  está baseado na satisfação de demandas da elite de poder dos países 

ricos.  Conforme Dagnino e Thomas (2001, p. 16). 

 
 
Os países latino-americanos têm uma renda média mais de sete vezes menor que a 
dos países desenvolvidos. Dada esta substancial diferença, é de se esperar que a 
população latino-americana não se encontre habilitada economicamente para ter 
acesso aos bens high-tech que continuamente ingressam nos mercados dos países 
desenvolvidos. 
 

 

                                                 
15 O termo ‘tecido de relações’ guarda certa correspondência com conceitos utilizados em explicações de 
processos de mudança tecnológica que tentam dar conta da complexidade sócio-técnica do Sistema Nacional de 
Inovação (SNI). 
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A aparência universal da fronteira tecnológica oculta o caráter socialmente 

construído de sua dinâmica de exploração. Ao problematizar seu caráter universal, a partir da 

noção de transdução (no lugar da de difusão), sugere dinâmicas de exploração alternativas e 

novas oportunidades para a atividade científica e tecnológica local. 

Da mesma forma que nos países desenvolvidos o potencial científico e tecnológico é 

orientado de acordo com o sinal de relevância emitido pelo seu tecido de relações, 

aumentando a eficiência produtiva dos seus setores mais dinâmicos e consolidando um modo 

particular da fronteira do conhecimento, o potencial local poderia ser usado, direcionado, 

controlado e reengenhado para satisfazer as demandas da realidade regional. 

 

2.2 A PERSPECTIVA REGULACIONISTA DOS SISTEMAS PRODUTIVOS 

REGIONALIZADOS 

 

2.2.1 Breve Retrospectiva do Modo de Produção: O Homem como Transformador 

 

O sistema hegeliano trata da troca da consciência atual pela consciência humana, 

crítica ou egoísta, removendo com isso os seus limites. O primeiro pressuposto define que os 

homens não coincidem com suas produções, ou seja, dependem das suas produções. A divisão 

do trabalho enfatiza as relações do trabalho entre si. Na primeira fase de propriedade tínhamos 

a fase não desenvolvida da produção, propriedade tribal. Na segunda fase encontrava-se a 

forma de propriedade comunal e estatal, muitas tribos formavam uma “cidade” e os escravos 

eram a base da produção. A terceira forma de propriedade é a propriedade feudal e com o 

declínio das forças produtivas transformou os servos da gleba em pequenos camponeses. A 

estrutura hierárquica da posse da terra e a vassalagem armada a ela conectada davam à 

nobreza o poder sobre os servos.  

A propriedade consistia principalmente no trabalho de cada indivíduo, onde o 

escasso e tosco cultivo da terra, fora substituído pela indústria do tipo artesanal. A estrutura 

estamental era formada por príncipes, nobreza, clero, campesinato, mestres oficiais, 

aprendizes, plebe de trabalhadores assalariados ocasionais nas cidades. Não é a consciência 

que determina a vida, mas a vida que determina a consciência, pois, ela é um produto social, 

oriundo da divisão entre o trabalho material e o espiritual (MARX; ENGELS, 1990). 

Os aspectos conjuntos que definem o homem estão centrados em três pontos 

principais: 

� O Homem precisa de condição para viver e fazer história; 
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� Satisfeita a necessidade principal, o homem se conduz a outras necessidades; 

� O desenvolvimento histórico concentra-se na procriação, sendo que, a dupla 

relação da procriação aparece da seguinte forma: Relação Natural e Relação 

Social (MARX; ENGELS,1990). 

 

2.2.2 Questões Introdutórias: Paradigma Tecnológico, Regime de Acumulação e Modo de 

Regulação 

 

O enfoque da regulação sugere a adoção de um conjunto de categorias específicas 

para a compreensão da dinâmica do capitalismo contemporâneo. O paradigma tecnológico se 

refere aos princípios gerais de organização do trabalho e de emprego de técnicas no processo 

produtivo. Esses princípios definidores de um modelo de industrialização se referem não 

apenas à divisão do trabalho no interior de cada unidade produtiva, mas também à divisão do 

trabalho entre setores e espaços produtivos. Conforme Boyer (1990, p.79): 

 

O modo de regulação classifica-se em reproduzir as relações sociais fundamentais 
através da conjunção de formas institucionais historicamente determinadas, 
sustentar e pilotar o regime de acumulação em vigor, garantir a compatibilidade de 
um conjunto de decisões descentralizadas, em que seja necessária a interiorização 
dos princípios de ajustamento do sistema como um todo por parte dos atores 
econômicos. 
 

 

Um regime de acumulação, por sua vez, depende de um conjunto de regras e 

costumes, de leis e regulações, que asseguram a unidade do processo de acumulação, de 

forma que os grupos e classes sociais no âmbito da formação social, considerada  não apenas 

através das lutas travadas entre os trabalhadores e donos dos meios de produção, mas também 

as que se dão entre os próprios capitalistas. Desta forma, o conjunto de regras e 

procedimentos descritos no regime de acumulação é o que consubstancia o modo de regulação 

(THEIS, 1998). 

É interessante notar que a lógica de acumulação não pode ser comparável, pois, as 

relações sociais e suas configurações possuem especificidades para um país num determinado 

momento histórico. Boyer (1990, p.71) afirma que: 

 
 
A noção de regime de acumulação pode ser definida pelos seguintes itens: - um tipo 
de evolução da organização da produção e da relação dos assalariados com os 
meios de produção; - um horizonte temporal de valorização do capital a partir do 
qual podem ser definidos os princípios de gestão; - uma divisão do valor que 
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permita a reprodução dinâmica das diversas classes ou grupos sociais; - uma 
composição da demanda social que reafirme a evolução tendencial das capacidades 
de produção; - uma modalidade de articulação com as formas não-capitalistas, 
quando elas ocupam lugar determinante na formação econômica estudada. 

 

Explicar a expansão e a crise de um modo de desenvolvimento (modo e regime de 

acumulação) requer, portanto atenção quando da relação entre pesquisas históricas e 

comparações internacionais. 

 

2.2.3 A Dinâmica do Território 

 

Apesar da competição dos territórios, a dotação de serviços faz-se primordial para 

qualificação e disponibilização de mão-de-obra adequada à realidade regional. As 

experiências de desenvolvimento fundamentadas na fabricação de produtos específicos 

existem há muito tempo, mas a partir de 1994, passou a existir como um Novo Processo de 

Desenvolvimento (PECQUEUR, 2004). 

Conforme a abordagem regulacionista16, os sistemas produtivos regionalizados 

tendem a desenvolver-se melhor quando contam com a Universidade como aliada para o 

desenvolvimento da pesquisa no âmbito regional (COURLET; PECQUEUR, 1994). 

O rompimento com os enfoques tradicionais se deve a fatores políticos, sociais, 

culturais e tecnológicos que eram tratados isoladamente por outras correntes críticas do 

desenvolvimento capitalista. No entanto, a perspectiva regulacionista consegue captar formas 

de produção como de fato ocorrem no interior das organizações, entre elas e sobre o território.  

Por exemplo, a adoção de diversas estratégias pelos dirigentes capitalistas não logrou impedir 

nem o agravamento dos problemas estruturais de lucratividade, nem (no nível 

macroeconômico) a perda de eficácia do complexo modo de regulação fordista. A ruptura na 

qual o capital aposta a sua salvação é antes de tudo uma modalidade de aprofundamento das 

relações capitalistas (BENKO, 2002, p. 20, grifo nosso). 

Tomando por referência o novo quadro econômico brasileiro, ocorrido por conta da 

reestruturação produtiva, a partir dos anos 90, pode-se identificar três grandes planos: 

 

                                                 
16 A abordagem regulacionista, considerando o espaço nacional de uma formação social concreta, analisa 
modelos de pensamento a partir de suas dimensões constitutivas antes referidas: o paradigma tecnológico, o 
regime de acumulação e o modo de regulação (LEBORGNE; LIPIETZ, 1992; LEBORGNE; LIPIETZ, 1994; 
THEIS, 1998). 
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� Prosseguimento da reestruturação, visando a adoção de métodos modernos de 
gestão e a busca de padrões e gabaritos contemporâneos de eficiência; 

� Modernização/diversificação das linhas de produtos, visando acompanhar a 
renovação em curso no mercado doméstico. Este tipo de mudança traz consigo o 
aumento das importações de insumos e equipamentos, com o intuito de baratear e 
acelerar a absorção da tecnologia contida nos novos processos e produtos;  

� Deslocamento de fábricas para áreas com boa infra-estrutura e fácil acesso a 
grandes mercados, com mão-de-obra ou matérias-primas baratas, e/ou massivos 
benefícios fiscais (CASTRO, 2001, p. 13). 

 
 

A cirurgia de modernização acarreta um quadro muito mais transparente, no entanto, 

vale definir o que seria o catch up17 produtivo. Castro (2001, p. 19, grifo do autor) define 

como: 

Entre as características adicionais da postura [...] caracterizada como catch up 
produtivo, há que assinalar a recusa implícita ao esforço próprio de inovação – o 
que chegou a ser percebido como pouca importância conferida ao objeto 
inovatividade. A tendência era, no entanto, altamente compreensível: a prioridade 
conferida à busca, tão rápida quanto possível, da renovação e da eficiência, e a 
percepção de que não se deveria mais contar com apoio de instituições públicas, 
tendia a minimizar os espaços reservados a iniciativas inovadoras (inclusive 
programas de ( P&D). 
 
 

É muito importante frisar que o movimento de transnacionalização do capital 

controla a mão-de-obra internacional, incorporando atividades “nobres” do pós-fordismo 

metropolitano (imagem californiana) e os conhecidos regimes de trabalho despóticos (pools 

de força de trabalho barata). A dinâmica desta acumulação não é controlada nem pelos 

Estados nem pelas formas institucionais de concentração do capital. De certa forma, um dos 

únicos fatores perseverantes é o conflito de classe, aberto ou latente (BENKO, 2002) 

 

2.2.4 A Formulação Regulacionista dos Sistemas Produtivos Regionalizados  

 

Benko (2002, p. 29) lembra que “o conceito de sistema produtivo regional deriva de 

uma das vertentes da Escola da Regulação”. Na verdade, faz-se aqui a adaptação do que 

certos regulacionistas, sobretudo Courlet (2001), designam por systèmes productifs locaux. 

Com este conceito se compreende a inscrição de uma dada dinâmica sócio-econômica num 

certo território; ou seja, trata-se de uma organização produtiva territorializada, flexível e 

autônoma em face de outros sistemas produtivos locais, que incluem atividades de inovação e 

trocas com o exterior. A vantagem deste conceito reside no fato de que ele permite pensar o 

                                                 
17 Emparelhamento com as novas economias industriais e convergência para os processos em uso nas fábricas 
dos países desenvolvidos. 
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processo de acumulação regional nos termos regulacionistas de um modelo de 

desenvolvimento. 

As mudanças geográficas dos espaços de produção coincidem com mutações maiores 

da organização da produção, que são, por sua vez, provocadas pelas exigências do novo 

regime de acumulação. Estas tendem a requerer flexibilidade nos processos de produção, 

tanto no desenvolvimento dos produtos quanto na regulação das relações de trabalho. A maior 

flexibilidade favorece a desintegração vertical das relações de proximidade entre dirigente e 

subcontratante, a troca contínua de informações e, portanto a proximidade espacial, que 

permite a interação e a regulação final do processo de produção global.  “Para bem entender 

os mecanismos e as funções do novo modelo econômico, somos levados a examinar um 

conceito–chave da geografia econômica contemporânea: a flexibilidade” (BENKO, 2002, p. 

30). 

A flexibilização da produção pode ser subdividida em duas partes principais: interna 

(dentro da empresa) e externa (mercado externo). Normalmente as empresas utilizam as duas 

formas para definir seus métodos de gestão e suas estratégias de negócios. Portanto, a 

hipótese do nascimento de um novo regime de acumulação flexível no capitalismo (Europa 

Ocidental e EUA) é cada vez mais considerada. 

Benko (2002, p. 33) questiona: 

 
 
Que aconteceu nos anos 1970? As condições que asseguravam a estabilidade da 
produção em massa tinham desaparecido? A produção em massa fora solapada  pela 
revolta dos trabalhadores e as desacelerações da produtividade? O capitalismo 
organizado estava em via de se desorganizar? Era o início de uma fase descendente 
de uma nova onda de Kondratieff? Assistia-se à transição do capitalismo 
monopolista? Essas proposições não oferecem apenas explicações ou interpretações 
de fatos econômicos do pós-guerra; elas fornecem também um modelo de leitura das 
mudanças em curso e um prognóstico sobre o tipo de economia para o qual 
tendemos. 
 

 

Para Lipietz (apud BENKO; LIPIETZ, 1994) numa ótica regulacionista, uma região 

econômica é um espaço que constitui uma área homogênea de articulação dos modos e formas 

de produção. O paradigma tecnológico não se encontra focado apenas em conhecimento, mas 

na organização do interior da fábrica e nos seus recursos.  O regime de acumulação revela a 

economia em termos macroeconômicos, ou seja, no conjunto das políticas que regulam as 

atividades econômicas. A questão chave do modo de regulação está na forma de organização 

dos grupos sociais. O modo de regulação dá destaque aos sujeitos sociais.  
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2.2.5 Análise Crítica da Abordagem Regulacionista 

 

O marxismo ortodoxo, várias vezes sucumbiu à tentação de achar que Marx havia 

definitivamente estabelecido as leis que regiam a dinâmica longa do capitalismo. Esta crítica 

se volta, particularmente, para as diversas variantes do capitalismo monopolista de Estado, 

quando, elas mesmas tentam periodizar a história do capitalismo a partir das formas de 

concorrência. Mas, é igualmente válida para as pesquisas de inspiração estruturalista e sua 

crítica à fossilização e a utilização ideológica do marxismo foi bem vinda nos anos 1970, 

bastante inadequada para o estudo das mudanças e das crises.  

Um modelo de desenvolvimento só pode ser descrito a partir da forma como se 

desenvolve o processo de acumulação de capital. Para Boyer (1990, p. 35), vale frisar que: 

 
 
As análises em termos de regulação inscrevem-se dentro deste panorama com a 
particularidade de uma inspiração teórica baseada fundamentalmente na tradição 
marxista e utilizando-se de referências keynesianas e de trabalhos de história 
econômica para renovar os questionamentos dos institucionalistas e poder propor uma 
construção teórica que se pretenda original. Neste sentido a abordagem tem quatro 
características centrais [...] para os regulacionistas o ponto de partida é o impacto de 
uma série de relações sociais sobre as regularidades econômicas. Entretanto, é difícil 
é difícil conceber uma teoria pura [...] mesmo sendo ela marxista. 
 

 

Por insistir nas invariantes estruturais do modo de produção, o sistema capitalista 

esquece de analisar as mutações que o caracterizam e subestimam o papel das contradições, 

vendo a história como quase imóvel quando, na realidade, ela é espiral, inovação e, portanto, 

reprodução em função das modalidades que se transformam de período em período. As 

análises em termos de regulação também dedicam  uma  atenção especial às formas assumidas 

pelas relações sociais fundamentais num dado momento histórico ou numa dada sociedade. 

Portanto, a idéia central é a de forma estrutural ou institucional (HARVEY, 2003).  

Os regulacionistas fazem grandes referências ao papel das instituições na gênese dos 

comportamentos individuais e coletivos, mas não colocam suficientemente a questão sobre 

sua razão de ser. Em outras palavras, pecam pela falta de uma verdadeira teoria das formas 

institucionais (BOYER,1990). 

O institucionalismo e a regulação interessam-se pelas transformações estruturais de 

longo prazo, e não pelo funcionamento de um sistema econômico dado ou de uma de suas 

partes, por essa razão o enfoque regulacionista se confunde com o evolucionismo. 

Ainda sob um aspecto crítico, o fato da teoria da regulação estar mergulhada num 

certo reducionismo tecnológico torna-se extremamente relativizado pela ênfase dada aos 



 42 
 

valores culturais. Infelizmente, os problemas sociais mais urgentes nem sempre podem ser 

representados em modelos simples e elegantes, fazendo com que se abandone, muitas vezes, 

os atrativos da técnica e da formalização. Apresenta-se também como crítica à teoria da 

regulação o excessivo interesse dos regulacionistas pelos problemas de grande amplitude, 

onde traduzem as principais preocupações da sociedade (HARVEY, 2003; BOYER, 1990). 

 

2.3. O MODELO DA HÉLICE TRIPLA 

 

Todo o processo de criação e fortalecimento da infra-estrutura de pesquisa se 

concentra na Universidade, apesar de ser entendido a partir da caracterização da política 

científica e tecnológica (DAGNINO, 1985). Desta forma, torna-se importante analisar de 

forma crítica o modelo da hélice tripla. Leydesdorff e Etzkowitz (2001) apresentam um 

modelo que aborda extensivamente os aspectos que interferem na relação entre setor 

produtivo, universidade e poder público. 

 

 

 

Figura 2 - Setor Produtivo, Universidade e Poder Público 
Fonte: Adaptado de Etzkowitz e Leydesdorff (2000)  

 
 

O modelo da figura (a) apresenta o forte controle governamental e suas implicações 

para o desenvolvimento tecnológico regional. Pode-se considerar um modelo falido devido à 

inibição da inovação através de controles e pressões excessivas. Na seqüência, o modelo (b) 

apresenta as relações entre os atores do tipo laissez-faire mantendo os limites institucionais 

bem definidos. Contudo, o modelo adotado pela maioria dos países é o (c) onde a 

Universidade assume o papel principal da inovação tecnológica, incentivando e fomentando o 

desenvolvimento tecnológico regional. 
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A inovação só passa a fazer sentido a partir do momento em que traz retorno para a 

sociedade. A cadeia linear da inovação é formada pela pesquisa básica � pesquisa aplicada 

� desenvolvimento científico tecnológico. No entanto, o desenvolvimento econômico pode 

ser melhorado com investimento em ciência e tecnologia e, por conseqüência, gerando 

desenvolvimento social.  A analogia (biologia celular) da dupla hélice com a tripla hélice 

tende a desenvolver sinergicamente o setor produtivo, a Universidade e o Setor Público.  

Neste sentido, o Estado cumpre com um papel primordial, injetando divisas para 

garantir que o processo inovativo mantenha as expectativas geradas ao longo do processo. A 

Universidade representa o lócus da criação do conhecimento, ou seja, o espaço elitista da 

produção do conhecimento. Por fim, o setor produtivo confere eficiência à Universidade, 

criando uma pseudo-conversão de um sistema produtivo. Apesar da experiência produtiva de 

Incubadoras e Empresas Juniores, a Universidade não deixa de manter o tripé do Ensino-

Pesquisa e Extensão.   

O Estado mantêm subsídios através de políticas que garantem o ajustamento 

Universidade/Poder Público, sendo que, por sua vez o processo de P&D tende a gerar mais 

empregos, mais impostos, e oferece produtos com maior valor agregado. O desenvolvimento 

regional passa a ser interessante à medida que exista COOPERAÇÃO. 

 

2.3.1 A Tríade Estado-Empresa-Governo e o Contexto Territorial 

 

Tanto da perspectiva regulacionista quanto da neoschumpeteriana, se pode partir de 

pressupostos segundo os quais a sociedade industrial está em transição para uma sociedade do 

conhecimento. Essa transição se relaciona às mudanças do paradigma tecnológico 

(modificando, portanto, o modelo de desenvolvimento e/ou o sistema de inovação). A hipótese 

implícita é que a produção e a transferência de conhecimento para o sistema produtivo 

contribuem para dinamizar economias regionais. 

Nessa ótica existem três diferentes dinâmicas: a dinâmica econômica do mercado, a 

dinâmica interna da produção do conhecimento e a dinâmica da gestão do conhecimento. 

Assim o futuro da pesquisa universitária estará centrado no regime emergente de produção 

regional e na disseminação do conhecimento. 

O modelo de hélice tripla representa a diferenciação institucional entre universidades, 

indústrias e governo. A perspectiva evolucionária adiciona a configuração histórica de uma 

reflexão sobre os recursos humanos que repousam sobre o território.  

A análise deve atender a duas diferenciações: a diferenciação funcional entre ciências 
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e mercados, e a diferença institucional entre o controle interno (microeconômico) e o público. 

Essas categorias conduzem a modelos de desenvolvimento tecnológico nas relações 

universidade-indústria-governo (LEYDESDORFF; ETZKOWITZ, 2001).  

Uma análise dinâmica da infra-estrutura do conhecimento pareceu adequada à luz das 

propostas de reindustrialização, envolvendo tipicamente o desenvolvimento de conexões mais 

próximas entre o Estado, a indústria e a universidade. Desde os anos 1970, as políticas 

industriais e de ciência e tecnologia foram mais evidentes nos países ocidentais através da 

separação das esferas institucionais. 

Uma das implicações do modelo da Hélice Tripla é a análise das forças autônomas, 

contudo conectadas na esfera institucional. 

O efeito de gerar novas estruturas aumentou a interação entre as instituições, fazendo 

surgir centros de pesquisa nas universidades e viabilizar estratégias de alianças com o meio 

empresarial. Essas interações conduziram, também, à criação de mecanismos de integração 

que impulsionaram as redes de pesquisa, articulando o intercâmbio entre universidade-

governo-indústria. 

O sistema da hélice tripla encontra-se em transição: o crescimento concentrado em 

biotecnologia, inteligência artificial e materiais avançados alavancou a sistemática 

cooperativa entre Centros de Pesquisa para a efetiva consolidação da pesquisa de ponta. A 

notável transformação na própria ciência não aconteceu de forma equilibrada em sua escala de 

possibilidades. As principais tecnologias, como as engenharias (técnica/mecânica), induzem a 

ondas longas da economia, prevalecendo a cooperação para o desenvolvimento de padrões 

setoriais de inovação. 

Conseqüentemente, as empresas modernas tiveram que desenvolver uma relação 

entre o negócio e Pesquisa & Desenvolvimento. O ajuste da infra-estrutura requerido torna o 

Estado definitivamente envolvido com o processo. Quando a economia evolucionária focaliza 

a co-evolução de ambientes tecnológicos, as trajetórias conduzem a hélice tripla para um 

processo endógeno e propulsor dos Sistemas Nacionais de Inovação, que, por sua vez, podem 

ser considerados competitivos, quando da importância dos valores compartilhados entre 

produtores e usuários. 

Entretanto, os mecanismos de relações mútuas da construção de confiança dos 

vetores da economia, incluindo governos nacionais, agências de desenvolvimento regional, 

universidades, centros de pesquisa, repousam em diferentes políticas com diferentes níveis e 

objetivos. 

Os novos desenvolvimentos em rede são gerados e estabilizados nas co-evoluções. 
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Assim, as hélices comunicam-se, selecionando suas interações e variações. A capacidade 

tecnológica de transformar a economia inclui fatores como: sistema educacional e 

flexibilidade para transformações dentro dos mercados relevantes. As universidades parecem 

atravessar uma fase de alteração que inclui a reflexão cognitiva nos processos 

transformacionais de instituições e mercados. 

A função econômica da universidade tornou-se institucionalizada através de uma 

pesquisa cada vez mais estruturada. A conexão com as indústrias e o governo serve para 

aperfeiçoar a capacidade de gerar novos conhecimentos. Apesar dos notáveis cortes de 

orçamento, não existe nenhuma indicação de declínio. O estudo da hélice tripla requer um 

modelo que contemple a perspectiva institucional com ênfase nas operações interativas dentro 

do sistema. Universidade, empresa e governo possuem estruturas organizacionais próprias, 

que refletem culturas diversas. Isto dificulta sobremaneira a codificação e a interpretação das 

relações entre elas a hélice tripla acontece nos termos das traduções das comunicações 

específicas e, conseqüentemente, em transformações altamente seletivas dentro das 

instituições (LEYDESDORFF; ETZKOWITZ, 2001). 

Dado o desenvolvimento de relações da universidade-indústria, e os processos novos 

parecem cada vez mais necessários, principalmente nas universidades, pois tendem a formar 

ricas fontes de recombinações. A política econômica e científica interfere nas decisões sobre 

as variadas opções de desenvolvimento da hélice. Tais transformações afetam a natureza da 

teoria científica, desenvolvendo outras dimensões de relevância. Estas mesmas 

transformações desafiaram também o sistema político, criando novas codificações, permitindo 

que se legitime o uso de recursos públicos para o desenvolvimento adicional da hélice tripla. 

 

EMPRESA UNIVERSIDADE 

• Crescente pesquisa para desenvolvimento de 
produtos e serviços para o mercado 
competitivo; 

• Dificuldade para obtenção de recursos 
públicos e expectativa que o setor privado 
pode suprir esta deficiência; 

• Necessidade de compartilhar o risco das 
pesquisas pré-competitivas com instituições 
de suporte financeiro-governamental; 

• Interesse da comunidade científica em 
legitimar seu trabalho junto à comunidade 
responsável em grande parte pela 
manutenção das instituições universitárias. 

• Elevado ritmo de inovações no setor 
produtivo e redução do tempo dos resultados 
de pesquisa e sua efetiva aplicação; 

 

• Decréscimo dos recursos governamentais 
para pesquisa em setores profusamente 
fomentados. 

 

Quadro 4 – Ampliação das Relações Universidade & Empresa 
Fonte: Adaptado de Webster e Etzkowitz (apud DAGNINO, 2003, p. 272) 
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Em referência ao quadro, a análise assimétrica fornece acesso à dinâmica subjacente 

de cada realidade específica. O que se espera? Quem espera? Por que se espera? Que sistemas 

estão evoluindo? Que transformações estão ocorrendo? O que está sendo comunicado nos 

processos de interação? Assim, o foco sócio-cognitivo simétrico tem sido dominante na 

sociologia da ciência. Todos os sistemas de interação têm que reintegrar suas operações, ao 

longo dos processos evolutivos de network. Esta extensão permite entender a estrutura 

analítica da infra-estrutura do conhecimento. 

O modelo da hélice tripla conduz à verificação dos atores institucionais em um 

mesmo nível de rede. Entretanto cada uma das hélices é posicionada diferentemente dos 

interesses e expectativas (LEYDESDORFF; ETZKOWITZ, 2001). 

 

2.3.2 Abordagem Crítica do Modelo da Hélice Tripla 

 

Encarar a sistemática da hélice tripla como modelo para o processo de 

desenvolvimento local em países periféricos torna-se irreal e deficitário. Para poder 

desenvolver um modelo nesses moldes, é necessário um entrosamento uniforme e 

padronizado entre todas as instituições e entidades públicas e privadas envolvidas com o 

desenvolvimento regional. 

As pseudo soluções  do neoliberalismo nos apresentam as privatizações, a abertura às 

importações. Expõem-se as chagas dos serviços públicos de saúde, educação, assistência 

social, segurança, seguridade social, entre outros, mas omitem o drástico corte de verbas que 

estes têm experimentado devido à política neoliberal de contenção dos custos sociais, no 

intuito de fazer aprovar as reformas e outras medidas liberalizantes.  

De nada adianta pensar em Hélice Tripla sem relacioná-la com a conjuntura social, 

que se apresenta como um reflexo assustador de fome e pobreza. A cada instante é possível 

perceber  como se torna clara a linha tênue que separa ricos e pobres. Para Etzkowitz apud 

Dagnino (2003, p. 272): 

 
Essa ampliação [da relação U-E] estaria denotando uma maior eficiência da relação 
U-E e governo, fruto do estabelecimento daquele novo contrato social entre a 
universidade e seu entorno que estaria levando a universidade a incorporar as 
funções de desenvolvimento econômico às suas clássicas atividades de ensino e 
pesquisa, e a redefinir estruturas e funções. Em síntese, esta corrente de análise 
acredita que a Universidade estaria vivendo uma segunda Revolução Acadêmica 
marcada pelo sinergismo entre instituições acadêmicas e empresas. 
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Segundo o National Science Foundation [NSF], em 1997, somente 1,3% do gasto em 

pesquisa das empresas norte-americanas era concentrado em universidades; 98% dele era 

realizado pela própria empresa. Esse resultado mostra a pequena importância da universidade 

como produtora de resultados de pesquisa.  Mas outros indicadores sugeriram um paradoxo : 

A proporção dos pesquisadores americanos que estava em atividades de P&D na empresa, ou 

dos doutores formados que para lá iam, estava em torno de 70%. O que mostra que a pesquisa 

universitária é importante para as empresas. Passou-se então a perceber que o importante era o 

conhecimento incorporado em pessoas. (DAGNINO, 2003). 

Para Dagnino (2003, p. 279) é notório que: 

  
Outro desdobramento importante ocorreu no nível da docência universitária. De 
fato, em função do enxugamento de posições de gerência causado pelo abandono 
do paradigma fordista que eram anteriormente ocupadas pelos egresssos das 
carreiras universitárias de natureza técnica, e sob a égide do conceito de 
empreendedorismo, criam-se as universidades, cursos e disciplinas orientados a 
capacitar esses profissionais em gestão de negócios, marketing, etc. De modo a 
torná-los aptos para construir microempresas de base tecnológica. [...] é desse 
conjunto de ações aparentemente dispersas e situadas em diferentes instâncias que 
se vai conformando o argumento HT. 
 

 

A política de científica e  tecnológica brasileira tem sido marcada no passado recente 

pelo questionamento, por parte do pensamento oficial, do primeiro elo da cadeia linear de 

inovação, àquele que supõe que a simples capacitação de recursos humanos e a pesquisa 

básica, levariam por si só ao desenvolvimento tecnológico o que não é verdade, como se pode 

perceber na tabela abaixo, pois os países com melhores indicadores tecnológicos possuem um 

investimento empresarial mais acentuado, denotando uma forte relação com pesquisa 

aplicada.    
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Tabela 1 - Indicadores Tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Indicadores de Ciência e Tecnologia – Ministério da Ciência e Tecnologia (2003) 

 

Dagnino (2003, p. 301) afirma: “É no bojo de um embate com características que na 

verdade transcendem a relação U-E  que o agrupamento HT e os arranjos como incubadoras, 

parques e pólos tecnológicos que o materializam, começam a ser cada vez mais questionados” 

Passa a ser aceita a idéia de que a pesquisa universitária deve interessar as empresas 

não porque seus resultados sejam diretamente aplicáveis, mas porque elas treinam os 

pesquisadores capazes de conceber tecnologias, em seus centros de P&D, que as tornem 

competitivas. Em paralelo à crescente concordância a respeito de fragilidade dos arranjos 

predicados pelo argumento HT, outros consensos se foram gestando no ambiente dos 

envolvidos com a relação UE, entre eles alguns que se opunham a posições assumidas pelo 

próprio governo.  

Exemplo destes, é o sério questionamento que sofre a proposta de que a universidade 

pública brasileira empreenda sua descida da Torre de Marfim, via uma maior interação com as 

empresas para que, dessa forma, venha a se auto-sustentar e fortalecer. A Hélice Tripla é um 

sistema instável e suficientemente complexo, que tende a comportar sistemas entrópicos e não 

sinérgicos.  Segundo Leydesdorff e Etzkowitz (1998), a hélice tripla procura complementar a 

perspectiva institucional com uma abordagem sobre as operações interativas em nível de 

sistema, considerando o Estado, a universidade e as empresas. É importante frisar que a 

necessidade de tradução entre as comunicações específicas produzidas pelo complexo 

universidade-indústria-governo, muitas vezes, torna-se prejudicada pelas ações concebidas ao 
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longo do processo interativo. O capital humano, em países periféricos, não possui um padrão 

pré-determinado e contínuo como ocorre em países centrais. As empresas, basicamente, 

interessam-se pelos recursos humanos enquanto “mão-de-obra”, ou seja, “cérebros-de-obra” 

capazes de transformar o contexto científico organizacional. 

 

2.4 BREVE SÍNTESE DAS ABORDAGENS CONVENCIONAIS DA INOVAÇÃO 

 

A mudança tecnológica provoca largas transformações no comportamento humano e 

social. A participação da comunidade nos exercícios de foresight, e a flexibilização dos 

interesses do Estado, são fatores primordiais para participação dos atores envolvidos no 

processo de desenvolvimento regional. É notório que nenhuma região no mundo pode se 

desenvolver sem articulações conjuntas entre diversos setores da sociedade. Esta é a grande 

dificuldade encontrada pelos países em desenvolvimento, pois as carências educacionais 

acarretam problemas profissionais. 

Os Sistemas Regionais de Inovação têm muitas vantagens, que poderão ser 

aproveitadas caso haja comprometimento entre organizações públicas, privadas e terceiro 

setor. Há uma necessidade premente de participação local e regional no que se refere à 

sociedade civil e ao capital social18. 

As questões de ordem intra-regional e supra-regional servem para elucidar o imenso 

poder institucional disperso pelas regiões mundiais que detêm a “inovação”.  De fato, inovar 

significa respeitar as características regionais e explorar o território da melhor forma possível. 

Não adiantam vocações se não houver interesses comuns para o desenvolvimento de uma 

determinada região. Nem todos os territórios habitados conseguem constituir-se em região. 

Conseqüentemente, nem todos conseguirão montar sistemas que permitam a geração de 

inovações, e nem todos conseguirão tornar-se competitivos. Assim como poucas localidades 

têm um distrito industrial, poucas regiões reúnem condições para ter um SRI (COOKE; 

MORGAN, 1998). Pode-se concluir que as questões políticas e institucionais são a base de 

sustentação para o desenvolvimento dos Sistemas Regionais de Inovação. Sem programas 

políticos adequados torna-se inviável investir em ações de parceria. 

Em geral, empresas brasileiras não têm histórico de parcerias com universidades ou 

com outras empresas. Esta falta de tradição dificulta o desenvolvimento de alianças 

                                                 
18 “O capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável 
de relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e de inter-reconhecimento e supõem o 
reconhecimento dessa proximidade” (BORDIEU, 2001). 
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estratégicas voltadas à inovação, como os consórcios de pesquisa ou os centros de pesquisa 

cooperativa. A prestação de serviços especializados e o desenvolvimento científico e 

tecnológico não podem permanecer como uma mera concordância entre as partes envolvidas. 

Precisa-se questionar o modelo da Hélice Tripla, considerando que sua atuação tem sido 

problemática em países periféricos, visto ser demasiadamente distante das articulações 

interinstitucionais e intra-institucionais. 

A economia da aprendizagem é ponto culminante para os processos de 

desenvolvimento organizacional com a utilização das mais modernas técnicas e ferramentas 

organizacionais. Vale salientar que a tecnologia, a inovação são sinônimos para as “regiões da 

aprendizagem”. Para Bianchetti (2001, p.51): 

 
Talvez a maior contribuição que possamos dar seja a de levantar e buscar respostas 
a algumas questões neste debate que se caracteriza por informações categóricas e 
conclusões supostamente definitivas. Conhecimento: Um meio ou um fim? 
Conhecimento para quê? Que tipo de conhecimento? Como foi construído? Que 
meios são utilizados para sua construção e disseminação? Que condições prévias 
são necessárias às pessoas e países para apreendê-lo/construí-lo? Quem o detém? 
Que uso está sendo feito dele? Que relação estabelece entre dados, informações e 
conhecimento? E tantas outras questões que precisam ser recolocadas. 
 

De um ponto de vista regulacionista19, contudo, desenvolvimento regional está 

sempre condicionado pela singular combinação de elementos que conformam o respectivo 

modelo de desenvolvimento. Assim, quando o fordismo se havia consolidado nos países 

capitalistas centrais – e estes, então, se encontravam na vanguarda tecnológica – algumas 

economias subdesenvolvidas passaram a incorporar características importantes do paradigma 

tecnológico20 e do regime de acumulação fordista – de forma que se passou a reconhecer um 

certo fordismo periférico. Isto conduz a que a abordagem regulacionista enfatize antes a 

melhor correspondência espaço-temporal entre o paradigma tecnológico, o regime de 

acumulação e o modo de regulação. É esta correspondência que assegura que a inovação 

tecnológica repercuta positivamente sobre o processo de acumulação em nível regional 

(LIPIETZ, 1992). 

                                                 
19 Apesar de todo desenvolvimento ocorrido através das abordagens neoshumpeterianas, regulacionistas e do 
Modelo da Hélice Tripla restam ainda alguns questionamentos: Que contribuição pode emergir das empresas 
públicas e privadas para economia da inovação? Por que a tecnologia vem contribuindo para o surgimento de 
problemas organizacionais? As regiões do aprendizado dão poderes aos poderosos? 
20O paradigma tecnológico fordista, dominante entre o fim da Segunda Guerra e meados dos anos setenta, 
consistiu na combinação de taylorismo e mecanização no interior de cada unidade de produção capitalista e na 
extensão dessa lógica à divisão do trabalho entre as unidades e os setores de produção e entre os espaços 
regionais e nacionais (LEBORGNE; LIPIETZ, 1988; LIPIETZ, 1992; THEIS, 1998). 
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De um ponto de vista tipicamente neoschumpeteriano, poder-se-ia afirmar que êxitos 

em termos de desenvolvimento regional podem ser obtidos em espaços econômicos que 

logram a melhor correspondência entre potencial tecnológico, consenso social e marco 

institucional. Uma vez que a inovação tecnológica se acopla ao marco sócio-institucional, 

pode ser desencadeado um processo de acumulação sustentado (PÉREZ, 1992). 

O contexto internacional, sobre o qual divergem neoschumpeterianos e 

regulacionistas, é marcado por inúmeras experiências de desenvolvimento regional, 

consideradas exitosas, segundo sejam examinadas por uns ou outros. Contudo, dois modelos 

têm chamado maior atenção: o primeiro corresponde a espaços produtivos baseados em alta 

densidade tecnológica e o segundo se refere aos assim chamados novos distritos industriais. 

 

2.5 ESBOÇO DE UM ENFOQUE ALTERNATIVO: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

SOCIEDADE NA AMÉRICA LATINA 

 

Enfocada como un proceso político consciente, la acción de insertar la ciencia y la 
tecnología en la trama misma del desarrollo significa saber dónde y cómo innovar. 
La experiencia histórica demuestra que este proceso político constituye el resultado 
de la acción múltiple y coordinada de tres elementos fundamentales en el desarrollo 
de las sociedades contemporáneas: el gobierno, la estructura productiva y la 
infraestructura científico-tecnológica. Podemos imaginar que entre estos tres 
elementos se establece un sistema de relaciones que se representaría por la figura 
geométrica de un triángulo, en donde cada uno de ellos ocuparía los vértices 
respectivos (SABATO; BOTANA, 1968) 

 
Figura 3 - Estado, Estrutura Produtiva e Infra-estrutura 
Fonte: (SÁBATO; BOTANA, 1968) 
  

A infra-estrutura científico-tecnológica é concebida como um complexo dos 

seguintes elementos articulados e inter-relacionados entre si: (a) sistema educacional; (b) 
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laboratórios, institutos e centros de pesquisa; (c) sistema institucional de planificação, 

promoção, coordenação e estímulo à pesquisa; (d) mecanismos jurídico-administrativos que 

regulam o funcionamento das instituições e atividades descritas em a, b e c; (e) recursos 

econômicos e financeiros aplicados em seu funcionamento. Define-se à do vértice estrutural 

produtiva em sentido amplo, como o conjunto de setores produtivos que provêem bens e 

serviços demandados por uma determinada sociedade (SÁBATO; BOTANA, 1968). 

Por sua vez, o Estado compreende o conjunto de instituições que têm, como objetivo, 

mobilizar recursos e formular políticas para os demais vértices, através dos processos 

legislativos e administrativos. O pensamento latino-americano em ciência, tecnologia e 

sociedade (PLACTS) questionava o modelo linear de inovação e o ofertismo sem contato com 

as necessidades sociais. Para a análise da experiência latino-americana de PCT, Dagnino e 

Thomas (2001) utilizam-se de três conceitos: 

 

� Tradução – manutenção do mesmo sentido, ou seja, substituição de um sistema 

por outro; 

� Translation – Interação entre humanos e não-humanos. Como exemplo pode 

caracterizar-se pela integração de planos e recursos materiais; 

� Transdução – Insere um mesmo significante num outro sistema originando novos 

sentidos; 

 

2.5.1 A Relação Ciência e Sociedade  

 

A sociologia clássica mertoniana, contrariando o construtivismo emergente, revela 

que: primeiro, a construção da caixa preta nos últimos vinte anos, dada às condições sociais, 

avalia se os produtos são utilizados ou não socialmente. Segundo, a conseqüência para o 

problema é a concepção do universo científico como um “espaço fechado”, onde prevalece a 

lógica interna da comunidade científica. O ponto que marcou o surgimento de múltiplas 

escolas construtivistas abriu todo um novo espectro de possibilidades relacionadas ao 

problema. 

Os enfoques neoschumpeteriano, regulacionista e da hélice tripla, aqui criticados, 

relacionam a ciência em contraposição com a sociologia clássica. O conteúdo de 

conhecimentos passa a ser objeto que deve ser analisado como produto de interações sociais. 

A prova e o método são postos em dúvida e revistos pela sua condição social e cognitiva. 
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Passa-se a questionar o que ocorre no interior dos espaços nos quais se produz o 

conhecimento, como os laboratórios de P&D. 

Neste sentido, a distinção entre a ciência que se faz e a ciência “enquanto se faz”, 

que propõe Latour (2001), é uma ferramenta importante para a compreensão das relações que 

geram o processo de conhecimento. 

 

2.5.2 O Modelo Linear de Inovação  

 

Desde a década de 1950, e ao longo dos 30 anos seguintes, a reflexão sobre ciência e 

tecnologia esteve dominada por um modelo linear que conectava a investigação científica com 

o mercado o Science Push.  Já nos anos 1960, surge uma nova concepção  o modelo Demand 

Pull, que destacava a centralidade das demandas e dos mercados direcionados as trocas 

tecnológicas. 

Os modelos science push e demand pull continuam vigentes. O modelo linear supõe a 

existência de uma série de problemas metodológicos com relação à apropriabilidade social do 

conhecimento científico e tecnológico. A questão de apropriabilidade fica reduzida a um 

problema de realização de oferta de bens intangíveis ao mercado à falta de demanda por 

parte das empresas locais. 

A economia da inovação tende a abrir a “caixa preta” em nível de análise da atividade 

das empresas, visto que os conhecimentos científicos e tecnológicos são tratados como novas 

caixas-pretas, que excedem a capacidade de suas ferramentas analíticas. 

Alguns aportes conceituais provenientes da economia da inovação e a sociologia da 

ciência mertoniana mostram que nenhuma das abordagens prevê ferramentas metodológicas 

suficientes para compreender a complexidade dinâmica dos fenômenos de apropriabilidade 

social dos conhecimentos científicos e tecnológicos e, em particular, tende a incorporar a 

dimensão sócio-cognitiva dos mesmos (THOMAS; KREIMER, 2002). 

 

2.5.3 O Construtivismo Social e a Questão da Apropriabilidade 

 

Neste sentido, a abordagem construtivista social supõe vantagens substantivas para a 

análise da sua dimensão, conforme se pode ver abaixo: 
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� A abordagem construtivista define com maior precisão suas ferramentas 

heurísticas e analíticas do que as abordagens em termos de redes “tecno-

econômicas” e os “sistemas tecnológicos”. 

� A metodologia step-by-step21 da abordagem resulta em uma pauta prática para a 

configuração do plano de trabalho de uma investigação que aspira a realizar 

propostas teóricas. 

� A apropriabilidade dos conhecimentos científicos e tecnológicos pode ser 

interpretada como uma das dimensões de interação de um technological frame22.  

 

A abordagem construtivista social parece apresentar claras vantagens sobre a 

realidade existente. A abordagem aqui proposta implica na passagem de “pensar o 

conhecimento como um produto terminado”, e logo analisar sua transferência para a 

integração da apropriabilidade social como uma variável a mais nos processos de construção 

de conhecimento. Ela se sustenta em um conjunto de elementos de ordem teórico-

metodológica que se apresenta do seguinte modo: 

 

� O primeiro passo, fundamental, é considerar que o problema da apropriabilidade é 

uma das dimensões presentes desde o início do processo de produção do 

conhecimento. 

� É possível incorporar um conjunto de variáveis, tais como, a organização da 

pesquisa, os problemas de ordem institucional e a chave deste processo, a 

construção real ou imaginária de outro processo de construção do conhecimento. 

 

O processo de apropriabilidade possui diferenciação de configuração em termos, pois, 

uma vez identificados os mecanismos de apropriabilidade do conhecimento no interior dos 

espaços de produção, é necessário fazer uma seqüência lógica para definição dos produtos 

gerados pelo conhecimento. Deve-se levar em consideração diferentes formas de 

apropriabilidade do conhecimento, não apenas a apropriabilidade que se estrutura nas 

empresas ou em outras instituições, mas também àquelas que fazem o uso econômico do 

conhecimento (THOMAS; KREIMER, 2002). 

                                                 
21 Uma prática para configuração do plano de trabalho de pesquisa que vise propostas teóricas. 
22 “Poder Semiótico” ou “Micro-política de Poder” 
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2.5.4 A Relevância do Neo-Vinculacionismo 

 

O neo-vinculacionismo é um elemento da política de Ciência e Tecnologia atual que 

aborda uma significativa mudança normativa da relação universidade-empresa. Durante as 

décadas de 1960/1970, as políticas orientadas para fomentar a vinculação entre instituições de 

P&D e o setor produtivo foram levadas à prática mediante a geração de grandes institutos 

públicos de pesquisa e desenvolvimento (DAGNINO; THOMAS, 2001). Desta forma: 

  

A partir do final dos anos 80 é possível perceber uma mudança nas políticas de 
vinculação na América Latina. Ela se deve a implementação da proposta normativa 
neo-vinculacionista, em que as universidades e não mais o estado e suas agências 
passam a ser as principais instituições de um esquema de relacionamento em torno 
das quais estão organizadas as empresas, que por sua vez, os principais atores 
dinâmicos do processo de inovação propriamente dito [...] A proposta neo-
vinculacionista considera inadequada a estruturação vigente (chamada tradicional) 
das unidades acadêmicas para responder aos desafios da dinâmica de inovação atual 
(DAGNINO; THOMAS,  2001, p. 7). 
 

 

A proposta neo-vinculacionista considera inadequada a estruturação vigente chamada 

de tradicional, utilizada pelas unidades acadêmicas para responder aos desafios da dinâmica da 

inovação atual. É possível distinguir de forma estilizada o posicionamento neo-vinculacionista 

da seguinte forma: 

 

Posicionamento Pragmático  Posicionamento Estratégico 

Emulação Concepção de políticas 

Nihilismo Relações Sinérgicas 

A-Historicismo Proposta Normativa Extra-Regional 

Quadro 5 – Neovinculacionismo  
Fonte: Adaptado de Dagnino e Thomas (2001, p. 7-8) 

 

Por fim, torna-se relevante a caracterização das inovações que podem ser Lato Sensu 

ou Stricto Sensu, as Lato Sensu são inovações em sentido restrito e agregam difusão cultural. 

Já as inovações do tipo Stricto Sensu têm sentido estrito e são entendidas como  inovações de 

produto e/ou processo (DAGNINO; THOMAS, 2001).  
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2.6 NOVO ENFOQUE DO DESENVOLVIMENTO E O PAPEL DA CIÊNCIA E DA 

TECNOLOGIA 

 

2.6.1 A Visão Tradicional do Desenvolvimento 

 

O processo de desenvolvimento foi concebido, e continua sendo entendido pela 

maioria das organizações internacionais engajadas na assistência e apoio técnico e financeiro, 

como um processo linear. De acordo com este conceito, subdesenvolvimento é o primeiro 

estágio de processo de desenvolvimento, ou seja, algo não diferente da situação dos países 

desenvolvidos atuais no começo da Revolução Industrial. 

O modelo de produção geral adotado foi mais ou menos similar em todos os países: 

num primeiro estágio, seguidos de modo crescente pela produção de bens duráveis e 

sofisticados. A industrialização dos países subdesenvolvidos foi baseada na demanda de 10 a 

30% da população e voltado a uma minoria privilegiada. O efeito do aumento das 

desigualdades sociais foi considerado no esquema de industrialização e justificado pela 

hipótese de transbordamento. O transbordamento é baseado no fato de que um recipiente 

físico sendo continuamente enchido com um líquido, quando totalmente cheio, perderá parte 

de seu conteúdo, como a maioria das analogias físicas aplicadas aos problemas sociais, uma 

análise mais detida prova ser isto totalmente equivocado (HERRERA, 2003). 

Quanto ao efeito transbordamento, o principal obstáculo é que o recipiente social é 

de geometria variável e seu volume é continuamente aumentado, uma condição raramente 

encontrada em ambientes físicos. Esta atividade refere-se ao aumento “vertical” o qual a 

demanda de bens e serviços do setor rico aumenta rápida e continuamente, enquanto o 

tamanho relativo do setor permanece aproximadamente constante. Qual foi o papel da ciência 

e tecnologia neste esquema de desenvolvimento? Usando-se uma comparação biológica, a 

tecnologia evoluiria como se fosse dirigida por um código genético interno, pouco afetado 

pelo meio ambiente externo. 

A idéia predominante era de que a tecnologia ocidental “universal” – e não o 

conhecimento científico que lhe serve de base – imposta às sociedades “atrasadas”, poderia 

conduzi-las ao rumo certo do progresso. Devido a esta maneira de pensar, os sistemas de P&D 

foram criados nos países subdesenvolvidos baseados nos mesmos critérios que foram usados 

para induzir a industrialização. A solução de problemas básicos do setor pobre – 
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principalmente a do setor rural – destas sociedades foi insignificante. Os objetivos específicos 

dos sistemas de P&D dos países subdesenvolvidos eram: 

 

� Integrar com o sistema produtivo – principalmente o setor industrial; 

� Gerar inovações que pudessem competir no setor internacional (HERRERA, 

2003). 

 

2.6.2 Desenvolvimento: Um Novo Enfoque 

 

Subdesenvolvimento não é simplesmente um estágio primário do desenvolvimento. A 

análise do imperialismo foi um passo crucial para esta direção na década de 1960. 

Principalmente na América Latina, desenvolveu-se um fluxo de idéias, em que o tema central 

era o caráter estrutural do subdesenvolvimento. Não é simplesmente um primeiro estágio de 

desenvolvimento, mas representa, sim, uma situação estrutural diferente, muitas vezes gerada 

e condicionada pela existência e evolução dos países desenvolvidos. Durante o processo de 

expansão colonial e, particularmente, como resultado da revolução industrial, os países do 

Terceiro Mundo foram se incorporando ao sistema capitalista internacional como economias 

periféricas e dependentes (HERRERA, 2003). 

Este tipo de evolução desigual do capitalismo internacional refletiu-se também na 

estrutura interna dos países subdesenvolvidos, com o desenvolvimento das camadas duais. O 

relacionamento entre os setores moderno e tradicional é de dependência [transferência para 

países subdesenvolvidos de indústrias que apresentam baixa lucratividade ou emitem 

poluentes]. 

Todos esses processos tendem a criar uma nova divisão internacional do trabalho, na 

qual o papel dos países pobres é ser novamente, o proletariado periférico. Através do 

reconhecimento do caráter estrutural do subdesenvolvimento, essa análise mostrou que, a 

menos que ocorram mudanças radicais nas relações de poder, até a convicção de que somente 

através da luta armada poderão ser alcançadas as mudanças necessárias. O modelo seria 

construir uma sociedade mais avançada, uma forma mais humana de capitalismo. Neste 

contexto o papel da ciência e da tecnologia permaneceu o mesmo.  

Um dos mais importantes elementos da mudança pode ser considerado o fato de que, 

pela primeira vez, desde a Revolução Industrial, o mundo ocidental começou a ter dúvidas 

sobre a validade e a racionalidade de seu próprio caminho de desenvolvimento (HERRERA, 

2003).  
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As dúvidas chegaram às bases materiais da sociedade ocidental e atingem amplos 

setores da população, incluindo cientistas, políticos, intelectuais e uma considerável parte do 

público em geral. A reavaliação do enfoque ocidental de seu próprio desenvolvimento foi a 

repentina revelação de que a humanidade está atuando de forma predatória em relação ao seu  

meio ambiente físico. O rápido crescimento da população, particularmente nos países 

subdesenvolvidos, foi responsabilizado pelo risco iminente. Vale lembrar Meadows et al 

(1972) quando consideraram dois pontos primordiais para o desenvolvimento, enfatizando a 

humanidade única e o aumento indefinido do consumo material é o longo prazo não só uma 

impossibilidade física como também um duvidoso objetivo social, além do meio ambiente  

humano. 

Pela primeira vez, desde o começo da Revolução Industrial, da revolução científica, o 

homem ocidental começou a questionar o papel e o objetivo da ciência na sociedade. A 

bomba atômica, responsabilidade de manipulação da mente humana com drogas de efeitos 

psíquicos, as possíveis implicações da manipulação do código genético, a visível deterioração 

do meio ambiente físico, etc. (HERRERA, 2003). 

Contudo, existe outro motivo latente e sutil que diz que a crescente percepção da  

tecnologia é um fator que cada vez mais modela a sociedade: os valores, as motivações, as 

relações sociais e inter-pessoais foram  levados a um grau de alienação, que priva a vida 

social e individual de todo o seu propósito e significado real. 

A principal conseqüência é o abandono irreversível da idéia de que o modelo de 

desenvolvimento do mundo ocidental seguida nos últimos séculos é o melhor possível. Existe 

uma crescente consciência de que outras culturas podem dar contribuições fundamentais para 

a construção de uma nova sociedade. 

Durante o século XX, a situação internacional na qual esta visão foi baseada 

transformou-se enormemente. O que passou a ser chamado Terceiro Mundo deixou de 

desempenhar um papel passivo para se tornar uma presença viva, dinâmica. O processo de 

ocidentalização no qual os países subdesenvolvidos atuaram, principalmente, como 

receptores passivos de uma cultura externa, está terminando e um relacionamento mais 

equilibrado está surgindo. Um dos pré-requisitos para uma mudança positiva, é que os países 

do terceiro mundo encontrem o seu próprio caminho de desenvolvimento (HERRERA, 2003, 

grifo nosso). 
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2.6.3 Os Elementos de um Novo Enfoque do Desenvolvimento 

 

Mesmo supondo que, para os países pobres, as taxas de crescimento são 

consideravelmente maiores do que as observadas historicamente, não existe praticamente 

nenhuma chance dos subdesenvolvidos alcançarem os industrializados, em termos de 

consumo per capita. 

O elemento distintivo do novo enfoque de desenvolvimento em comparação com o 

tradicional é que é centrado nos valores concretos do ser humano. 

 

 Alimentação  
 
Necessidades Básicas 

 
Habitação 
 

Invariáveis através do tempo 
e da cultura. 

 Saúde e Educação  
 

Uma das formas de se atenuar as discrepâncias é determinar quais são as 

necessidades básicas legítimas para a maioria da população. 

Podem ser identificados três elementos:  

 

� Não repetir o caminho dos países desenvolvidos; 

� Satisfazer as necessidades do povo; 

� Assegurar a maior participação popular possível. 

 

O novo enfoque de desenvolvimento tem como mecanismo de mudança: um conceito 

de auto-suficiência, considerado ingênuo e irrealista pelos países desenvolvidos. Conforme 

Herrera (2003, p. 41): 

 

[...] pode ser compreendida em nível nacional de cada país subdesenvolvido, como o 
desejo de desenvolver a capacidade para tomadas de decisões e sua implementação 
autônoma em todos os aspectos do processo de desenvolvimento, incluindo ciência e 
tecnologia. Este enfoque centrado na auto-suficiência foi formulado em nível 
internacional como oposição a todas as formas de dependência. Ele propõe uma 
mudança no modo de incorporação dos países subdesenvolvidos nos sistemas 
políticos, econômicos, culturais internacionais. 
 

 

Desenvolvimento, progresso ou evolução – seja qual for a palavra utilizada além de 

um fenômeno técnico-econômico, é também um processo pelo qual a sociedade cria e 

reafirma continuamente sua própria identidade. 
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Quando o desenvolvimento é concebido como uma transformação endógena, na qual 

a experiência externa não é imposta, mas voluntariamente incorporada, as características 

culturais específicas dos países subdesenvolvidos podem ser, ao invés de obstáculos, um 

núcleo dinâmico do processo de mudança.  

O objetivo da auto-suficiência é substituir a estrutura presente de injustiça 

institucionalizada por um sistema de cooperação real e solidária entre parceiros com iguais 

obrigações e direitos. Conforme Dagnino (2004, p. 3): 

 

O final do autoritarismo deu início a um processo de democratização política, que 
tende a possibilitar um aumento da capacidade dos segmentos marginalizados de 
veicular seus interesses, levando a expressão  de uma demanda crescente por direitos 
de cidadania. Á medida que esse processo avançar, aumentará ainda mais a 
capacidade desses segmentos de pressionar, pela satisfação das necessidades não 
atendidas por bens e serviços, alimentação, transporte, moradia, saúde e educação, 
comunicação, etc – e com isso a demanda por políticas públicas capazes de 
promover seu atendimento.  
 

 

A auto-suficiência não é uma concepção irrealista e romântica, destinada a perder sua 

validade quando confrontada com a dura realidade. Qual é o papel da ciência e da tecnologia 

neste processo de transformação? Como ligar eficazmente os sistemas de P&D dos países em 

desenvolvimento com suas próprias sociedades? E como torná-las capazes de produzir 

conhecimento e as tecnologias necessárias para um desenvolvimento autônomo e auto-

induzido? Nos países de Terceiro Mundo é difícil prever qual tipo de mecanismo deverá ser 

usado para conduzir a uma demanda social adequada pelos sistemas de P&D. 

Conseqüentemente, uma das principais áreas-problema a ser explorada é a da participação 

social na produção de tecnologias apropriadas para um projeto de desenvolvimento autônomo. 

A autoconfiança ou desenvolvimento endógeno clama também, por uma revisão 

cuidadosa das estratégias de difusão de tecnologia dos países desenvolvidos. Os países 

subdesenvolvidos não serão receptores passivos dos subprodutos do crescente “consumismo” 

dos países desenvolvidos, mas terão um papel ativo na escolha do que é necessário para uma 

sociedade autônoma (HERRERA, 2003). 
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3 A IMPORTÂNCIA DA UNIVERSIDADE NA DINÂMICA DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Neste terceiro capítulo, apresenta-se brevemente o contexto evolutivo da 

universidade para, em seguida, situar a Universidade do Contestado, explicitando as suas 

características organizacionais, as suas atividades e sua condição de universidade periférica.  

 

3.1 A UNIVERSIDADE E SUAS FUNÇÕES 

 

A Universidade, centro de poder ideológico e político, pelo papel que desempenha na 

legitimação e consolidação dos projetos sociais, como responsável pela produção do 

conhecimento e pela formação de novos dirigentes de uma sociedade, tem servido, ao longo 

da história, aos interesses das elites dominantes. No entanto, na medida em que abriga e 

reflete o conjunto das contradições que permeiam toda sociedade, constitui também o palco 

das disputas entre grupos que buscam hegemonia do poder, no embate de projetos entre 

diferentes concepções de sociedade (MAZZILI, 1996). 

Para Minogue (1977, p. 11), qualquer tentativa de caracterizar as universidades em 

termos de um critério único será inevitavelmente errônea. Thayer diz que (2002, p. 30, grifo 

do autor): 

 
Houve um tempo em que o nome universidade conduziu por todos os lugares, o 
ânimo épico á casa do intelecto. O sábio, o universitário, como herói e sacerdote da 
história. Sem dúvida, a importância do que sob esse nome se conjugava, tornava-a 
meritória de tão exclusivo reconhecimento: autonomia do Estado e da sociedade; 
arquivo, centro do saber universal; educação e construção do espírito do povo; 
qualificação das forças de trabalho; fonte do saber nacional; saber do saber ou 
reflexibilidade e interrogação da verdade da ciência, da justiça da lei; guardiã e 
reguladora do progresso; superação das desconfigurações da humanidade por meio 
da educação do gênero humano, em relação a uma determinada pré-configuração 
ou modelo; unidade da ciência, da cultura e da ética; integração dos direitos nativos 
e das políticas locais na língua nacional, integração paulatina da língua nacional nas 
relações, protocolos e formatos trans ou multinacionais, e assim a múltipla série de 
elementos que diz respeito á missão da universidade, portanto, da universidade 
missionária. 
 

 

A Universidade, ao longo de seu percurso histórico, pode ser caracterizada da 

seguinte forma: 
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Período Função 
Século XII Formar Elites (Nobres) 
Século XVII Instrumental 
Século XIX Ciência e Pesquisa (Berlim) 
Início do Século XX Aumento de Demandas de Ordem Econômica  

Social e Política  
Segunda Metade do Século XX Massificação da Universidade 
Quadro 6 - A Universidade em seu contexto Histórico 
Fonte: adaptado de Meneghel (2003); Rappel (1999). 
 

 

No início do século XX, a Universidade passou a sofrer rigorosas críticas em vista do 

seu isolamento, principalmente pela falta de compromisso com os problemas de ordem 

nacional. Por conta disso, já na segunda metade do século XX, apesar da “massificação”23 da 

Universidade o desafio passa a ser o alto conhecimento acessível a maior parte do contingente 

populacional, suprindo as demandas do Estado e da sociedade. 

  

Revolução Acadêmica Caracterização 

I Revolução Acadêmica – Século XVII Razão e estado – ciência para sociedade e 

pesquisa como via de regra.  

II Revolução Acadêmica – Século XIX Universidade de Berlim – investigação. 

III Revolução Acadêmica – Século XX Saída do estado para o mercado. 

Quadro 7 - Demandas do Estado e da Sociedade 
Fonte: adaptado de Minogue (1977). 
 

 

Conforme Meneghel (2003, p. 22-23, grifo do autor), “a tarefa de resignificar as 

atividades acadêmicas, via maior percepção do seu papel social, deve permitir à Universidade 

atender às demandas do mercado e ao mesmo tempo ampliar sua atuação junto a outros 

atores”, ainda que ela se mantenha incapaz de atingir todos os grupos sociais e de eliminar as 

contradições internas que a compõem. Para Goergen (2000, p. 158): 

 
 
A universidade precisa quebrar o grilhão do individualismo, do isolamento, do 
corporativismo e do egoísmo, para gerar uma solidariedade fecunda, como 
sementeira de uma nova forma de ser, de agir e de saber.  Uma preocupação 
importante, no interior desse projeto, deve ser a administração da interconectividade 
dos seus saberes, uma vez que a ciência clássica, filha dileta da racionalidade 
moderna, desintegrou, dissecou e separou, em cortes cada vez menores, o cosmos e 
o próprio ser humano. As relações transversais, que passam a ser determinantes do 
novo modelo social, representam o fim das reservas das especialidades e dos 

                                                 
23 Estruturação e promoção do mercado institucional, por meio de competição e do fortalecimento de estudantes-
consumidores. 
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fazeres. A produção coletiva exige a liberação dos quadros estreitos e confinados 
das instituições tradicionais. 
 

 

Hoje, no Brasil, é preciso rever o verdadeiro sentido da UNIVERSIDADE: 
 
Repensar o papel da Universidade em nosso país, hoje, compreende buscar 
estruturas produtivas em nível de excelência capazes de contribuir, de alguma 
forma, para a autonomia tecnológica e para inserção no mercado global. Mas 
também, e acredito primordialmente, exige atentar para a importância de construir 
uma sociedade mais justa, solidária, pacífica, pela formação de alunos com 
competência técnica e social – em suma, de cidadãos (MENEGHEL, 2003, p. 23). 
 

 

A visão funcionalista da universidade é uma contradição inerente ao próprio modelo, 

pois a partir dos anos 1990, as novas características e demandas do Estado, as novas 

demandas da sociedade e o novo conceito de ciência (fim da neutralidade científica)  refletiu 

nas seguintes questões: 

� Alta Produção – Cultura X Conhecimento = útil para quê? 

� Hierarquização do Saber X Democratização = Igualdade de oportunidades e 

competência para quem? 

� Autonomia X Submissão = Equilíbrio entre objetivos e recursos = Como tratar a 

lógica sociedade/empresa? (SOUSA SANTOS, 1995).  

 

Ainda sob esta análise ressalta-se que: 

 
Não podemos pensar teológica, nem categoricamente o acontecimento universitário.  
A idéia da universidade missionária, mãe e fonte de ciência, reguladora, crítica, 
autônoma, centro enciclopédico do saber, condutora e educadora do espírito do povo 
e das forças do trabalho, motor do progresso, torna-se atualmente impertinente para 
pensar a realidade universitária (THAYER, 2002, p. 8). 
 

 

Goergen (2000) e Souza Santos (1995) assinalam que a crise hegemônica (modelo), a 

crise de legitimidade (social) e a crise institucional (fins e meios) precisam ser repensadas da 

seguinte forma: 

 
É imprescindível que aqueles que pensam a universidade hoje o façam na 
perspectiva desta nova realidade: sem fugir aos apelos de um mundo em 
transformação, a universidade precisa saber qual é, como universidade, o seu 
compromisso social. A questão proposta assume relevância sob diferentes pontos de 
vista. Primeiro, é preciso ter em conta que as transformações em curso, queiramos 
ou não, haverão de ter grande impacto sobre a universidade, Isto, por si só, já 
exigiria uma vigilância avaliativa, um repensar do modelo acadêmico atualmente 
vigente. Em segundo lugar, as defasagens entre a universidade e a sociedade abrem 
diferentes perspectivas de encaminhamento, inclusive daquela que implica a 
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transformação da universidade em instituição de prestação de serviços. Torna-se 
então vital o debate a respeito da identidade da universidade, da função social da 
universidade ou, em outras palavras, torna-se urgente o debate em torno do tipo de 
universidade que a sociedade necessita e deseja (GOERGEN, 2000, p.101). 

 

Como a crítica ao modelo funcional da Universidade, pode-se elucidar que Minogue 

(1977) define de forma clara e concisa as seguintes doutrinas: 

 

� Doutrina de Adaptação Social (DAS): entende que a universidade deve adaptar-

se do todo maior da sociedade e não servir apenas a uma elite privilegiada. 

� Doutrina da Transformação Social (DTS): entende que as barreiras entre seres 

humanos devem ser destruídas. 

 

3.2 A RELAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA  

 

Nas décadas de 1950 e 1960, as relações existentes entre universidade e empresa 

ocorriam de maneira individualizada e informal. A partir da década de 1970 e, 

principalmente, na década 1980, as relações universidade–empresa passaram a ser 

incentivadas e organizadas como atividade institucional. 

Conforme Rothwell (apud ALMEIDA, 2003), configuram-se como experimentos 

para transferência de tecnologia da universidade para o setor produtivo as seguintes 

iniciativas: 

 

� Sistemas Nacionais – Centros Governamentais de P&D; 

� Programas Universitários de Integração com a Empresa; 

� Oficinas Universitárias de Transferência de Tecnologia; 

� Empresas Universitárias Comercializadoras de Tecnologia; 

� Centros de Pesquisa em Excelência; 

� Centros de inovação; 

� Consórcios de Pesquisa e Desenvolvimento e Centros Cooperativos de Pesquisa; 

� Incubadoras de Empresa; 

� Parques Tecnológicos. 

Para Almeida (2003, p. 74-75): 

 
Um dos problemas mais mencionados nas análises e discussão sobre política 
científica e tecnológica nos países latino-americanos refere-se ao pouco uso do 
potencial de pesquisa e desenvolvimento das universidades devido à inexistência de 



 65 
 

uma demanda explícita por parte das empresas. Contudo, na América Latina, a 
interação universidade e setor produtivo tem sido reconhecida como necessária e 
urgente para o desenvolvimento econômico da região. 
 
 
 

É importante ressaltar as diferenças oriundas das sistemáticas adotadas pelas 

universidades e pelas empresas, conforme se destaca a seguir: 

 

Princípios da Universidade Princípios da Empresa 
Preservação do conhecimento existente, busca 
e difusão de conhecimentos novos 

Obtenção de utilidades 

Liberdade para pesquisa Provisão eficiente de bens e serviços que 
satisfaçam as demandas concretas 

Integração entre pesquisa e docência Consideração dos diversos aspectos 
financeiros como parte essencial para assumir 
riscos 

 Liberdade de pesquisa que pode ser 
prejudicial, se levados em conta aspectos 
confidenciais de tecnologia. 

Quadro 8 - Princípios da Universidade e da Empresa 
Fonte: Solleiro (1990 apud ALMEIDA, 2003) 
 

Vale destacar que as particularidades do processo inovativo afetam as possibilidades 

de interação entre a universidade e o setor produtivo. É notório que a especificidade das 

atividades realizadas nas esferas acadêmica e empresarial, bem como os valores sócio-

econômico e cultural que prevalecem nestes ambientes, condicionando a interação entre as 

partes. Todavia, é importante frisar que: 

 

Nos países periféricos, o padrão de desenvolvimento dependente e excludente 
determina um contínuo processo de importações tecnológicas, que vincula à 
produção interna de mercadorias, antes importadas, tecnologias já conhecidas no 
exterior. As características do produto estabelecidas a priori dificultam o 
desenvolvimento interno de tecnologias (ALMEIDA, 2003, p. 76). 
 
 

A resposta esperada por parte dos atores envolvidos é a estruturação de novos 

arranjos institucionais que contemplem mudanças qualitativas na interação entre a 

comunidade acadêmica e o setor empresarial, inclusive por uma nova divisão de trabalho. 

 

3.3 UNIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO 

 

Conforme Trindade (1994), o Brasil optou pelo ensino superior profissional a partir 

do século XIX. Com exceção da autonomia concedida às universidades na década de 1980 
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[USP, Unicamp e Unesp], o Sistema Federal de Educação Superior, jamais gozou de 

autonomia administrativa e de gestão financeira. Em termos latino-americanos, o sistema 

universitário brasileiro reflete claramente as caracterizações do sistema universitário norte-

americano, focado na formação de profissionais para o mercado de trabalho.  

Para Ristoff (1994), três características básicas definem o modelo norte-americano de 

educação superior: a) sua orientação pública; b) a sua estadualização administrativa; c) e sua 

diversidade de objetivos acadêmicos. 

A caracterização fundacional do sistema catarinense de ensino superior, como se 

poderá ver, vem suprir uma defasagem proveniente da distância territorial e técnica entre a 

capital [UFSC], e as demais regiões do Estado de Santa Catarina. Grande parte das Fundações 

Educacionais transformou-se em Universidades, seguindo o exemplo da Fundação 

Universidade Regional de Blumenau – FURB, que foi pioneira na consolidação do ensino 

universitário regional. 

  

3.4 A UNIVERSIDADE DO CONTESTADO NO CONTEXTO DA REGIONALIZAÇÃO 

DO ENSINO SUPERIOR  

 

A Universidade do Contestado localiza-se no centro oeste do Estado de Santa 

Catarina. Esta região abrange o planalto norte, planalto central e meio-oeste, na região onde se 

desenvolveram os episódios históricos conhecidos por “Questão do Contestado”24. 

A expressão “Região do Contestado” (Figura 4) foi usada pela primeira vez em 1974, 

quando da criação do “Museu Histórico e Antropológico da Região do Contestado” (THOMÉ 

apud VALENTINI, 1998, p. 38), e continua: 

   

Trata-se de uma ampla zona localizada no Centro-Oeste de Santa Catarina, formada 
pelas microrregiões: do Planalto Norte (ex-vale do Canoinhas), do Meio-Oeste, do 
Alto Vale do Rio do Peixe, e partes das microrregiões do Alto Uruguai, Serrana e do 
Alto Irani, que no conjunto, somam 32.000 km de área, tendo em comum o fato de, 
no passado, terem sido palco da Guerra do Contestado e estarem inseridas no 
Território Contestado.  
 

 

                                                 
24 A Guerra do Contestado foi um acontecimento histórico, ocorrido na região Meio-Oeste de Santa Catarina, 
envolvendo questões de convicções religiosas, sociais, políticas e econômicas, geradoras de um confronto entre 
Paraná e Santa Catarina. Com conseqüências marcantes para a região, o embate foi resolvido com a assinatura do 
Acordo do Contestado.  
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Esta área engloba as microrregiões do Alto Vale do Rio do Peixe e do Vale de 

Canoinhas, do Planalto Norte e parte das microrregiões Serrana e Alto Irani. Conta, 

aproximadamente, com 50 municípios, que ocupam 31.716 Km2, onde residem cerca de 

850.000 habitantes.  

 

 
Figura 4 – Distribuição Espacial da Região do Contestado – 1907 
Fonte: (SANTA CATARINA, 2004) 

 

Os municípios-pólo de Caçador, Concórdia, Canoinhas, Mafra e Curitibanos 

(Campus Universitário), bem como Fraiburgo, Santa Cecília, Monte Carlo, Rio Negrinho, 

Seara e Porto União (Núcleos Avançados), têm um perfil comum. Estes municípios são 

formados demograficamente por migrantes paulistas, portugueses, espanhóis, poloneses, 

italianos e alemães que, no começo do século XIX adentraram nesta região, miscigenando-se 

com os nativos. Esta população deu o substrato básico para as posteriores migrações 

européias, que pervadia a cultura destas comunidades, interligando-se e identificando-as pela 

mescla cultural comum, cujas características são fatores que propulsionam a construção do 

desenvolvimento regional integrado. 

O aparecimento das instituições religiosas, civis, comunitárias ou públicas produtoras 

de serviços atuantes nesta região é característica marcante da organização das comunidades, 

expressando, com propriedade, seu desejo de crescimento quantitativo e qualitativo. 
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O Meio Oeste tem por característica econômica a produção de alimentos, olerícolas, 

frutícolas, avícolas, de suínos e bovinos, enquanto o Planalto Norte tem propensão para a 

produção de madeiras, de essências nativas e reflorestadas. Assim, possui duas grandes 

tendências industriais: a primeira, apresenta a perfeita fusão das atividades agropecuárias com 

a indústria de transformação, caracterizando o sistema de integração agroindustrial; a 

segunda, engloba os setores florestal, madeireiro e seus derivados tais como, papel e papelão, 

mobiliário e produtos afins. Estão em expansão, por sua vez, as indústrias metal-mecânica, 

metalúrgica e de calçados e os setores de cereais, hortigranjeiros e de frutas de clima 

temperado. 

Portanto, o quadro situacional de abrangência da UnC representa um grande desafio 

para implementar um programa de qualificação de recursos humanos e mobilizar a região [de 

abrangência, conforme mapa e quadro abaixo relacionados] com perspectivas de avanços 

significativos para as próximas décadas, sobretudo, em função do potencial de matéria-prima 

existente e do sistema de organização regional. 

 
Figura 5 – Distribuição Espacial da UnC  
Fonte: (UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, 2003) 
 

 

Em consonância com o rumo seguido pela maioria das instituições periféricas de 

Ensino Superior, nota-se que também a UnC, a rigor, tornou-se uma “Universidade de 

excelência, mais uma empresa num mundo em que o capital troca de mãos a nível 

transnacional” (READGINS, 2003, p. 52). Para o autor, a exigência crescente de qualidade e 
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competência e o “apelo à excelência assinala ao fato de já não existir nenhuma idéia de 

universidade, ou antes, de essa idéia ter agora perdido todo o conteúdo” (READINGS, 2003, 

p. 49). 

 

 
Figura 6 – Localização e Endereços da UnC 
Fonte: (LONGHI; SOUZA, 2006) 
 
 

3.5 CONCEPÇÃO E PERFIL DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO 

 

A universidade é o local adequado para a elaboração do conhecimento crítico, o 

laboratório das criações, lócus onde os esforços são acumulados e difundidos, para 

impulsionar o crescimento intelectual da humanidade, abrindo constantemente espaços que 

assegurem a reflexão epistemológica e crítica sobre a realidade. 

A Universidade do Contestado é uma iniciativa que emerge da realidade social e com 

ela se compromete. Como toda instituição, seus fins são públicos porque sua origem é 

comunitária e todos os seus programas e serviços se voltam para a coletividade. Além disso, a 
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UnC tem  claro que sua especificidade – o ensino, a pesquisa e a extensão – não podem ser 

propriedade de pessoas ou organismos privados; devem ser coletivos, portanto, públicos e de 

domínio das comunidades (UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, 2001).  

Identificada como uma instituição da sociedade e para a sociedade, a UnC  assume 

um caráter comunitário e interativo, estabelecendo interfaces  com todas as instituições 

especializadas que possibilitem consolidar seu projeto institucional e contribuir para o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento social.   

A Universidade do Contestado, portanto se define como uma instituição da sociedade 

regional. Enquanto instituição, seus fins e compromissos são definidos em íntima relação com 

seu contexto e com o futuro. Decorrência necessária deste pressuposto é, portanto, seu caráter 

comunitário e interativo em torno do que ela explicita sua missão e em função dela estabelece 

sua estrutura e define seus projetos de ação. Sua filosofia, concepção e políticas emergem da 

realidade que a circunda e, em função desta mesma realidade, justifica sua razão de ser e de 

fazer. 

O perfil da UnC, pode ser identificado por diferentes ângulos. Em relação à sua 

concepção, dois são os princípios que a sustentam. O primeiro diz respeito à dimensão 

institucional e se refere ao projeto político da Universidade. A Idéia de instituição contém em 

si a concepção estratégica, diretamente relacionada à contextualidade. A concepção 

estratégica diz respeito ao conjunto das relações e dos processos instituintes que se 

estabelecem entre a Universidade e a realidade social no seu contexto. 

Outra característica, na dimensão institucional, é o seu vocacionamento, de caráter 

histórico. 

A questão histórica inerente a uma instituição diz respeito ao dinamismo, às 

interações e à dimensão prospectiva, configuradora de situações novas que a Universidade 

pode gerar na sociedade e que, por sua vez, esta pode gerar naquela. Neste sentido, a UnC, é 

concebida como uma instituição em processo instituinte, isto é, em constante vir-a-ser. Ela se 

constitui à medida que contribui para a formação da sociedade que a informa. 

O segundo princípio, em relação à sua concepção, diz respeito à dimensão 

organizacional. Fundamentalmente, a dimensão organizacional está relacionada ao plano e às 

condições necessárias para sua execução. Enquadra-se neste campo toda a linha programática 

relacionada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à pós-graduação, bem como à infra-estrutura e 

aos recursos necessários para garantir a execução dos projetos e a consecução dos fins da UnC 

(UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, 2001). 
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3.6 BREVE CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA 

UNIVERSIDADE DO CONTESTADO 

 
A Universidade do Contestado teve seu projeto aprovado pelo CFE, pela via da 

autorização, através do Parecer nº. 589/91. Esteve em processo de acompanhamento 

desenvolvido por Comissão Especial do Conselho Federal de Educação, seguida de Comissão 

Especial do Conselho Estadual de Educação, de 1992 a 1997. Em 21/10/97, pelo Parecer 

246/97 CEE-SC, a UnC foi oficialmente reconhecida em 03/12/97, pela Resolução 

42/97/CEE/SC, publicada no Diário Oficial do Estado, nº. 15.816, página 6. 

A Universidade do Contestado possui Campi Universitários em Caçador, Canoinhas, 

Concórdia, Curitibanos e Mafra e exerce atividades também em Porto União, Fraiburgo, Santa 

Cecília, Monte Carlo, Seara e Rio Negrinho. 

A Universidade do Contestado apresenta em sua estrutura organizacional superior os 

seguintes Colegiados: 

a) Conselho Acadêmico; 

b) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

c) Conselho de Administração Superior; 

d) Câmara de Planejamento; 

e) Conselho de Curadores. 

 

A estrutura executiva superior e setorial da Universidade é composta pelos seguintes 

órgãos: 

a) Reitoria; 

b) Diretorias; 

c) Coordenadorias. 

 

A estrutura administrativa da Universidade do Contestado atende ao modelo 

“multicampi”, de tal forma que a administração superior está voltada para as questões 

centrais, enquanto a administração setorial ocupa-se das atividades das unidades 

universitárias. O modelo da Universidade em funcionamento assegura a unidade de fins e a 

descentralização operacional, compatibilizando decisões e ações entre os órgãos deliberativos 

e executivos da Universidade (LONGHI; SOUZA, 2006). 

A seguir, apresenta-se a configuração estrutural através do organograma da 

Universidade: 
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Figura 7 – Organograma da Universidade do Contestado – Administração Superior 
Fonte: (LONGHI; SOUZA. 2006) 
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Figura 8 – Organograma da Universidade do Contestado – Administração Setorial 
Fonte: (LONGHI; SOUZA, 2006) 

 

A Fundação Universidade do Contestado, mantenedora da Universidade do 

Contestado – UnC, com sede na cidade de Caçador-SC, foi criada em 29 de abril de 1994, e 

confirmada pela Lei Municipal nº. 838/94 de 13/10/94. Segundo rege seu estatuto, é uma 

instituição pública municipal de direito privado. 
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3.7 DESCRIÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES DA UNC 

 

 Universidade do Contestado – UnC, reconhecida em 199725, está materializada em 

cinco Campi nos quais desenvolve suas atividades de ensino, pesquisa  e extensão.  

A UnC promove a formação de seus alunos nos Ensinos Fundamental, Médio e 

Superior, com o objetivo de educar para a cidadania e capacitar para o mercado de trabalho. 

Conforme a Universidade do Contestado (2006, p. 35), é possível afirmar que:  

 
 
O investimento permanente no aprimoramento profissional do corpo docente, bem 
como na adequação de instalações, laboratórios, equipamentos, acervo bibliográfico 
e outros recursos complementares são, assim, mais um compromisso assumido pela 
Universidade. O ensino à distância, apoiado nas facilidades oferecidas pela 
tecnologia da informação, cursos oferecidos em horários alternativos e compatíveis 
com as necessidades dos alunos, cursos seqüenciais, aulas em regime especial de 
períodos e horários são outros exemplos de como a UnC, empenha-se em não só 
qualificar, mas igualmente ampliar as possibilidade de acesso à Educação. 
 

 

Ressalvadas as dificuldades regionais, vale lembrar da dificuldade da própria 

universidade em alavancar seus cursos à distância, demonstrando assim que após ter sido a 

terceira instituição do estado a ser credenciada no MEC, não conseguiu se posicionar de 

forma competitiva perante as demais instituições. Isso intensifica a problemática acerca da 

comunicação interna e externa extremamente truncada e deficiente. O projeto de uma editora 

encontra-se pendente, e grande parte das edições das revistas Ágora e Iniciação em atraso, 

através de uma sistemática lenta e morosa torna-se impossível cobrar produção científica de 

seus colaboradores. 

 A Universidade do Contestado (2006) ressalta que o ensino com qualidade é hoje o 

pressuposto e a preocupação maior da UnC. Melhoria nas condições de oferta de cursos, 

qualificação docente, infra-estrutura condizente, recursos tecnológicos, laboratórios, 

equipamentos e acervo bibliográfico adequados ao pleno desenvolvimento dos projetos, 

passou, neste último ano [de 2005], a ser ponto de honra para implementação de projetos 

voltados ao ensino na UnC. Para Theis (2006, p. 8): 

 
 
Por intermédio da formação científico-cultural e qualificação profissional da força 
de trabalho e da realização de pesquisa básica e aplicada – se, obviamente, viáveis – 
a universidade moderna, convertida em organização prestadora de serviços e 
privilegiando relações com o setor produtivo, contribui para forjar o clima 
ideológico e as condições históricas favoráveis a um desenvolvimento social, 

                                                 
25 Reconhecida em 03/12/1997, pela Resolução 42/97 – CEE/SC, publicada no Diário Oficial do Estado, nº. 
15816, página 6. 
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cultural e ecologicamente perverso. É irônico que a universidade pareça tão 
impotente para fazer minimamente o que dela se espera – ensino-pesquisa-extensão 
que desvele as causas concretas da crise cultural e indique alternativas social e 
ambientalmente viáveis. É irônico que a universidade pareça capaz de dar respostas 
que ultrapassem o filtro acrítico do discurso burocrático da excelência. 

 

Através desses projetos de ensino, a UnC está tentando  desenvolver mecanismos de 

fortalecimento econômico, político e cultural da sociedade. Está lutando para que o 

aprofundamento técnico-científico e metodológico nas mais diversas áreas do conhecimento 

humano e profissional sejam de fato passíveis de realização. 

 

3.7.1 O Ensino de Graduação 

 

Consciente de que o ensino de Graduação é a mais importante função num País como 

o Brasil, cuja fase de desenvolvimento exige mais e mais mão-de-obra qualificada, 

particularmente, em nível superior, a UnC, fez com que este nível de ensino, passasse a 

compor, no planejamento acadêmico, papel preponderante e indissociável em relação às 

funções de pesquisa e extensão. O ensino de Graduação tem como preocupação especial a 

qualidade, assegurada pela capacitação docente, bem como, pela melhoria em quantidade e 

qualidade, do acervo bibliográfico e  demais condições de trabalho. 

A  UnC tem claro que é na Graduação que se concentra o maior volume de suas 

ações. É para este plano, portanto, que a Universidade prioriza seus esforços, indissociando-os 

dos projetos de pesquisa e de extensão, os quais são fontes permanentes de produção e 

disseminação de conhecimentos. 

É a partir dos programas de Graduação que a UnC desenvolve mecanismos de 

fortalecimento econômico, político e cultural da sociedade. Por meio dela, possibilitar-se-á o 

aprofundamento técnico-científico e metodológico na mais diversas áreas do conhecimento 

humano e profissional, além de elevar e aperfeiçoar o nível da convivência humana.  

A UnC possui cinqüenta cursos  de graduação aprovados e em funcionamento, no 

entanto, possui  nove cursos [cinco na área de ciências exatas e da terra],  de graduação  

aprovados e não ofertados, bem como,  um curso seqüêncial  de formação específica na área 

de representação comercial.    (UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, 2006). 
 

3.7.2 Pesquisa e Pós-Graduação 
 

Os convênios para a pesquisa e pós-graduação permitem um intercâmbio permanente 

entre professores, estudantes e sociedade. Assim, é enriquecida a formação de recursos 
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humanos, consolidam-se os grupos de pesquisa e também se busca a promoção do 

desenvolvimento técnico-científico regional.  

Até o ano de 2005, havia 21 (vinte e um) grupos de pesquisa em atuação na UnC e 

cerca de 78 projetos de pesquisa. A UnC entende por pesquisa  o processo de investigação 

científica sobre a realidade, vinculada à elucidação de problemas e à criação de alternativas,  à 

emancipação intelectual, social, política e comportamental do indivíduo e da comunidade. 

Este processo não é estanque; é dinâmico e faz-se através da busca constante de relações 

sucessivas e progressivas intrínsecas à realidade (UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, 

2006). 

 É importante destacar que a instituição fez o caminho inverso, primeiro criou os 

grupos de pesquisa e depois tentou instituir a pesquisa, dos 21 grupos restam apenas alguns 

poucos funcionando efetivamente. A falta de interação entre os grupos também é um fator 

negativo, pois, dificulta a participação em editais e também as parcerias em projetos 

interconectados.  

A pesquisa é considerada, também, um fator de realimentação, tanto do ensino como 

da extensão. Ensino e extensão, deste modo, passam a ter incumbência de buscar, 

constantemente, as soluções de problemas e apresentar novas alternativas teórico-práticas. A 

pesquisa, portanto, é desenvolvida dentro de um caráter de interdisciplinaridade 

(UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, 2006). 

 No caso da UnC – Curitibanos, a interdisciplinaridade não acontece como deveria, 

existem algumas desconexões, uma delas é   a grande dificuldade da Coordenadoria de Ensino  

em justificar a sua existência, visto que se sobrepõem as atividades de Secretaria acadêmica e 

até mesmo da própria Direção Acadêmica.    

A pesquisa promovida pela UnC se dá dentro de duas vertentes: pesquisa de demanda 

e pesquisa acadêmica. No entendimento da instituição, pesquisa de demanda é o conjunto de 

investigações em que os resultados se voltam para a melhoria e fortalecimento do contexto 

regional. Pesquisa acadêmica é constituída das investigações em que os resultados buscam 

viabilizar os programas acadêmicos da Universidade, tendo como referência a qualidade dos 

cursos em funcionamento na UnC e a qualidade da difusão do conhecimento 

(UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, 2006). 

Esse é outro fator que passa distante das reuniões de colegiado dos cursos, muitas 

vezes o que transparece é que nem mesmo os dirigentes têm clareza sobre o que é pesquisa. 

A Coordenadoria de Pesquisa e Pós-Graduação oferece à comunidade acadêmica, em 

geral, ex-alunos, empresários, profissionais liberais, professores das redes pública e particular, 
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do ensino médio e professores universitários, cursos de Pós-Graduação “Lato Sensu”; 

abrangendo diversas áreas do conhecimento e do campo de saber, que permitem aos 

participantes uma melhor inserção no mercado de trabalho, tendo em vista a participação dos 

mesmos no desenvolvimento da sociedade brasileira, e a colaboração na formação contínua 

desses profissionais (UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, 2006). 

Ainda assim, os cursos de pós-graduação não atendem as demandas regionais porque 

não há uma política de Pós-Graduação da Universidade como um todo, neste caso é 

sumamente importante esclarecer a inexistência de programas conjuntos, a Universidade é sua 

própria concorrente, pois cada um dos campi define sua própria política de planejamento e 

lançamento de cursos, muitas vezes inviabilizando o fechamento de turmas, por ofertas 

sobrepostas.  

O processo de consolidação da pesquisa científica na UnC vem se fortalecendo ano a 

ano, por meio dos seus diferentes Programas de Apoio à Pesquisa. A Universidade do 

Contestado implantou o Programa de Iniciação à Pesquisa como uma das estratégias para a 

criação de grupos de pesquisa e para uma sólida formação acadêmica. O Fundo de Apoio à 

Pesquisa (FAP) sustenta e mobiliza o espírito de investigação acadêmica na UnC. Dois 

Programas, FAP (Fundo de Apoio à Pesquisa) e a Bolsa do Artigo 170, são destinados ao 

fomento à pesquisa junto aos acadêmicos da UnC (UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, 

2006). 

Sem dúvida, uma das coisas que tem funcionado bem é o FAP, talvez o melhor 

indicativo, na Universidade, de que é possível investir em pesquisa.  

 

3.7.3 Extensão e Cultura 

 

As atividades de Extensão, Cultura e Assistência ao Estudante são organizadas sob 

a orientação da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, tendo como suporte em cada um dos 

Campi Universitários, as Coordenadorias de Extensão e Cultura. A UnC concebe a extensão 

como elo entre o ensino, a pesquisa e a sociedade. É ela, a extensão, o instrumento pelo qual o 

saber e as tecnologias produzidas chegam, sob diversas formas e meios, até a comunidade.  

Atuando da seguinte forma: 

� Divulgando a instituição, através de meios e canais de comunicação, 

publicizando as atividades da universidade na comunicação externa 

(UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, 2006); 
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� Integrando a comunidade universitária através das práticas esportivas, lazer e 

cultura; 

� Planejando com os Campi, Núcleos e Extensões da UnC  atividades voltadas ao 

desenvolvimento da democracia, da promoção da cidadania, da inclusão social; 

� Participando ativamente em campanhas sociais e comunitárias; 

� Assessorando instituições públicas e privadas; 

� Desenvolvendo projetos que visem o desenvolvimento regional, econômico, 

social e cultural; 

� Criando estratégias para atender as demandas regionais; 

� Estimulando e incentivando a prática acadêmica, de forma a contribuir para o 

desenvolvimento da ciência social e política; 

� Participando de atividades culturais no sentido de inserir a sociedade na 

universidade; 

� Congressos; 

� Seminários; 

� Fóruns de desenvolvimento; 

� Preservando os valores históricos e culturais da região do contestado. 

 

Sendo a Universidade do Contestado uma instituição voltada para ações 

comunitárias, seu escopo precípuo é fazer chegar ao homem sua produção científica e 

experiência vivenciada com vistas à promoção do desenvolvimento sócio-cultural, político e 

econômico de sua região de abrangência. A extensão tem por missão conhecer e compartilhar 

os anseios da comunidade e produzir alternativas que possibilitem condições de 

desenvolvimento da sociedade, através da ação docente e discente.  

A extensão se organiza estruturalmente em consonância com as áreas temáticas do 

Plano Nacional de Extensão, do Plano Institucional de Desenvolvimento Integrado e do Plano 

de Desenvolvimento de Extensão, alicerçada na idéia de que a Universidade, além de 

produção do conhecimento, é uma instituição responsável pelo seu entorno social.  

A Universidade busca integração de forma recíproca com instituições da 

comunidade, através de convênios, contratos e parcerias, visando, além da troca de 

experiências e do desenvolvimento conjunto, a melhoria da qualidade de ensino e a formação 

técnico-profissional do homem da região. É através da extensão que a Universidade 

estabelece seu vínculo mais próximo com a comunidade na qual está inserida 

(UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, 2006). 
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Assim concebida, promove o desenvolvimento esportivo e artístico, almejando o 

bem-estar da população por ações concretas e eficazes realizadas, também, em parceria com 

outras entidades.  

Além dos cursos de extensão, desenvolvem-se programas artístico-culturais e 

esportivos, difundindo o esporte, a arte, através do teatro, música, pinacoteca e outros.  A 

extensão traz para a universidade um novo cenário, empenhando-se em torná-la, na prática 

acadêmica, capaz de interpretar as demandas da sociedade, enquanto interlocutora entre 

ensino e a pesquisa (UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, 2006). 

 

3.8. O PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE 

 

A UnC acredita que a qualificação docente tem se constituído num grande desafio da 

UnC, pois sabe-se que um ensino de qualidade está diretamente vinculado a profissionais 

qualificados.26   

A concessão do auxílio e/ou afastamento de docentes ou técnico-administrativos27 de 

que trata a Resolução da Instituição, deverá atender à política de qualificação docente e 

técnica da Universidade do Contestado, principalmente, no que se refere às áreas prioritárias 

para a titulação acadêmica relacionadas com: 

� Disciplina de graduação ou pós-graduação ministrada pelo professor; 

� Disciplina de graduação ou pós-graduação de curso em fase de implantação; 

� Pesquisa básica aplicada ou de desenvolvimento experimental; 

� Possibilidade de aproveitamento nos diversos cursos de graduação e de pós-

graduação; 

� Possibilidade de aproveitamento nos serviços técnico-administrativos da UnC, 

principalmente no que tange à melhoria da qualidade dos serviços 

(UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, 2006). 

O maior problema institucional não é a liberação de bolsas para qualificação de 

professores, isto é suficientemente burocratizado por resoluções, regimentos e 

regulamentações, mas é a ausência de políticas institucionais que viabilizem ao professor 

retornar para a instituição e poder seguir carreira. Que se torne cada vez mais latente no 
                                                 
26  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 52, inciso II estabelece que  as 
universidades deverão possuir 'um terço do corpo docente, no mínimo, com titulação acadêmica de mestrado e 
doutorado'.   
27 Sendo assim, a Universidade do Contestado oferece aos docentes e administradores, auxílio e afastamento para 
freqüentar cursos de pós-graduação Stricto Sensu, nos termos da Resolução UnC-CONSEPE 164/2004. 
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âmbito das mudanças institucionais, a priorização do Plano de Carreira, Cargos e salários que 

se encontrava em período experimental até dezembro de 2006. Conforme Resolução 

064/2005, que representa uma primeira ação em prol da carreira docente.   

 As tabelas a seguir apresentam o número de docentes da UnC  distribuídos segundo 

o Campus a que estão vinculados, o  número de mestres e doutores, bem como, tabela de  

docentes cumprindo programas de capacitação atuantes na UnC: 

 

Tabela 2 - Corpo Docente por Titulação e Carga Horária Semanal – 2005 

 
Carga Horária Semanal Titulação 
Horistas  

(até 19 hs) Campus 
Até 10 

hs 
11 a 19 

hs 

Parcial 
(de 20 a 
39 hs) 

Integral 
(40 hs ou 

mais) 
DR MS ESP GR 

Total de 
Docentes 

por 
Campus 

Caçador 82 66 28 32 07 63 110 28 208 
Canoinhas 155 44 66 35 21 100 137 42 300 
Concórdia 99 32 53 26 11 89 98 12 210 
Curitibanos 68 15 12 0 01 29 53 12 95 
Mafra 81 46 30 31 06 57 109 16 188 

TOTAL 485 203 189 124 46 338 507 110 1001 

 

O curso de Engenharia de Controle e Automação – Mecatrônica, da UnC –

Curitibanos possui apenas seis professores com regime parcial de trabalho,  e nenhum 

professor com regime integral  apresentando 78,57% de professores horistas. 

 

Tabela 3 - Distribuição dos Docentes Doutores e Mestres da UnC - por Área de Conhecimento, Campus e 
Nível de Qualificação 

CAMPI DA UnC 
CDR CNI CCD CTB MFA 

ÁREA DO 
CONHECIMENTO 

D M D M D M D M D M 

TOTAL 
POR 

ÁREA 

Ciências Exatas e da 
Terra 

 04 01 10 03 12 01 07  04 42 

Ciências Biológicas  06 04 03  08   01 02 24 
Engenharias 04 17 02 09 02 18    01 53 
Ciências da Saúde  04 - 08 03 11   01 10 37 
Ciências Agrárias   09 24 02      35 
Ciências Sociais 
Aplicadas 

 07 02 20 01 23  14 03 21 91 

Ciências Humanas 03 19 03 23  13  08 01 14 84 
Lingüística, Letras e 
Artes 

 06 - 03  04    05 18 

����  por Campus/UnC: DR 07  21  11  01  06  46 
����  por Campus/UnC: MS  63  100  89  29  57 338 
Total Geral ( DR + MS) 70 121 100 30 63 384 
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Tabela 4 - Doutores e Mestres da UnC - por Área do Conhecimento 

 
Área de Conhecimento Número de Doutores Número de Mestres 

1.  Ciências Exatas e da Terra 05 37 
2.  Ciências Biológicas 05 19 
3.  Engenharias 08 45 
4.  Ciências da Saúde 04 33 
5.  Ciências Agrárias 11 24 
6.  Ciências Sociais Aplicadas 06 85 
7.  Ciências Humanas 07 77 
8. Lingüística, Letras e Artes - 18 
TOTAL 46 338 
 
 

A Universidade do Contestado concentra o maior número de doutores nas áreas de 

agrárias e engenharias, ciências sociais aplicadas e humanas.  O maior número de mestres se 

encontra nas áreas de ciências sociais aplicadas, humanas e engenharias. O número 

representativo de mestres e doutores na área de engenharias é justificado pelos cinco cursos 

de engenharia oferecidos pela instituição, vale elucidar que, três dos cursos (engenharia 

ambiental, engenharia da horticultura, engenharia florestal) englobam também profissionais 

da área de ciências agrárias, o que confirma o grande número de doutores nas áreas de 

agrárias e engenharias. 

 

Tabela 5 - Corpo Docente em Qualificação – 2005  

Campus Cursando Especialização Cursando Mestrado Cursando Doutorado 
Caçador 10 08 08 
Canoinhas 14 35 15 
Concórdia 03 30 07 
Curitibanos 08 12 03 
Mafra 08 16 12 
TOTAL 41 99 45 
 

Dos oito professores cursando especialização da UnC – Curitibanos, apenas um é 

professor  de disciplinas específicas do Curso de Engenharia de Controle e Automação-

Mecatrônica. Dos doze professores que se encontram cursando mestrado da UnC –

Curitibanos, cinco são professores de disciplinas específicas do Curso de Engenharia de 

Controle e Automação-Mecatrônica. 
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Dois dos três professores da UnC – Curitibanos que estão cursando doutorado, são 

professores do Curso de Engenharia de Controle e Automação-Mecatrônica. Não são 

professores de disciplinas técnicas, mas contribuem exatamente por contemplarem áreas como 

ciências sociais aplicadas e ciências humanas. 

 

3.8.1. Considerações Críticas 

 

Em um contexto geral a área de engenharias apresenta um quadro significativo em 

termos institucionais, pois pontua como a terceira área do conhecimento com maior número 

de mestres e mestrandos (em processo de qualificação), e a segunda área em doutores. Esta 

realidade expressa nitidamente o interesse da instituição em fortalecer a área de engenharias. 

No entanto, é importante observar no caso específico do Campus Universitário de Curitibanos 

as carências: 

 

� Carga horária parcial restrita e carga horária integral inexistente; 

� Nenhum doutor (engenharia) vinculado ao curso, dificultando assim, a 

participação em editais de pesquisa, bem como o desencadeamento de uma 

pesquisa técnica mais efetiva; 

� Poucos mestrandos na área específica de engenharia de controle e automação-

mecatrônica. 

 

3.9. ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CORPO DISCENTE 

 
Com o objetivo de promover maior integração do corpo discente no contexto 

universitário e na vida social, suplementando-lhe a formação curricular específica, a 

Universidade do Contestado (2006) procura: 

 

a) Estimular as atividades de educação física e desportos, proporcionando e 

mantendo orientação adequada; 

b) Incentivar programas que visem à formação cívica, indispensável à criação de 

uma consciência de direitos e deveres do cidadão e do profissional; 

c) Assegurar a realização de programas culturais, artísticos, cívicos e desportivos 

por parte dos alunos; 
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d) Proporcionar aos estudantes, por meio de cursos e serviços de extensão, 

oportunidades de participação em projetos de melhoria das condições de vida da 

comunidade como no processo de desenvolvimento regional e nacional; 

e) Estimular as atividades associativas dos discentes, por meio das Representações 

Estudantis.  

 

Vale lembrar que, pelo fato da grande maioria dos acadêmicos serem trabalhadores, é 

totalmente inviável o cumprimento das atividades de educação física, a formação cívica 

resume-se em um mero formalismo profissional, abraçado pela causa dos conselhos 

profissionais que priorizam suas anuidades, portanto, fazem o seu merchandising na apologia 

da importância do registro profissional.  

A realização dos programas culturais, artísticos, cívicos e desportivos não é a prática 

costumeira de futuros “engenheiros”, o aporte técnico lhes toma tempo suficiente a ponto de 

lhes privar de atividades consideradas menos “relevantes”. Os serviços de extensão atendem 

as expectativas sociais quando tornam obrigatório o cumprimento das atividades de 

voluntariado exigidas por conta do artigo 170 do Governo do Estado de Santa Catarina. 

É notório que o envolvimento com atividades associativas, por meio de 

representações estudantis deixa a desejar, o centro acadêmico não passa de um órgão apático.  

Grande parte dos universitários não tem preparo político para atuar de forma participante. 

 

3.9.1. Serviço de Apoio ao Estudante – SAE 

 

O Serviço de Apoio ao Estudante – SAE da UnC, tem como objetivo manter a 

integração, ou seja, cumprir com a função humanística entre a Universidade e seus 

acadêmicos, acompanhando-os e favorecendo-os. Baseado nos princípios básicos de relações 

interpessoais, dá oportunidades para que possa, atingir suas metas com responsabilidade, 

profissionalismo e respeito humano. 

Os principais programas do Serviço de Apoio ao Estudante são: 

GAM: O Grupo de Ajuda Mútua (GAM) é um programa da UnC desenvolvido para 

ajudar os acadêmicos a lidar com questões que dificultam o dia-a-dia. No GAM, os 

acadêmicos do ensino presencial e à distância vão contar com o apoio de psicólogos que 

poderão ajudar o aluno a lidar com problemas emocionais, de relacionamento e sociais, que 

possam estar interferindo no pleno desenvolvimento das potencialidades do estudante. 

Processo utilizado pelo curso de engenharia de controle e automação-mecatrônica, 
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principalmente durante as primeiras fases do curso , quando da demanda crescente de 

acadêmicos de outras localidades do estado de Santa Catarina e do sul do país.  

SAPE: O Serviço de Assistência Pedagógica ao Estudante é um setor desenvolvido 

para oferecer apoio ao acadêmico em questões relativas ao processo de ensino e aprendizagem 

que estejam interferindo na rotina do estudante. Estas questões podem ter origem em 

problemas de aprendizado no passado ou em conflitos entre professor e aluno, o que se revela 

um elemento contraditório, visto que, após a recente institucionalização de uma Ouvidoria, os 

acadêmicos têm tentado resolver seus problemas de forma virtual, ou seja, através de 

reclamações no site da UnC – Curitibanos.  

Os acadêmicos da UnC – Curitibanos não contam ainda com a possibilidade de 

trabalhos de monitoria. As funções de monitor serão exercidas por alunos de cursos da 

educação superior na forma da legislação em vigor e regulamentação específica 

(UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, 2006). 

 

3.9.2. Acesso aos Equipamentos de Informática 

 

A UnC, oferece  Laboratórios de Informática, com softwares genéricos , máquinas 

interligadas em rede e conectadas à Internet em tempo integral, cobrindo todas as atividades 

da UnC, o que permite aos alunos e professores o melhor apoio e suporte no ensino e 

aprendizagem. Os serviços disponibilizados para alunos e professores são: 

  

� Utilização dos laboratórios de informática; 

� Acesso à INTERNET;  

� Projetos em convênio com RCT; 

� Instalação de software e hardware; 

� Orientação e suporte técnico aos usuários. 

 

Pelo fato do curso de Engenharia de Controle e Automação – Mecatrônica ser um 

curso eminentemente técnico, os investimentos em equipamentos e laboratórios são altos e 

dispendiosos, principalmente por tornarem-se obsoletos em um curto espaço de tempo. 

Grande parte das reivindicações do corpo docente e discente nas avaliações efetuadas pela 

coordenação do curso revela a constante necessidade de melhoria estrutural em termos de 

equipamentos e laboratórios. 
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É relevante lembrar que as parcerias de cunho tecnológico profissionalizante são 

restritas e acabam acontecendo na sua grande maioria nos períodos finais do curso, por 

conseqüência do estágio supervisionado.  

 

3.9.3 A UnC na Comunidade 

 

A UnC se auto define como uma instituição de cunho social e filantrópico, 

desenvolvendo ações comunitárias que atingem toda a região do Contestado. Através dos 

Núcleos de Ciências Jurídicas e de Psicologia, Clínica de Fisioterapia, a UnC, presta 

assistência à população carente e promove em seu espaço atividades sociais e culturais 

propostas por várias entidades da comunidade de forma gratuita, integrando a UnC à mesma.  

Entre os programas comunitários que desenvolve, está o ‘TEIA’, Tecnologias 

Educacionais em Informática Aplicada, que tem por objetivo diminuir a exclusão digital, 

oferecendo cursos de informática gratuitamente a entidades como a APAE, além de oferecer 

cursos à comunidade a preços abaixo do mercado, foi extinto recentemente na UnC – 

Curitibanos por ser considerado deficitário. No Programa de Apoio à Extensão e Cultura – 

PAEC, acadêmicos desenvolvem as mais variadas ações para melhorar a vida das pessoas que 

vivem na região. Este programa é inteiramente fomentado por diversos campi da   UnC, sendo 

desenvolvidos projetos nas áreas das Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, 

Engenharias e Saúde, novamente mais um programa inexistente na UnC – Curitibanos, o que 

demonstra a fragilidade institucional do campus perante a universidade como um todo 

(UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, 2006). 

 

3.9.4 Compromisso com o Ensino: Bolsas de Estudo 

 

O desenvolvimento social e ambientalmente sustentável é relevante para fortalecer o 

compromisso social da universidade para com sua comunidade. Destarte, a otimização de 

recursos energéticos tende a promover a qualificação da mão-de-obra e contribuir para o 

network regional.   

Abaixo relacionamos as ações desenvolvidas pela UnC, que indicam o seu 

compromisso com a sociedade: 
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Tabela 6 - Apoio ao Estudante na Forma de Bolsas de Estudo em 2005 

Total de alunos beneficiados com programas de apoio (bolsas de 
estudo e outros tipos de auxílios proporcionados com recursos 

próprios ou de terceiros) 

População atendida 

Art. 170 3894 
CREDUNC 107 
PREFEITURAS 416 
EMPRESAS 613 
PROGRAMA PRIMEIRA CHANCE 118 
FIES 380 
OUTROS 928 
TOTAL 6456 
 

A UnC-Curitibanos representa apenas 5,14% do total de alunos contemplados com 

bolsas. Em um contexto geral, é uma pequena parcela, visto que, 47,96% dos acadêmicos da 

graduação recebem algum tipo de bolsa. Nesta análise, é importante considerar que o Campus 

Universitário de Curitibanos é o menor, e que possui maior dificuldade na manutenção de 

seus acadêmicos.  

Tabela 7 - Iniciação Científica na UnC com Apoio do Fap-Fundo de Apoio à Pesquisa e da Lei 180, que 
Regulamentou os Artigos 46 a 49 e 170 da Constituição Estadual em 2005 

CAMPUS TOTAL FAP/DINPICI TOTAL DE BOLSAS 
ARTIGO 170 

TOTAL 

UnC – CAÇADOR  48 14 62 
UnC – CANOINHAS  32 29 61 
UnC – CONCÓRDIA 34 27 61 
UnC – CURITIBANOS  10 11 21 
UnC – MAFRA 37 13 50 

 

As bolsas de pesquisa para iniciação científica são processos recentes para UnC-

Curitibanos,   a oferta desta modalidade vem crescendo ano a ano, de 2002 para 2005 houve 

um aumento de 300 % no número de bolsas oferecidas.    

Nº. de alunos beneficiados c/ bolsas de estudos em 2005: 

 
� 1393 alunos (UnC/Caçador) 

� 1232 alunos (UnC/Canoinhas) 

� 991 alunos (UnC/Concórdia) 

� 539 alunos (UnC/Mafra) 

� 332 alunos (UnC/Curitibanos) 
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Valor Distribuído em Bolsas de Estudo em 2005 

�  584.410,00 (UnC/Caçador) 

�  46.417,37 (UnC/Canoinhas) 

� 656.510,00 (UnC/Concórdia) 

� 63.750,00 (UnC/Mafra) 

� 291.156,22 (UnC/Curitibanos) 

 

A média de valores distribuídos por aluno/período 2005 na UnC – Curitibanos é de  

R$ 876,97 , não é o valor ideal, mas já é o que basta para diminuir o número de desistências e 

trancamentos. Apesar das dificuldades, cerca de 29,40% dos acadêmicos da graduação são 

atendidos por bolsas de estudo, sendo estas oriundas das seguintes fontes: Prefeituras, 

Empresas, Programa Primeira Chance, FIES, FAP e Art. 170. 

Apesar da expressividade dos números, grande parte dos acadêmicos do Curso de 

Engenharia de Controle e Automação – Mecatrônica encontra dificuldades para pagar as 

mensalidades do curso, pode-se considerar que um dos maiores motivos de desistência é a 

dificuldade financeira, decorrente principalmente pelo fato da característica do aluno ser 

proveniente de classes sociais menos abastadas. 

 

 População atendida 
Total de pessoas atendidas em programas educacionais ou de extensão 54602 

Quadro 9 - Programas Educacionais em 2005 

  
Os programas educacionais oferecidos pela Universidade do Contestado são na sua 

maioria provenientes de atividades de extensão e priorizam ações de cidadania regional. 

   

 N° de entidades 
Total de entidades com as quais foram desenvolvidas atividades de 
consultoria ou assessoramento técnico-científico, intercâmbio e cooperação 
etc. 

239 

Quadro 10 - Integração com a Empresa e o Governo em 2005 

 
No caso específico do Curso de Engenharia de Controle e Automação – Mecatrônica, 

a integração com o governo acontece de forma restrita, através das bolsas de pesquisa e do art. 

170, conforme será delineado no capítulo 4. 
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Tabela 8 - Ação Comunitária 

Ação População atendida 
Assistência médico-hospitalar 4198 
Assistência odontológica - 
Atendimento psicológico 470 
Atendimento fisioterápico 5500 
Assistência judiciária 4530 
Alfabetização 1216 
Promoção social 33545 
Terceira Idade 418 
Educação Ambiental 1080 
Outras Ações 20639 
TOTAL 71596 
 

No Campus Universitário de Curitibanos as ações comunitárias atem especificamente 

três áreas que são: Assistência Jurídica, Terceira Idade e Promoção Social. 

 

3.10. MEIOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UNC 

 

A informação é um componente essencial entre instituição e a comunidade, 

objetivando a criação de um elo de comunicação recíproco. A Universidade do Contestado 

possui vários meios de informação e de comunicação com a comunidade acadêmica 

(docentes, discentes, técnico-administrativos e direção) e com a comunidade externa no 

âmbito local, regional, estadual, nacional e internacional. Além disso, complementam o 

sistema de comunicação, jornais informativos internos que disseminam e dinamizam os 

programas da UnC, interna e externamente (UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, 2006). 

A UnC, dispõe dos seguintes recursos de difusão científica e de informações para a 

divulgação interna e externa: 

 

DENOMINAÇÃO PERIODICIDADE 
Revista Ágora Universitária Semestral 
Revista Iniciação Semestral 
Jornal O Contestado Semestral 
Jornal Réporter Acadêmico (UnC/Caçador) Mensal 
Jornal Transparência (UnC/Canoinhas) Trimestral 
Jornal da UnC (UnC/Concórdia) Trimestral 
Boletim Informativo "Methodos" (UnC/Curitibanos) Trimestral 
Boletim Informativo (UnC/Mafra) Mensal 
Links (Internet) Diário 

Quadro 11 - Denominação e Periodicidade das Publicações da UnC 
Fonte Universidade do Contestado (2006) 
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Para a comunidade acadêmica da UnC, estão a disposição [de forma restrita]  todos 

estes veículos de comunicação mencionados, como também para a realização de publicações 

das produções científicas dos docentes e discentes, no entanto, estas informações são apenas 

meros formalismos institucionais, demonstrando mais uma vez a imaturidade da universidade 

perante sua produção científica, não existem políticas claras e viáveis para a produção 

acadêmica vigente.  

Quanto ao curso de Engenharia de Controle e Automação – Mecatrônica, este possui 

uma produção muito incipiente e deficitária. Desta forma, seria interessante uma profunda 

reflexão no que tange à formação docente e discente do curso.  

 
3.11 CONTRADIÇÕES DE UMA INSTITUIÇÃO PERIFÉRICA 

 

No ano de 1996, a Universidade do Contestado oferecia 11 (onze) cursos de 

graduação em seus diferentes campi. Nesses nove anos que se passaram, foram desenvolvidos 

mais 46 (quarenta e seis) cursos de graduação. 

No ano de 2005 estavam em funcionamento 50 (cinqüenta) cursos de graduação. 

Conforme gráfico abaixo, verificamos um aumento de 454% (quatrocentos e cinqüenta e 

quatro por cento) no número de cursos de graduação ofertados na UnC, no período 1996 – 

2005. 

Tabela 9 - Evolução dos Cursos de Graduação ao Longo do Tempo 

Campus Universitário Número de Cursos de 
Graduação - 1996 

Número de Cursos de 
Graduação - 2005 

Caçador 09 23 
Canoinhas 07 28 
Concórdia 07 24 
Curitibanos 04 14 
Mafra 08 17 

Fonte: Longhi e Souza (2006) 
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Gráfico 1 - Número de Cursos de Graduação em Funcionamento na UnC 
Fonte: Longhi e Souza (2006) 
 

 
Gráfico 2 - Número de Cursos de Graduação em Funcionamento na UnC por Campus 
Fonte: Longhi e Souza (2006) 
 

 

No período de 1996 a 2005, acompanhando a política de expansão das IES de todo 

estado, a UnC, teve um grande crescimento no número de matrículas. Com melhores 

condições para atender sua demanda, mais opções de cursos, diferentes modalidades (cursos 

em regime especial para demanda específica), crescimento de estrutura física, atendimento 

especializado de assistência ao estudante, procurando dar condições a seus acadêmicos, a 
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UnC conquista cada vez mais a comunidade, trazendo alunos não só da região, mas 

ampliando seus horizontes, por destacar-se como ser uma Universidade comprometida com a 

educação superior. O crescimento do número de alunos no período 1996 – 2005 refletindo a 

expansão da UnC é especialmente relevante, 308% (trezentos e oito por cento), sendo superior 

ao crescimento do número de vagas. 

A seguir segue a tabela demonstrativa do total de alunos da UnC em 2005, incluindo 

Ensino Médio, Fundamental, Graduação e Pós-Graduação. 

 

Tabela 10 - Números de Alunos na UnC em  2005 

CAMPUS  PROGRAMA MATRICULADOS 
Graduação 2983 
Pós-Graduação 367 
Magister 49 

Caçador 

Ensino Médio / Ensino Fundamental 437 
SUB-TOTAL 3836 

Graduação 3970 
Pós-Graduação 542 
Magister - Canoinhas 

Ensino Médio  119 
SUB-TOTAL 4631 

Graduação 2411 
Pós-Graduação 295 Concórdia 
Magister - 

SUB-TOTAL 2706 
Graduação 1129 
Pós-Graduação 52 Curitibanos 
Magister 41 

SUB-TOTAL 1222 
Graduação 2698 
Pós-Graduação 137 
Magister 42 Mafra 

Ensino Médio / Ensino Fundamental 394 
SUB-TOTAL 3271 

TOTAL GERAL  
(Graduação + Magister + Pós-Graduação + Ensino Médio + 
Ensino Fundamental) 

15.666 

Fonte: Universidade do Contestado (2006)  
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Gráfico 3 – Comparativo do Número de Alunos nos Cursos de Graduação da UnC por Campus 
Fonte: Longhi e Souza (2006) 
 
 

 
Gráfico 4 – Comparativo do número de vagas nos Cursos de Graduação da UnC 
Fonte: Longhi e Souza (2006) 
 

A presença da UnC, na região de abrangência do Contestado, é um marco revelador 

da subdivisão territorial baseado no contexto histórico. Apesar das dificuldades enfrentadas 

pela emergência do ensino superior no interior do Estado de Santa Catarina, o crescimento da 
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instituição merece ser devidamente reconhecido. De fato, não é qualquer organização que 

cresce 308% no período de nove anos. A contribuição econômica da universidade para região 

é primordial para alavancar as oportunidades de negócios nas diversas atividades econômicas 

locais e regionais.  

Vale considerar que ainda existem muitas oportunidades para serem exploradas, no 

que diz respeito a espaço físico de expansão. Desenvolver o ensino superior em algumas das 

regiões mais pobres do Estado de Santa Catarina não é tarefa fácil para uma instituição que 

enfrenta sérios problemas, o índice de desenvolvimento humano na principal região de 

abrangência da UnC pode ser considerado baixo. O grande desafio da instituição não é 

somente alavancar a sua posição dentro do contexto regional, mas sim, contribuir para a 

alteração da realidade que permeia o “corredor da fome” do Estado de Santa Catarina, 

superando principalmente as insuficiências da economia regional. 

Apesar dos resultados relevantes apresentados, é preciso refletir não somente com 

base em dados quantitativos. É notório que um crescimento acelerado em uma região com 

sérias dificuldades econômicas e sociais precisa ser pensado também em termos qualitativos. 

Aqui cabe perguntar: Qual universidade? Para quem? Para quê? (THEIS, 2006). A ação 

comunitária não inclui tecnologia, demonstrando a lacuna existente entre tecnologia e 

sociedade. Conforme Dagnino (2004, p. 5): 

 
Ao criticar o uso de conhecimento pelas elites para viabilizar a exploração da classe 
trabalhadora, por um lado, e a incapacidade do socialismo real para gerar uma C&T 
coerente com o interesse dos trabalhadores e com o estilo de desenvolvimento 
sustentável que desejam, por outro, a esquerda tem revisitado a análise histórica da 
C&T contada por pensadores do capitalismo. E tem feito a partir da incidência da 
C&T sobre a contradição central, a relação capital-trabalho. Ou, mais 
especificamente, da forma como o capital as usa crescentemente para viabilizar sua 
reprodução ampliada tirando partido da característica singular da mercadoria força 
de trabalho: o fato de ela poder ser trocada por um não-equivalente em termos de 
tempo de trabalho socialmente necessário. 
 

 

E, por fim, um questionamento complementar: O crescimento estrondoso dos últimos 

anos cumpriu efetivamente com seu papel social diante da comunidade? Registram-se os 

números, permanecem as dúvidas e como não, um percurso por entre representações. 
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4 A CARACTERIZAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E 

AUTOMAÇÃO – MECATRÔNICA DA UnC – CURITIBANOS  

 

Neste capítulo serão apresentados e analisados os antecedentes do curso de 

Engenharia de Controle e Automação – Mecatrônica, e suas características principais [infra-

estrutura, corpo discente, corpo docente, atividades].   

 

4.1 A ASCENSÃO DO PROCESSO DE AUTOMAÇÃO 

 

As transformações do processo de trabalho na história do capitalismo acontecem 

através de uma série de mudanças técnicas inaugurando uma nova etapa das forças 

produtivas: a automação. Conforme Torres Júnior (1994, p. 24) “assim como a fábrica e a 

divisão do trabalho marcam a passagem do artesanato à manufatura à mecanização a 

microeletrônica na figura do computador, assinala a transição da mecanização para a 

automação”.  

As formas de organização da classe trabalhadora (como os sindicados), por exemplo, 

dependiam bastante do acúmulo de trabalhadores na fábrica para serem viáveis, sendo 

peculiarmente difícil ter acesso aos sistemas de trabalho familiar e doméstico. Os sistemas 

paternalistas são territórios perigosos para a organização dos trabalhadores, porque é mais 

provável que corrompam o poder sindical (se ele estiver presente) do que tenham seus 

empregados liberados por este do domínio e da política paternalista de bem-estar do 

“padrinho”. Para Boyer (1990, p. 68), “a ênfase dada nas relações de produção tem o mérito 

de evitar todo o tipo de confusão entre as rivalidades dos indivíduos para ocupar os lugares no 

interior do modo de produção e os contextos sociais gerais que condicionam a atividade 

econômica e seus aspectos coletivos”. 

 Onde a produção podia ser padronizada, mostrou-se difícil parar o seu movimento 

de aproveitar-se da força de trabalho mal remunerada do terceiro mundo, criando ali o que 

Lipietz (1982) chama de “fordismo periférico”28 (BOYER, 1990; HARVEY, 2003). 

Para Ferraris (1990, p. 50), o trabalho tende a ser definido por:  

 
Quanto e quando trabalhar, a duração e a flexibilidade do tempo de trabalho, o 
tempo de trabalho coagido ou o tempo de trabalho escolhido são temas já colocados 

                                                 
28  O fordismo periférico tem em comum com o fordismo a intensificação da mecanização e um processo 
conjugado de acumulação intensiva e crescimento dos mercados de bens de consumo duráveis. A diferença entre 
ambos se manifesta a partir do instante em que, nos circuitos mundiais produtivos, as estações de trabalho e a 
produção qualificada (especialmente de engenharia) permanecem exteriores a esses países. 
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pelas suas características próprias e pelo caráter incisivo das novas tecnologias, e é 
necessário saber que, no que diz respeito à estratégia de tempo entram em jogo 
grandes opções e projetos de sociedades. Poder e lucro tendem a impor uma 
estratégia de tempo que leva a um acirramento da desigualdade, onde a exclusão do 
trabalho (desemprego) seja um fator de integração dos cooptados no trabalho onde a 
estratificação das inseguranças e das privações tanto de trabalho quanto de renda 
atue no sentido de sacrificar as condições de vida em função da flexibilidade 
extrínseca de quando trabalhar, questão comandada pelas razões inflexíveis de lucro 
e de mercado (horas-extras, turnos em fins-de-semana, terceiro turno, etc.). 

 

Por mudanças estruturais na economia entendem-se aquelas mudanças que estão 

ocorrendo no processo de produção capitalista, nas quais suas práticas fundamentais para a 

produção e acumulação de valor segundo as relações capitalistas, isto é, no processo e 

organização do trabalho. Para Torres Júnior (1994, p. 98): 

 

[...] mudanças no processo de trabalho, inovações técnicas e organizacionais, novas 
técnicas de produção, demandas sociais de outro tipo, determinadas por uma nova 
articulação produção-circulação do excedente, estabeleceram um quadro de 
mudanças em todas as instâncias da organização do trabalho, de tal modo não ser 
possível entendê-lo como continuidade do taylorismo – fordismo. Insistir nessa idéia 
é negar a relação entre teoria e práxis, é relegar a segundo plano o esforço dialético 
de buscar o conhecimento na determinação de teorias que contemplem as mudanças 
inerentes à prática social. 
 
 

A relação social entre capital e trabalho, durante a vigência do capitalismo fordista, é 

refletida nas ações do taylorismo e do fordismo, oferecendo uma nova forma de utilização da 

força de trabalho e de seu disciplinamento. Ferraris (1990, p. 39) afirma que a informatização 

permite ao topo (top) “[...] uma notável retirada de delegações da cadeia humana de 

coordenação e de fiscalização, na medida em que o dota de sistemas difundidos de controle e 

fiscalização em tempo real, enquanto lhe permite a objetivação, o armazenamento e a 

apropriação de vastas e novas áreas do saber e do saber difusos na fábrica”.  

 A partir de 1970-1980, o taylorismo-fordismo mostra sintomas severos de crise, o 

trabalho foi então estruturado para conter conflitos. Conforme Torres Júnior (1994, p. 35-36): 

 

[...] a própria história do capitalismo confunde-se com a história da contínua 
viabilização da sua acumulação via duplo movimento de transformações técnicas e 
pessoais. Neste sentido, as etapas de desenvolvimento das forças produtivas 
destacadas por Marx, artesanato, manufatura, maquinaria ou mecanização, podem 
ser entendidas sob este aspecto, evoluindo de um processo de acumulação 
exclusivamente baseado na mais-valia absoluta da fase do artesanato até a mais-
valia relativa da mecanização. De fato, o modo capitalista de produção é marcado 
por contínuas transformações internas, dentre as quais as referidas  fases constituem-
se em grandes períodos, caracterizados por uma combinação particular das relações 
técnica e social primárias do capitalismo. 
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As novas tecnologias e os métodos organizacionais, cuja expressão mais 

desenvolvida é o Controle da Qualidade Total, sedimentou um novo sistema de controle 

capitalista. As novas tecnologias trouxeram consigo, entre suas variadas potencialidades, 

mecanismos que asseguram a diferenciação do controle da qualidade total, através de posições 

semelhantes e contraditórias quando comparadas às sistemáticas do taylorismo-fordismo. A 

função do Estado mudou radicalmente e, de acordo com a tese neoliberal, reduziu e 

minimizou sua intervenção econômica. O fim das políticas igualitárias do Estado e bem-estar 

social serviu como base no estreitamento do controle do mercado de trabalho (INVERNIZZI, 

2004). 

A passagem do ciclo linear integrado verticalmente para o ciclo flexível modular foi 

considerada e valorizada pela maioria dos sociólogos do trabalho dentro de uma hipótese de 

superação da organização fordista do trabalho com recomposição das funções e 

desprendimento do tempo vinculado da linha. Foram nitidamente subestimados ao contrário, 

os efeitos de uma nova divisão topográfica do trabalho que permitisse à empresa apropriar-se 

da força produtiva da maior cooperação técnica do trabalho, rompendo os vínculos sociais de 

contigüidade e de interatividade entre os trabalhadores, exatamente aqueles vínculos que 

estruturam as formas da solidariedade e constituem o circuito da coalização (FERRARIS, 

1990, p. 30-31). 

As primeiras soluções práticas para melhorar a eficiência foram desenvolvidas por 

duas grandes personalidades organizacionais: Taylor com a administração científica e Ford 

com a linha de montagem móvel. Em 1950, os japoneses retomam as idéias de Taylor e criam 

o conceito de Kaisen (aprimoramento contínuo). O enfoque da qualidade na administração 

moderna  surgiu para resolver o problema da uniformidade e, a  partir de 1970, o controle da 

qualidade deixou de ser um atributo apenas do produto  ou serviço, passando a envolver todos 

os aspectos da operação empresarial. Nem mesmo toda mudança tecnológica e estrutural 

conseguiu conter o desemprego e as crises oriundas do descontentamento dos trabalhadores 

com o Estado Neoliberal. Dina (1987, p.21) assegura que “a verdadeira automação flexível é 

um sistema complexo, que envolve componentes e sistemas diversos no quadro de uma 

organização e de um sistema informativo que ultrapassam os limites da oficina, procurando 

responder a exigências múltiplas e às vezes até contraditórias. Mas em sua base estão as 

máquinas automáticas flexíveis”. 

A realização das potencialidades positivas que existem nas tecnologias flexíveis e 

nos sistemas de circulação de informações (não faltam exemplos, aliás, em que há uma 

melhora efetiva e nítida, ainda que parcial, de alguns aspectos do modo de trabalhar) está 
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ligada às capacidades de intervenção já desde o projeto das novas tecnologias (DINA, 1987, 

p. 66). 

Em nível de máquina, a automação flexível começou em 1949-1950, com o 

surgimento das máquinas – ferramenta de controle. Para Dina (1987, p. 24), o robô, portanto, 

também é uma máquina que pode cumprir ciclos completamente diferentes sem mudanças 

físicas, seguindo o programa que lhe foi fornecido. Os movimentos das juntas são muitas 

vezes complicados, embora quase sempre menos precisos do que uma máquina, de modo que 

com freqüência o programa não é comunicado ao robô em códigos numéricos, e sim, 

obrigando-o antes, a cumprir um ciclo a mão (programação por aprendizagem). 

O CAD29 e a integração CAD/CAM30 certamente não são os únicos exemplos de 

automação com computador e de integração com o sistema informativo que atingem as áreas 

dos trabalhos chamados de escritório, mesmo se deixarmos de lado os setores administrativos 

nos quais a aplicação de sistemas de processamento automático de dados (EDP31) foi 

introduzida antes dos outros e já está consolidada, embora ainda hajam alguns desajustes e 

essa consolidação tenha se dado através de uma evolução acelerada rumo à saída dos 

santuários dos centros de processamento de dados (DINA, 1987, p.52, grifo do autor). 

 
 
A realização das potencialidades positivas que existem nas tecnologias flexíveis e 
nos sistemas de circulação de informações (não faltam exemplos, aliás, em que há 
uma melhora efetiva e nítida, ainda que parcial, de alguns aspectos do modo de 
trabalhar) está ligada às capacidades de intervenção já desde o projeto das novas 
tecnologias. [...] No final dos anos 1980 se tornara indispensável enfrentar de forma 
global o problema da demissão de mão-de-obra das indústrias e da possível redução 
do trabalho socialmente necessário para produzir bens. [...] não se tratava de um 
problema que dizia respeito apenas ao projeto dos sistemas automáticos de 
produção, mas à organização social da própria produção e a toda vida social (DINA, 
1987, p.62-66). 
 
 

Uma das preocupações centrais da automação relaciona-se, diretamente, com a mão-

de-obra qualificada, pois se faz necessário entender o processo de mudança ocorrido face a 

todo processo de transição ocorrido través da reestruturação produtiva nos anos 1990. 

 

                                                 
29 Computer Aided Design 
30 Computer Aided Manufacturing 
31 Eletronic Data Processing 
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4.2 A IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E 

AUTOMAÇÃO – MECATRÔNICA32 

 

A proposta da Universidade do Contestado em implantar esse curso baseia-se na 

evolução científica e tecnológica e da necessidade de acompanhamento das novas tendências 

sinalizadas pelos países que atingiram um alto grau de desenvolvimento. Estas tendências 

foram detectadas pelas agências de fomento à educação e à pesquisa e colocadas às 

instituições como um desafio a ser enfrentado.  

Define-se a Mecatrônica pelas diversas aplicabilidades deste novo campo da 

engenharia. As características do curso de Engenharia Mecatrônica envolvem uma 

combinação sinergética de eletrônica, mecânica e ciência da computação; assim, sua estrutura 

curricular, no estágio profissional, inclui disciplinas de Engenharia Elétrica, de Engenharia 

Mecânica e de Engenharia da Computação, além de disciplinas específicas. 

O curso tem duração de 8 (oito) semestres ofertados no período diurno e integral. O 

aluno deverá desenvolver um trabalho de graduação de cunho científico, para comprovação e 

conclusão do curso, desenvolvidos sob orientação de um professor do curso, ou de algum 

profissional ligado ao órgão interessado, apresentado a uma banca examinadora.  

Cabe salientar que o Curso foi aprovado para todos os campi da Instituição, mas 

encontra-se em funcionamento somente em Curitibanos e Caçador, conforme região de 

abrangência descrita nos mapas apresentados na seqüência (UNIVERSIDADE DO 

CONTESTADO, 2001). 

                                                 
32 Trata-se de uma profissão e sua regulamentação segue a Portaria 1694, do Ministério de Educação, de 05 de 

dezembro de 1994.  
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Figura 9 - Localização dos Campi de Caçador e Curitibanos 
Fonte : Santa Catarina (2004) 
 
 

 
 
Figura 10 – Região de Abrangência dos Campi de Caçador e Curitibanos 
Fonte: Santa Catarina (2004) 
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4.3 JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE SOCIAL DO CURSO 

 

O século XX ficou caracterizado pelos grandes passos dados na ciência e na 

tecnologia. Na primeira metade, os desenvolvimentos foram predominantemente de 

equipamentos (hardware). Durante este período, aumentaram consideravelmente a 

complexidade mecânica, a precisão e a velocidade da maquinaria de produção nas instalações 

industriais. Este período pode então ser chamado de era do hardware. De modo similar, a 

segunda metade pode ser chamada de era da programação (software), porque foi este o fator 

dominante neste período. No início, a eletrônica, que estava confinada à área das 

comunicações, penetrou nas instalações industriais e o nível de automação aumentou 

consideravelmente na forma de automação rígida (específica para determinado produto). O 

desenvolvimento dos microprocessadores na década de 1970 forneceu um novo estímulo para 

a evolução industrial. Pelo uso do software adequado, foi possível realizar tarefas complexas 

de um modo simples. Em estágios posteriores, aconteceu a fusão sinérgica de diversas 

tecnologias e da ciência da computação e, como resultado, a automação rígida deixou seu 

lugar para a automação flexível (adaptável a diversos produtos), culminando nos processos 

controlados por computador que possuem um certo grau de inteligência e autonomia. Assim 

nasceu a era da mecatrônica, que se caracterizou pela fusão de diversas tecnologias e por um 

ciclo de vida mais curto para os produtos. 

 

 
Figura 11 - Laboratórios de Engenharia de Controle e Automação – Mecatrônica  
Fonte: Arquivo UnC – Curitibanos (COORDENADORIA DE EXTENSÃO E CULTURA, 2005) 
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A busca por profissionais com formação em eletrônica, mecânica e computação, tem 

sido uma constante por empresas que se utilizam dessas técnicas. Como exemplos de sistemas 

mecatrônicos, pode-se destacar: máquinas robóticas para manufaturas, manipulação e serviço; 

sistemas para automação de máquinas e processos; máquinas com controle digital; máquinas e 

ferramentas controladas por computador;  máquinas robóticas para aplicações de diagnóstico 

e reabilitação em medicina; e dispositivos eletrônicos como: câmeras eletrônicas, impressoras, 

máquinas de telefax, fotocopiadoras, vídeo-gravadores, etc. (UNIVERSIDADE DO 

CONTESTADO, 2001). 

 

4.4 OBJETIVOS DO CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – 

MECATRÔNICA  

 

4.4.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral visa proporcionar ao egresso do Curso de Engenharia de Controle e 

Automação – Mecatrônica, a capacidade de absorver e desenvolver novas tecnologias, 

estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, 

considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão 

ética e humanística em atendimento às demandas da sociedade. 

 

4.4.2 Objetivos Específicos 

 

� Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 

engenharia; 

� Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 

� Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

� Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 

� Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 

� Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 

� Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 

� Avaliar criticamente ordens de grandeza e significância de resultados numéricos; 

� Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

� Atuar em equipes multidisciplinares; 

� Compreender e aplicar a ética e a responsabilidade profissionais; 
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� Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 

� Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia eletro-eletrônica e de 

computação (UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, 2001). 

 

4.5 PERFIL PROFISSIOGRÁFICO 

 

O Engenheiro de Controle e Automação é um profissional com formação plena em 

Engenharia33, capaz de conceber, especificar, desenvolver, projetar, analisar, implementar, 

instalar, otimizar, gerir, adaptar, utilizar e manter equipamentos, processos, sistemas de 

controle e unidades de produção automatizadas. As áreas de atuação do profissional são: 

projeto, implementação, supervisão e manutenção de sistemas de automação em empresas das 

mais diversas áreas que automatizem seus processos produtivos; 

� Como engenheiro de desenvolvimento de projetos em empresas de 

eletroeletrônica, metal-mecânica ou computação-informática envolvendo os 

seguintes tópicos: 

 

1. Automação industrial 

2. Desenvolvimento de softwares industriais 

3. Eletroeletrônica 

4. Pneumática e hidráulica 

5. Robótica industrial 

6. Processos de produção mecânica 

7. Prestação de serviços 

8. Assessoria industrial-integração de sistemas 

9. Calibração e aferição de equipamentos de medição industrial 

 

a. Como profissional empreendedor, desenvolvendo soluções em automação para 

ação; 

                                                 
���

�As engenharias são regidas pela resolução 427 de 05 de março de 1999. Art. 1º - Compete ao Engenheiro de 
Controle e Automação, o desempenho das atividades 1 a 18 do art. 1º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 
1973 do CONFEA, no que se refere ao controle e automação de equipamentos, processos, unidades e sistemas de 
produção, seus serviços afins e correlatos. 
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b. Como pesquisador em áreas específicas da automação, capacitando-se através de 

cursos de pós-graduação.  

Os princípios que norteiam a formação do profissional da Engenharia de controle e 

automação estão alicerçados na resolução CNE/CES, de 11 de marco de 2002, que prescreve 

as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em Engenharia. 

Nesta mesma resolução estabelece-se o conjunto de disciplinas que compõem a 

formação profissional geral, a qual é desdobrada, em disciplinas que contemplem a formação 

básica, formação profissionalizante e formação específica. 

 

 
Figura 12 - Acadêmica da 8º fase de Engenharia de Controle e Automação – Mecatrônica  
Fonte: Arquivo UnC – Curitibanos  (COORDENADORIA DE EXTENSÃO E CULTURA, 2005) 

 
 

Pretende-se, com esta formação profissional do Engenheiro de Controle e 

Automação, que possa resolver problemas, recorrendo à tecnologia, estabelecendo diálogo 

com outras áreas do conhecimento humano, conferindo-lhe importante papel na solução de 

problemas interdisciplinares que afetam o homem moderno.  

O mercado regional que abrange o Campus Universitário de Curitibanos é restrito, o 

que revela uma das principais dificuldades do curso. As empresas locais atuam na: indústria 

madeireira, indústria fosforeira, indústria metal-mecânica. Essa restrição acaba por dificultar 

as relações universidade-empresa. Em grande parte, as empresas são familiares, de pequeno e 

médio porte, algumas não permitem nem o estágio, alegando que os acadêmicos não teriam 

ocupação. De fato, se analisarmos a característica tecnológica do curso percebemos uma certa 
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“neblina ideológica” ingênua, assim como a CLT, devem ser resgatadas para o debate, o 

mesmo se confere à abordagem tecnológica do curso (DAGNINO, 2004).   

 
Figura 13 – Acadêmicos da 2ª fase do Curso de Engenharia de Controle e Automação – Mecatrônica  
Fonte: Arquivo UnC – Curitibanos (COORDENADORIA DE EXTENSÃO E CULTURA, 2005)  

 

 
4.6 A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE 

E AUTOMAÇÃO - MECATRÔNICA 

 

O curso de Engenharia Mecatrônica foi concebido pelo professor Juan Guglielmo 

Benitez, engenheiro argentino, que após um período em São Paulo, veio para Santa Catarina, 

especificamente para Joaçaba. No ano de 2000, o prof. Juan iniciou os trabalhos para 

estruturação do Projeto de Implementação do Curso de Engenharia Mecatrônica na UnC – 

Curitibanos, iniciativa que foi apoiada pelo Diretor Acadêmico, na época, o Professor Werner 

José Bertoldi, atual reitor da instituição. Apesar da região não ter caracterização econômica 

com ênfase tecnológica, o curso foi encarado como um desafio e iniciou seu funcionamento a 

partir do ano de 2002. 
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O currículo desse curso, quando de seu projeto de criação, estava constituído com 

260 créditos, correspondentes a 3900 horas/aula, num período de quatro anos, sendo 

ministradas em turno diurno em oito (oito) fases. Com a adequação pela qual passou, o curso 

continuará com 260 créditos, num total de 3900 horas/aula, passando para um período de 

cinco anos, ministrados no turno noturno, com eventuais disciplinas no vespertino, fechando 

num total de 10 (dez) fases letivas, sendo cada fase é equivalente a um semestre letivo. 

 

4.6.1 Matriz Curricular na Implantação do Curso 

 

A matriz curricular inicial subdivide-se em oito fases, conforme demonstram os 

quadros abaixo relacionados: 

Tabela 11 - Fase I 

Código Disciplinas Créd. C/H. Pré-Req. 

CAL01 Cálculo I 04 60 - 

FIS01 Física I 04 60 - 

DTE01 Desenho Técnico 04 60 - 

POI01 Português Instrumental 04 60 - 

IGI01 Inglês Instrumental  04 60 - 

MAP31 Matemática Aplicada à Engenharia  04 60 - 

IEM11 Introdução à Engenharia Mecatrônica 02 30 - 

MCI01 Metodologia Científica 02 30 - 

CBA01 Computação Básica 04 60 - 

 Sub-Total 32 480  

Fonte: Universidade do Contestado (2001) 

 

Tabela 12 - Fase II 

Código Disciplinas Créd. C/H. Pré-Req. 

CAL02 Cálculo II 04 60 CAL01 

FIS02 Física II 06 90 FIS01 

AGA01 Álgebra Linear e Geometria Analítica I 04 60 MAP31 

ELB21 Eletrônica Básica 06 90 IEM11/CAL01 

PBE01 Probabilidade e Estatística 04 60 CAL01 

DTE12 Desenho Técnico e CAD 04 60 DTE01 

AES01 Algoritmos e Estrutura de Dados 04 60 CBA01 
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 Sub-Total 32 480  
Fonte: Universidade do Contestado (2001) 

 

Tabela 13 - Fase III 

Código Disciplinas Créd. C/H. Pré-Req. 

CAL03 Cálculo III 04 60 CAL02 

AGA02 Álgebra Linear e Geometria Analítica II 04 60 AGA01 

FIS03 Física III 06 90 FIS02 

CTM01 Ciência e Tecnologia dos Materiais de Engenharia I 04 60 CAL02 

PAE01 Programação Aplicada à Engenharia 04 60 AES01 

QGE11 Química Geral 04 60 - 

CID01 Circuitos Digitais 04 60 ELB21 

USO01 Universidade e Sociedade 02 30 - 

 Sub-Total 32 480  
Fonte: Universidade do Contestado (2001) 

Tabela 14 - Fase IV 

Código Disciplinas Créd. C/H. Pré-Req. 

CTM02 Ciência e Tecnologia dos Materiais de Engenharia 
II 

04 60 CTM01 

CAL04 Cálculo IV 04 60 CAL03 

MEG01 Mecânica Geral 04 60 FIS03 

CNU01 Cálculo Numérico 04 60 CAL03/AGA02 

CEL11 Circuitos Elétricos 06 90 FIS03/CAL03 

ACO01 Arquitetura de Computadores 04 60 PAE01 

HCO01 História do Contestado 02 30 - 

GDC01 Geometria Descritiva e CAD 04 60 DTE12 

 Sub-Total 32 480  
Fonte: Universidade do Contestado (2001) 

Tabela 15 - Fase V 

Código Disciplinas Créd. C/H. Pré-Req. 

FCT01 Filosofia da Ciência e da Técnica 04 60 - 

HCS01 Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania 04 60 - 

ELT01 Eletricidade Industrial 04 60 CEL11/ELB21 

SOP01 Sistemas Operacionais 04 60 ACO01 

SSL01 Sinais e Sistemas Lineares 04 60 CAL04/CNU01 

PFA01 Processos em Engenharia e Fabricação 04 60 CTM02/MEG01 
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FET01 Fenômenos de Transporte 04 60 CAL04/FIS03 

MPE01 Metodologia da Pesquisa 04 60 - 

 Sub-Total 32 480  
Fonte: Universidade do Contestado (2001) 

Tabela 16 - Fase VI 

Código Disciplinas Créd. C/H. Pré-Req. 
AEA01 Acionamentos Elétricos para Automação 04 60 CID01/ELT01 
CIA01 Ciências do Ambiente 04 60 - 
IFI01 Informática Industrial 04 60 PFA01/SOP01 
MEM01 Metrologia e Mecatrônica 04 60 PFA01/CID01/ 

ELT01/SSL01 
MSM01 Mecanismos e Sistemas Mecânicos 04 60 PFA01/FET01/ 

SSL01 
SID01 Sistemas Digitais 04 60 CID01/SOP01 
RCA01 Redes de Computadores para Automação 04 60 SOP01/PFA01 
EEM01 Estágio Supervisionado I 04 60 Todas as 

disciplinas até 
a 5ª fase 

 Sub-Total 32 480  
Fonte: Universidade do Contestado (2001) 

 

Tabela 17 - Fase VII 

Código Disciplinas Créd. C/H. Pré-Req. 

AHP01 Acionamentos Hidráulicos e Pneumáticos para 

Automação 

04 60 MSM01/IFI01 

EPP01 Engenharia de Produtos e Administração de 

Projetos 

04 60 SID01/PFA01 

MSM01 

GEP01 Gerenciamento da Produção 04 60 SID01/PFA01 

MSM01 

DSP01 Desenvolvimento de Sistemas e Programas 04 60 SID01/MSM01 

RCA01/IFI01 

INR01 Introdução à Robótica 04 60 AEA01/IFI01 

MEM01/SID01 

EAC01 Engenharia Auxiliada por Computador 04 60 AEA01/IFI01 

RCA01/SID01 

AEN01 Administração e Economia 04 60 - 

EEM02 Estágio Supervisionado II 08 120 EEM01 

 Sub-Total 36 540  

Fonte: Universidade do Contestado (2001) 

 



 108 
 

 

 

 

Tabela 18 - Fase VIII 

Código Disciplinas Créd. C/H. Pré-Req. 

INC01 Instrumentação de Controle 04 60 EAC01/DSP01 

INR01 

SAU01 Segurança de Sistemas de Automação 04 60 EAC01/DSP01 

EPP01 

AUC01 Automação Comercial 04 60 EAC01/DSP01 

EPP01 

TAI01 Tópicos em Automação Industrial 04 60 EAC01/DSP01 

EPP01 

APD01 Arquitetura de Processadores Digitais para 

Automação 

04 60 EAC01/INR01 

DSP01 

SDC01 Sistemas de Comunicações 04 60 EAC01 

EEM03 Estágio Supervisionado III 08 120 EEM02 

 Sub-Total 32 480  

 TOTAL GERAL 260 3900  

Fonte: Universidade do Contestado (2001) 

 

Tabela 19 - Divisão de Carga Horária e Números de Créditos 

Fases Total de Carga Horária Semestral Total de Créditos por Semestre 

1ª 480 horas/aula 32 

2ª 480 horas/aula 32 

3ª 480 horas/aula 32 

4ª 480 horas/aula 32 

5ª. 480 horas/aula 32 

6ª 480 horas/aula 32 

7ª 540 horas/aula 36 

8ª 540 horas/aula 36 

Total 3.900 horas/aulas 260 créditos 

Fonte: Universidade do Contestado (2001) 
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Tabela 20 - Quadro Geral do Curso 

SUBTOTAIS  DA CARGA HORÁRIA DO CURSO CH CRÉDITOS 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 3.900 260 

CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS CURRICULARES 3.600 236 

CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 300 24 

Fonte: Universidade do Contestado (2001) 

 

4.7 REFORMULAÇÃO DO CURSO 

 

Baseados na experiência de 3 anos de funcionamento do curso, o Grupo de Trabalho 

constituído pelos Coordenadores do Curso, sugeriu as seguintes mudanças: 

� Introdução de uma nova matriz curricular; 

� Mudança de turno, passando o curso para noturno; 

� Alterando o período de conclusão do curso de 4 para 5 anos. 

A primeira mudança sugerida foi devido a análise aprofundada sobre a matriz do 

curso, onde foram constatadas algumas carências em determinadas áreas, que podem ser 

sanadas com a alteração da matriz curricular, resultando em uma melhoria  no aprendizado 

dos alunos.  

Por isso, foi proposta uma nova matriz curricular, que será demonstrada logo abaixo. 

Outra sugestão foi passar o curso para 5 anos no regime regular, com aulas no período 

noturno, pois, verificou-se que muitos alunos deixaram de fazer o curso por este ser diurno. 

Isto possibilita ao aluno para que tenha um período para desenvolver projetos de pesquisa e 

extensão, fora da classe, e também facilita o seu ingresso precocemente num estágio, 

sabendo-se que isto ajudará muito no seu processo acadêmico (UNIVERSIDADE DO 

CONTESTADO, 2006). 

 

4.7.1 Nova Matriz Curricular a Partir de 2005 

 

A nova matriz curricular inicial subdivide-se em dez fases, conforme mostra os 

quadros abaixo relacionados: 
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Tabela 21 - Nova matriz Fase I 

Código Disciplinas Créd. C/H. Pré-Req. 

CAL01 Cálculo I 04 60 - 

FIS01 Física I 04 60 - 

GED01 Geometria Descritiva 04 60 - 

POR01 Português  04 60 - 

MAB11 Matemática Básica  02 30 - 

INI01 Introdução à Informática 04 60 - 

MCI01 Metodologia Científica 02 30 - 

IEM21 Introdução à Engenharia de Controle e Automação 

– Mecatrônica 

02 30 - 

HCO01 Historia do Contestado 02 30 - 

 Sub-Total 28 420  
Fonte: Universidade do Contestado (2006) 
 
Tabela 22 - Nova Matriz Fase II 
Código Disciplinas Créd. C/H Pré-Req. 

CAL02 Calculo II 04 60 CAL01 

FIX11 Física II 06 90 FIS01 

AGA01 Álgebra Linear e Geometria Analítica I 04 60 MAB11 

DTC11 Desenho Técnico I 04 60 GED01 

AES01 Algoritmos e Estrutura de Dados 04 60 INI01 

QGE11 Química Geral 04 60 - 

MPE11 Metodologia da Pesquisa 02 30  

 Sub-Total 28 420  
Fonte: Universidade do Contestado (2006) 

Tabela 23 - Nova Matriz Fase III 

Código Disciplinas Créd. C/H Pré-Req. 

CAL03 Cálculo III 04 60 CAL02 

FIS03 Física III 06 90 FIX11 

AGA02 Álgebra Linear e Geometria Analítica II 04 60 AGA01 

CTG11 Ciência e Tecnologia dos Materiais I 04 60 QGE11 

CIA21 Ciências do Ambiente 02 30 - 

DTC12 Desenho Técnico II 04 60 DTC11 

PAE11 Programação Aplicada à Engenharia I  04 60 AES01 

 Sub-Total 28 420  
Fonte: Universidade do Contestado (2006)  
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Tabela 24 - Nova Matriz Fase IV 

Código Disciplinas Créd. C/H Pré-Req. 

CAL04 Cálculo IV 04 60 CAL03 

MEG01 Mecânica Geral 04 60 FIS01 

CEL11 Circuitos Elétricos 06 90 FIS03/CAL03 

ELB21 Eletrônica Básica 06 90 IEM21/CAL03 

CTG12 Ciência e Tecnologia dos Materiais II 04 60 CTG11 

PAE12 Programação Aplicada à Engenharia II 04 60 PAE11 

 Sub-Total 28 420  

Fonte: Universidade do Contestado (2006) 

Tabela 25 - Nova Matriz Fase V 

Código Disciplinas Créd. C/H Pré-Req. 

CID01 Circuitos Digitais  04 60 ELB21 

CNU01 Calculo Numérico 04 60 CAL03/AGA02 

ELT01 Eletricidade Industrial 04 60 CEL11/ELB21 

FET01 Fenômenos de Transporte 04 60 CAL04/FIS02 

ESO11 Engenharia de Software 04 60 PAE12 

PBE01 Probabilidade e Estatística 04 60 CAL04 

RMA11 Resistência dos Materiais 04 60 MEG01/CTG12 

 Sub-Total 28 420  

Fonte: Universidade do Contestado (2006) 

 

Tabela 26 - Nova Matriz Fase VI 

Código Disciplinas Créd. C/H Pré-Req. 

ACO11 Arquitetura de Computadores e 

Microprocessadores 

04 60 ESO11 

SSL11 Sinais e Sistemas Lineares 06 90 CAL04 

SDA01 Sistemas Digitais para Automação 04 60 CID01 

PDG11 Processamento Digital de Sinais 04 60 CID01 

HCS11 Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania 02 30 - 

BDT11 Banco de Dados para Automação 04 60 ESO11 

MET11 Metrologia  04 60 CAL03/PBE01 

 Sub-Total 28 420  

Fonte: Universidade do Contestado (2006) 
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Tabela 27 - Nova Matriz Fase VII 

Código Disciplinas Créd. C/H Pré-Req. 

AEA01 Acionamentos Elétricos para Automação 04 60 ELT01 

SRE01 Sistemas Realimentados 04 60 SSL11 

CLP11 Controlador Log Programável  06 90 ELT01 

SOP01 Sistemas Operacionas 04 60 ACO11 

INC11 Instrumentação de Controle 06 90 MET11 

PFA01 Processos em Engenharia e Fabricação 04 60 CTG12 

 Sub-Total 28 420  

Fonte: Universidade do Contestado (2006) 

Tabela 28 - Nova Matriz Fase VIII 

Código Disciplinas Créd. C/H Pré-Req. 

PAU11 Projeto para Automação I 04 60 * 

AAE11 Administração Aplicada e Economia  04 60 - 

RCA11 Redes de Computadores para Automação  04 60 SOP01 

MSM01 Mecanismo e Sistemas Mecânicos 04 60 PFA01/FET01 

INT11 Inteligência Artificial 04 60 CLP11/INC01 

 Sub-Total 20 300  

Fonte: Universidade do Contestado (2006) 

* Todas as disciplinas até a 7ª fase  

Tabela 39 - Nova Matriz Fase IX 

Código Disciplinas Créd. C/H Pré-Req. 

AHP01 Acionamentos Hidráulicos e Pneumáticos para 
Automação 

04 60 MSM01 

ROB01 Robótica 04 60 INC01/AEA01 
MSM01 

AUI01 Automação Industrial 04 60 CLP11/INC01 

PAU12 Projeto para Automação II 04 60 PAU11 

SAU01 Segurança de Sistemas de Automação 04 60 RCA11 

GEP01 Gerenciamento da Produção 04 60 PFA01/AAE11 

 Sub-Total 24 360  

Fonte: Universidade do Contestado (2006) 

 
 
 
 
 



 113 
 

Tabela 30 - Nova Matriz Fase X 

Código Disciplinas Créd. C/H Pré-Req. 

TEM11 Trabalho para Conclusão de Curso 04 60 ** 

EEM21 Estagio Supervisionado 16 240 ** 

 Sub-Total 20 300  

 TOTAL 360 3900  

Fonte: Universidade do Contestado (2006)  

** todas as disciplinas até a 9ª fase 

 

Tabela 31 - Outras Atividades 

Outras Atividades Créd. C/H 

Atividades Complementares 14 210 

TOTAL GERAL 274 4110 

Fonte: Universidade do Contestado (2006) 

Tabela 32 - Distribuição de Carga Horária e Números de Créditos 

Fases Total de Carga Horária Semestral Total de Créditos por Semestre 
1ª 420 horas/aula 28 
2ª 420 horas/aula 28 
3ª 420 horas/aula 28 
4ª 420 horas/aula 28 
5ª. 420 horas/aula 28 
6ª 420 horas/aula 28 
7ª 420 horas/aula 28 
8ª 300 horas/aula 20 
9ª 360 horas/aula 24 

10ª 300 horas/aula 20 
Total 3.900 horas/aulas 260 créditos 

 
Fonte: Universidade do Contestado (2006) 
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Tabela 33 - Quadro Geral do Curso - Nova Matriz 

SUBTOTAL DA CARGA HORÁRIA DO CURSO  CH  CRÉDITOS 

CARGA  HORÁRIA  DO  CURSO 3.900 260 

CARGA  HORÁRIA DISCIPLINAS CURRICULARES 3.450 230 

CARGA HORÁRIA DE  ESTÁGIO  SUPERVISIONADO 240 16 

CARGA HORARIA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 210 14 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 4110 274 

Fonte: Universidade do Contestado (2006) 

 

 

Mesmo com a reformulação da grade curricular do curso, percebe-se uma carência 

latente na demarcação de um curso menos técnico, fora as disciplinas básicas , existem apenas 

três disciplinas que fogem do caráter estritamente técnico, que são oferecidas na sexta fase, 

Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania, na oitava fase, Administração Aplicada a 

Economia, e na nona fase,  Gerenciamento da Produção. 

É preocupante a carência de disciplinas da área de humanas, visto que, os 

“engenheiros” tratarão com pessoas e não passarão a vida apenas mexendo com 

equipamentos. Note-se também a falta de destreza dos profissionais dessa área para atividades 

teóricas e interpretativas. Tem uma disciplina básica de português no início do curso, mas 

quando precisam escrever [na disciplina de TCC e no relatório de estágio] têm-se a surpresa: 

muitos não têm habilidade para expressar seus conhecimentos. Vale notar também a pouca 

carga horária da área de gestão, pois grande parte desses profissionais vai gerenciar projetos e 

empresas. No entanto, pouco aprendem sobre pessoas: o tecnicismo se sobrepõe a todas as 

outras áreas.  

Vale ressaltar aqui, o que propõe Cerezo (2004, p. 21), quando afirma que a “[...] a 

possibilidade em completar os temas tradicionais do ensino de ciência específica com 

complemento em CTS ao final das ementas correspondentes ou completando de algum modo 

em conteúdo apropriado.” De fato esta alternativa seria louvável, já que é uma oportunidade 

para os cursos eminentemente técnicos vislumbrarem processos interdisciplinares. Como o 

processo de alteração de grade é lento, e também carece de um aprofundamento adequado, o 

mais viável para ser indicado dentro das possibilidades do curso de Engenharia de Controle e 

Automação – Mecatrônica é a adequação interdisciplinar proposta por Cerezo (2004). Esta 
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alternativa tende a resolver uma série de desconexões existentes na grade do curso e pode 

contribuir para uma melhor interlocução entre as disciplinas, evitando mais uma alteração na 

grade curricular, sendo que a última é recente (2005). 

Além do que, no mercado de trabalho estarão concorrendo com profissionais muito 

mais preparados tecnicamente. O melhor parece equilibrar conhecimentos para que não 

fossem concorrer em desvantagem no mercado de trabalho.     

 

4.8 INGRESSOS, VAGAS, TURMAS E TURNOS 

 

O ingresso ocorre mediante processo seletivo, através do Vestibular ACAFE e/ou 

UnC. No ano 2004, a UnC inovou, oferecendo o Processo Seletivo Especial, quando foi 

efetuada análise curricular e uma prova de redação. 

A partir de 2005, além do vestibular ACAFE, estabeleceram-se os ingressos para 

vagas remanescentes com processos seletivos através de análise do histórico escolar. 

O Curso de Engenharia de Controle e Automação, desde seu projeto de criação, 

oferece 50 (cinqüenta) vagas anuais para cada Campus (Caçador e Curitibanos). A seguir, 

apresenta-se a cronologia dos ingressos, vagas, turmas e turnos do Campus Universitário de 

Curitibanos:  

Tabela 34 - Candidato por Vaga 

2002/1 

Vestibular ACAFE –  

Inscrições de 17 de setembro a 01 de outubro de 2001 

 Provas: 02 de dezembro de 2001 

Campus / Núcleo vagas candidatos Índice 

Curitibanos 50 32 0,64 

Fonte: Universidade do Contestado (2006) 

Tabela 35 - Vestibular Verão - 2002 

2002/1 

Vestibular UnC  –  

Inscrições: 02 a 15 de janeiro de 2002 

Provas: 20 de janeiro de 2002 

Campus / Núcleo vagas candidatos Índice 

Curitibanos 15 15 1,00 

Fonte: Universidade do Contestado (2006) 
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Tabela 36 - Vestibular de Inverno - 2003 

2003/1 

Vestibular ACAFE –  

Inscrições: 23 de setembro a 11 de outubro de 2002 

Provas: 01 de dezembro de 2002 

Campus / Núcleo vagas candidatos Índice 

Curitibanos 50 19 0,38 

Fonte: Universidade do Contestado (2006) 

Tabela 37 - Vestibular Verão - 2003 

2003/1 

Vestibular UnC  –  

Inscrições: 06 a 15 de janeiro de 2003 

Provas: 19 de janeiro de 2003 

Campus / Núcleo vagas candidatos Índice 

Curitibanos 30 7 0,23 

Fonte: Universidade do Contestado (2006) 

Tabela 38 - Vestibular de Inverno - 2004 

2004/1 

Vestibular ACAFE –  

Inscrições: 25 de setembro a 14 de outubro de 2003 

Provas: 30 de novembro de 2003 

Campus / Núcleo vagas candidatos Índice 

Curitibanos 50 24 0,48 

10 vagas SAEM 

Fonte: Universidade do Contestado (2006) 

Tabela 39 - Vestibular de Verão - 2004 

2004/1 

Vestibular UnC –  

Inscrições: 08 a 19 de janeiro de 2004 

Provas: 25 de janeiro de 2004 

Campus / Núcleo vagas candidatos Índice 

Curitibanos 26 10 0,38 

Fonte: Universidade do Contestado (2006) 
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Tabela 40 - Vestibular de Inverno - 2005 

2005/1 

Vestibular ACAFE –  

Inscrições: 27 de setembro a 14 de outubro de 2004 

Provas: 28 de novembro de 2004 

Campus / Núcleo vagas candidatos Índice 

Curitibanos 50 23 0,46 

10 vagas SAEM 

Fonte: Universidade do Contestado (2006) 

Tabela 41 - Processo Seletivo Especial 2005 - UnC – 1ª  etapa 

2005/1 

Processo Seletivo Especial UnC –  

Inscrições: 10 a 26 de janeiro de 2005 – 1ª etapa 

Campus / Núcleo Vagas candidatos Índice 

Curitibanos 18 25 1,39 

Fonte: Universidade do Contestado (2006) 

Tabela 42 -  Processo Seletivo Especial 2005 - UnC - 2º etapa 

2005/1 

Processo Seletivo Especial UnC –  

Inscrições: 01 a 09 de fevereiro de 2005 – 2ª etapa 

Campus / Núcleo Vagas candidatos Índice 

 Curitibanos 05 05 1,0 

Fonte: Universidade do Contestado (2006) 

 

Até o ano de 2006, estavam em funcionamento oito (08) turmas do Curso de 

Engenharia de Controle e Automação – Mecatrônica, na Universidade do Contestado, através 

dos Campi de Caçador e Curitibanos. 

� UnC/Caçador – houve quatro (4) entradas até o presente momento, todas em 

funcionamento, sendo três (3) entradas no período matutino, noturno e com aulas 

aos sábados, e uma (1) entrada no período noturno com aulas aos sábados. 

� UnC/Curitibanos – houve quatro (4) entradas até o presente momento, todas em 

funcionamento, no período noturno, com aulas aos sábados. A partir de 2004 

foram concedidas 10 vagas no vestibular da ACAFE para os alunos que foram 
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aprovados no SAEM, o que de certa forma, colabora na possibilidade de novas 

modalidades de ingresso no curso.    

 

4.8.1 Fluxo Acadêmico  

 

Tabela 43 - Fluxo Acadêmico - Campus de  Curitibanos 

Semestre 
letivo 

Número de 
alunos 

Matriculados 

Desistentes Matrícula 
trancada 

Transferência 
expedida 

Transferência 
recebida 

Reprovações  Rendimento 
Escolar (%) 

2002/1 28 04 01 01 - 14,28% 85,72% 

2002/2 22 05 - - 02 9,09% 90,91% 

2003/1 33 01 01 - - 9,09% 90,91% 

2003/2 29 01 01 02 - 10,34% 89,66% 

2004/1 46 08 01 03 01 10,86% 89,14% 

2004/2 34 01 01 - - 11,76% 88,24% 

2005/1 38 06 - 01 02 16,17% 83,83% 

Fonte: Universidade do Contestado (2006) 

 
A sistemática do Processo Seletivo tem ajudado a manter a procura pelo curso de 

Engenharia, visto que os índices do vestibular da Acafe/UnC são relativamente baixos. Esta 

alternativa tendenciosamente supriu as deficiências de entrada para o curso superior em 

questão.  Note-se  que durante a divulgação dos cursos de graduação, o curso de engenharia é 

sempre muito bem vindo, não somente pela sua singularidade, mas também pelas perspectivas 

profissionais. Durante as atividades da UnC-Aberta [uma feira que divulga os cursos de 

graduação para acadêmicos do ensino médio de toda a região de Curitibanos] o curso de 

Engenharia de Controle e Automação é sempre um dos que mais desperta o interesse dos 

adolescentes, nas duas últimas pesquisas efetuadas pela  instituição [2005/2006] foi o curso 

considerado de mais interesse por parte dos visitantes.    

É notável que o curso teve seu menor índice de desistência em 2003, mantendo a 

mesma média em 2002 e 2004. Os índices de trancamento e transferência praticamente 

permaneceram ao longo do tempo com resultados semelhantes. O que chama  atenção é que 

com a baixa do rendimento escolar, o índice de reprovação também subiu, denotando 

mudanças ocorridas em relação aos procedimentos de ensino e didática implementados no 

curso. 
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4.8.2 Avaliação do Rendimento Escolar 

 

A Avaliação do rendimento escolar é feita por semestre e por disciplina, levando em 

conta o aproveitamento, a assiduidade e o desempenho  acadêmico, em conformidade com o 

que estabelece o Regimento Geral da Universidade. 

A freqüência, verificada através do controle diário, não pode ser inferior a 75% em 

cada disciplina. A averiguação da aprendizagem e do desempenho acadêmico é feita por 

avaliação progressiva e cumulativa, mediante exercícios, trabalhos acadêmicos, pesquisas, 

experimentos, exames e acompanhamento de estágio ao longo do curso.  

A sistemática de avaliação integra o processo institucional interno e externo que a 

Universidade vem gradativamente se submetendo a partir de 1995. 

Como o processo avaliativo ainda se encontra em construção, percebe-se uma clara 

dificuldade institucional em situar a questão “Universidade”. Existe um longo caminho a ser 

percorrido pela instituição com relação a sua sistemática de avaliação, primeiramente ela 

deverá rever qual é a sua verdadeira “função”. 

 

4.9 ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 

 

Os Estágios Supervisionados são obrigatórios e executados de acordo com a 

legislação vigente e com as normas complementares da UnC. 

As atividades do estágio serão desenvolvidas em consonância com o Regulamento de 

Estágio específico do Curso e/ou Regulamento Geral de Estágios Curriculares da UnC.34 

A Universidade do Contestado elaborou e implantou documento no qual estabeleceu 

as normas e as orientações que devem ser observadas para a efetivação de estágios para os 

cursos de graduação. 

No que se refere a este curso, além de seguir o que determina o regulamento de 

estágio, também serão estabelecidas normas elaboradas e aprovadas pelo colegiado de curso. 

Será observada nos estágios a relação dos conteúdos técnicos e práticos em Engenharia  de 

Controle e Automação – Mecatrônica, sob a supervisão e o acompanhamento de docentes do 

curso. 

O relacionamento das empresas e das entidades gestoras com a universidade local, no 

que diz respeito à utilização das instalações e recursos tecnológicos, na maioria dos casos, 

ocorre informalmente, baseado no contato social. Essa situação aponta para uma realidade na 
                                                 
34 Que faz parte da Resolução UnC-CONSEPE 161/2004 
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qual a efetividade das relações institucionais, quando não historicamente consolidadas, está 

muito mais centrada nas pessoas do que em uma recomendação normativa-institucional.  

Para Kiminami et al (1997), é possível dizer que a história brasileira mostra mais 

contra-exemplos, ou exemplos negativos, do que exemplos positivos de relacionamento entre 

universidades e o setor produtivo. Cassiolato; Motta e Albuquerque  (1998, p. 28) afirmam 

que: 

 
A comunidade acadêmica e o setor empresarial operam  como instâncias de geração 
de conhecimentos que se movem segundo lógicas distintas, as quais refletem nos 
respectivos quadros de referência e nos padrões de comportamento dos agentes 
inseridos em cada contexto. Considerando a diversidade desses ambientes, é 
possível identificar alguns aspectos que operam como condicionantes da 
universidade-indústria.  
 

 

Isto não chega a ser surpreendente, devido as próprias limitações do desenvolvimento 

científico e tecnológico do país. Menos óbvia, talvez, seja a proposição de que uma opção 

demasiado intensa pelo trabalho aplicado pode resultar danosa, principalmente se ela se 

estabelecer à custa do desenvolvimento da capacidade educativa e de pesquisa básica de 

qualidade das universidades.  

A seguir apresenta-se o quadro descritivo das atividades de estágio desenvolvidas 

pela primeira turma de formandos do Curso de Engenharia de Controle e Automação –

Mecatrônica da Universidade do Contestado – Campus Universitário de Curitibanos.  
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Nome do 
Acadêmico 

Nome do Professor 
Orientador 

Nome da Empresa  
Em que Estagiou 

Endereço e Telefone 
da Empresa 

Eduardo Belém 
Pissetti 

João Réus de 
Camargo 

Gaboardi Industrial 
de Madeiras 

São Cristóvão do Sul 
 

Francis Heine Maro Jinbo Bruno Máquinas  Campos Novos 
 

Cristiane Weber João Réus de 
Camargo 

Kimberly-Clark 
Brasil 

Correia Pinto 
 

William Felipe 
Passold 

João Réus de 
Camargo 

Projetec Eletrônica 
Ltda 

Blumenau 
 

Carlinhos Alves 
Ribeiro 

Maro Jinbo Eletro Refrigeração 
Tropical 

Curitibanos 
 
 

Pablo Andrés Reyes 
Meyer 

Maro Jinbo Fischer Sucos Ind. e 
Com. 

Videira 
 

Claudemar Moreira 
Delfino 

Maro Jinbo Klabin SA Correia Pinto 
 

Paulo Arthur 
Rossdeutscher 

Armando Kollet Comercial Eletron 
Lux Ltda 

Curitibanos 
 

Caroline de Lima Armando Kollet Kimberly-Clark 
Brasil 

Correia Pinto 

Ronaldo Euclides 
Silva 

Armando Kollet Gaboardi Industrial 
de Madeiras 

São Cristóvão do Sul 
 

Alisson Kawan 
Godoi 

Armando Kollet Madespel 
Exportações Ltda 

Curitibanos 
 

Jean Carlos Pinto Armando Kollet Metalúrgica Di’Oro 
Ltda 

Curitibanos 
 

Almir Cristiano 
Fernandes da Silva 

Maro Jinbo AGMAC Automação 
e Máquinas Ltda 

Curitibanos 
 

Quadro 12 - Dados do estágio/monografia do curso de Engenharia de Controle e Automação – 
Mecatrônica – 2005 – Curitibanos 

 

Treze acadêmicos do curso de Engenharia de Controle e Automação – Mecatrônica 

fizeram estágio em 2005. Destes, há 2 moças e 11 rapazes. As orientações do estágio foram 

definidas pelo Colegiado de Curso, levando-se em consideração a temática e também as 

indicações de orientadores efetuadas pelos acadêmicos. Dos três professores orientadores, 

somente dois professores possuem regime de dedicação parcial, o outro professor é horista.  A 

distribuição dos estágios respeitou o regulamento, limitando o número máximo de orientados 

por professor, nesse caso, cinco alunos. A qualificação dos professores orientadores é assim 

distribuída: 
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Professor Orientador Número de Orientandos Titulação 

Armando Kollet 05 

 

Especialista 

João Réus de Camargo 03 Graduado/Cursando 

Especialização 

Maro Jinbo 05 Graduado/Cursando Mestrado 

Quadro 13 - Professores orientadores de estágio /2005  

 

Os estágios foram cumpridos nos seguintes municípios: Correia Pinto, São Cristóvão 

do Sul, Blumenau, Videira e Campos Novos. A escolha dos municípios que não abrangem a 

região de Curitibanos, como Blumenau, Videira e Campos Novos, deu-se porque os 

acadêmicos são oriundos destes municípios, o que facilitou  o deslocamento e a oportunidade 

de estágio. Das doze empresas em que os acadêmicos estagiaram, apenas uma não  é do setor 

industrial, e sim prestadora de serviços (assistência técnica, etc.). 

 As empresas industriais são do ramo madeireiro, metal-mecânico e de papel e 

celulose. Quanto à receptividade das empresas que ofertaram estágio, não houve problemas, 

pois demonstraram familiaridade e interesse em associar os conhecimentos teóricos com as 

atividades práticas, elucidando a importância da parceira U-E para o aperfeiçoamento técnico 

dos processos organizacionais. Através dos boletins de avaliação dos estagiários na empresa 

[critérios avaliados: facilidade de aprendizagem, interesse e dedicação, assiduidade e 

pontualidade, responsabilidade e cooperação] verificou-se que todos os estagiários atingiram 

os objetivos propostos e cerca de 85% dos estagiários foram considerados bons e excelentes 

por seus orientadores internos nas empresas estagiadas.  

Os estágios foram cumpridos não somente em Curitibanos, pelo fato de que algumas 

das maiores empresas da região estão sediadas em municípios vizinhos. Servem como 

exemplo a Empresa Klabin Papel e Celulose, situada em Correia Pinto, a menos de 100 km de 

Curitibanos; e a empresa de fósforos do Grupo Gaboardi, situada em São Cristóvão do Sul, 

aproximadamente 30 km distante de Curitibanos. 

É importante enfatizar a dificuldade de muitos acadêmicos em conseguir estágio em 

empresas locais. Nem sempre as empresas de menor porte ou de gestão familiar possuem 

interesse e flexibilidade para oferecer espaço para estágios profissionalizantes. Nem todos os 

empresários têm conhecimento sobre o curso de engenharia, não sabem exatamente o que 

seria a “tal da mecatrônica”. Por esse motivo, a Universidade vem investindo em ações de 
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marketing que divulguem o curso e o tornem menos distante do mundo empresarial. Uma 

alternativa é a criação de programas de pesquisa que aproximem o curso das empresas não 

somente durante o período de estágio. Esse tipo de atividade, além de benéfica para a vida 

profissional dos acadêmicos, força o curso a criar linhas de pesquisa adequadas aos interesses 

locais, aproximando a Universidade da sua comunidade.     

Com relação às questões de estrutura  formal e analítica dos estágios, percebe-se uma 

grande dificuldade por parte dos acadêmicos na redação dos textos. Nota-se a deficiência 

oriunda de disciplinas menos engenheiradas. Ao longo do curso não existem disciplinas 

subseqüentes à metodologia científica e da pesquisa, nem ao próprio português, que possam 

suprir as dúvidas e deficiências oriundas da formação do acadêmico. 

Os relatórios finais, em sua maioria, possuem sérias deficiências teórico-

metodológicas, que não revelam muito mais que o resultado de uma grade curricular 

deficitária quanto a disciplinas que possam suplementar o conhecimento técnico necessário e 

exigido para formação do engenheiro. 

As 210 horas que devem ser cumpridas em atividades complementares se resumem a 

cursos técnicos e não suprem os  problemas encontrados nos textos dos alunos.   

Uma alternativa interessante para descentralizar o número de professores 

orientadores [que apesar de estar adequado com a regulamentação dos estágios do curso] 

seria a definição de linhas de pesquisa que pudessem abranger questões de âmbito regional, 

priorizando desta forma empresas sediadas na região e propiciando uma maior aproximação 

do curso com as empresas locais. Um dos pontos cruciais desse estágio está localizado 

exatamente na distribuição territorial, pois, praticamente metade dos estágios [46,16%] foi 

realizada fora da região de abrangência do município de Curitibanos. Não existe apenas falta 

de articulação com o setor público, há que se considerar, também, uma distância da 

Universidade das empresas privadas.  

A seguir apresenta-se o quadro demonstrativo das monografias de final de curso. 
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Nome do 
Acadêmico 

 
Nome do Professor 
Orientador 

 
Título da Monografia 

Paulo     Arthur 
Rossdeutscher 

Armando Kollet Tecnologia Profibus 

Eduardo Belem 
Pissetti 

João Reus de 
Camargo 

Manutenção Preditiva: Termografia Aplicada 
em Baixas Tensões 

Caroline  de Lima Armando Kollet Sistema de Controle de Nível 
Cristiane Weber João Reus de 

Camargo 
Desenvolvimento de Sistema Microcontrolado 
para Robô Móvel Semi-inteligente 

Carlinhos Alves 
Ribeiro 

Maro Jinbo Gravador de Microcontrolador 

Francis Heine Maro Jinbo Sistema de Supervisão e Controle de 
Temperatura 

Claudemar Moreira 
Delfino 

Maro Jinbo Calculadora Braile 

Pablo Andrés Reyes 
Meyer 

Maro Jinbo Automação Residencial 

Ronaldo Euclides 
Silva 

Armando Kollet Automação de uma Guilhotina Manual 

William Felipe 
Passold 

João Reus de 
Camargo 

Desenvolvimento de Sistemas Microcontrolados 
para Execução de Rotinas de Acessos a 
Usuários 

Alisson Kawan 
Godoi 

Armando Kollet Monitoramento das Técnicas de Secagem de 
Madeira em Estufas Convencionais 

Almir Cristiano 
Fernandes da Silva 

Maro Jinbo Automação e Controle Pela Porta 
 Paralela 

Quadro 14 – Dados das monografias do curso de Engenharia de Controle e Automação – Mecatrônica – 
2005 – Curitibanos  

 

Vale ressaltar que apenas um trabalho de monografia contemplou um tema 

alternativo, com forte ênfase social (Calculadora em Braile). Todos os demais trabalhos 

monográficos atenderam exclusivamente a necessidade específica de uma organização ou de 

algum setor. 

As questões técnicas prevalecem sobremaneira, revelando uma percepção tecnológica 

da Universidade e do próprio curso de engenharia.  A questão de gênero emerge aqui porque o 

curso é de uma área caracterizada por profissionais do sexo masculino. O curso avança no 

sentido de manter em todas as suas turmas  pessoas do sexo feminino. Talvez essa seja uma 

forma de humanizar mais a área de engenharia e garantir um novo olhar sobre as questões 

tecnológicas. Segue abaixo o quadro demonstrativo das Orientações Monográficas de 2005. 
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Professor Orientador Número de Orientandos Titulação 

Armando kollet 04 Especialista 

João Réus de Camargo 03 Graduado/Cursando 

Especialização 

Maro Jinbo 05 Graduado/Cursando Mestrado 

Quadro 15 - Professores Orientadores de Monografia /2005  

 
O monopólio das orientações permanece praticamente inalterado [desde o estágio], é 

questionável que dos nove engenheiros existentes na grade curricular, apenas dois 

profissionais orientem as monografias, principalmente se for levada em consideração a 

preocupação quanto à qualidade dos trabalhos apresentados pela primeira turma de 

concluintes do Curso de Engenharia de Controle e Automação – Mecatrônica. 

Essa informação converge com os dados que serão apresentados a seguir [tabelas 22, 

25 e 26]. Fica difícil conseguir disponibilidade de professores horistas, e mais difícil ainda 

produção docente de profissionais que praticamente não possuem incentivo, espaço, ou 

perspectiva de futuro em uma instituição que está implementando um Plano de Carreira, 

Cargos e Salários [Experimental]. 

 

4.9.1 Programa de Monitoria  

 

Os acadêmicos da UnC contam com a possibilidade de trabalhos de monitoria que 

visam estimular a participação do aluno na vida acadêmica, em atividades de pesquisa 

científica e de ensino em apoio à docência, entre outros objetivos. As funções de monitor são 

exercidas por alunos regularmente matriculados em cursos de Graduação e Cursos 

Seqüenciais de formação específica da UnC, que atendam as condições estabelecidas em 

regulamentação específica. [Resolução UnC/CONSEPE 099/2004].  Não existem atividades 

de monitoria formalizadas no Curso de Engenharia de Controle e Automação-Mecatrônica da 

UnC – Curitibanos.    

 

4.9.2 Atividades Complementares 

 

É requisito obrigatório, para a integralização curricular e aperfeiçoamento 

pedagógico, a comprovação, por parte do acadêmico, do cumprimento de no mínimo, 210 h/a 

(duzentas e dez horas/aula) de atividades complementares [conforme Regulamentação da 
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Resolução UnC/CONSEPE 100/2004, que normatizou as atividades complementares para 

todos os cursos de graduação a aprtir de 2004], sejam de ensino, pesquisa e/ou extensão. 

Essas atividades não são necessariamente ofertadas pela Instituição,  portanto não acarretam 

em ônus para o acadêmico. Não é desejável que o estudante desse curso seja simplesmente 

convidado a freqüentar aulas ministradas segundo os termos universitários comuns, reunindo, 

dessa maneira, os créditos necessários para o recebimento de um diploma. O acadêmico não 

pode ser simplesmente ouvinte, mesmo nas áreas das ciências e nas criações tecnológicas. 

Cabe ao estudante a responsabilidade pela busca do conhecimento. A curiosidade e a 

observação devem ser marcas permanentes do corpo discente. O profissional do futuro deverá 

ter a capacidade de aprender a apreender. Deverá ser um estudante a vida toda, ou seja, seu 

aprendizado será permanente e esta postura deve ser incorporada no processo ensino-

aprendizagem, desenvolvida no curso. 

As atividades educacionais complementares devem privilegiar a construção de 

comportamentos sociais e profissionais que os acadêmicos tradicionais, em sala de aula ou no 

laboratório, não têm condições de propiciar.   

Nesta perspectiva, devem ser inseridas as atividades de cunho comunitário e de 

interesse coletivo. 

São também priorizadas atividades de monitoria acadêmica e de iniciação 

tecnológica que propiciam a participação do estudante na vida da Instituição.  Aqui também 

podem ser desenvolvidas atividades esportivas e culturais, além de intercâmbios com 

Instituições estrangeiras congêneres (UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, 2006). 

Vale frisar que as atividades complementares oferecidas cumpriram unicamente com 

as atividades técnicas complementares, ou seja, cursos de caráter  técnico complementar. 

Durante as atividades complementares não se ofereceram até agora cursos que possam de fato 

possibilitar a percepção de novas alternativas tecnológicas para o desenvolvimento territorial.   

 

4.10 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CURSO 

 

4.10.1 Campus Curitibanos 

 

Os projetos desenvolvidos abrangem a UnC aberta aos alunos do ensino médio; 

Museu de Informática; Mutirão para o Resgate da Cidadania; Suporte Técnico Pedagógico; 

Trote Solidário- “Centro Ambiental ;Gralha Azul.” Além de cursos de formação técnica como 

: Curso de EAGLE 4.13; Curso de Programação Java; Curso MATIAB 5.3. 
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Além das atividades descritas acima vale elucidar a participação dos acadêmicos em 

atividades como: Curso de Francês/nível básico; Divulgação Vestibular; VIII – Seminário de 

Desenvolvimento da Pesquisa – Produção Discente; Gincana Cidade de Curitibanos/Semana 

Farroupilha; I Seminário de Desenvolvimento de Extensão e Cultura – SEDEC; Campanha do 

Alimento; Divulgação do Curso de Engenharia de Controle e Automação – Mecatrônica 

através dos meios de comunicação (rádio jornal); Seminários, palestras e lançamento de 

livros. Na seqüência são descritos os trabalhos de iniciação científica 

 

AUTOR TÍTULO DO PROJETO ORIENTADOR 

Claudemar Pereira 

Delfino e Carolina de 

Lima 

Relatório Projeto: Sistema 

Piloto de Informática dos 

Usuários das Águas da 

Bacia do Rio Canoas 

Júlio Bernardo da Silva Filho 

Quadro 16 – Projetos de Pesquisa FAP e Artigo 170 
Fonte: Universidade do Contestado (2006) 
 
 

AUTOR TÍTULO DO PROJETO ORIENTADOR 

Werner Assis Bertoldi Robô Guiado pela Luz Juan Carlos Guglielmo 

Benitez 

Quadro 17 – 2003 Projetos de Pesquisa FAP e Artigo 170 
Fonte: Universidade do Contestado (2006) 
 
 

AUTOR TÍTULO DO PROJETO ORIENTADOR 

Claudemar Pereira Delfino 

e Caroline de Lima 

Projeto de Hardware e 

desenvolvimento de 

aplicativos no SIG 

Carlos Eduardo Nascimento 

Claudemar Pereira Delfino 

e Caroline de Lima 

Produção de Relatório pelo 

Sistema Piloto 

Julio Bernardo da Silva Filho 

Quadro 18 – 2004 Projetos de Pesquisa FAP e Artigo 170 
Fonte: Universidade do Contestado (2006) 
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AUTOR TÍTULO DO PROJETO ORIENTADOR 

Cristiane Weber P1-Robô que desvia de 
obstáculos 

Juan Carlos Guglielmo 
Benitez 

Leo Anderson Laurett Modelo de aplicação da 
metodologia DELPHI pela 
internet para investigação 
turística com foco em 
turismo rural 

Débora Aparecida Almeida 

Quadro 19 – 2003 Projetos de Pesquisa FAP e Artigo 170 

Fonte: Universidade do Contestado (2006) 
 

 

Note-se que as atividades desenvolvidas no curso são restritas, bem como os projetos 

de pesquisa.  Percebe-se a dificuldade no desenvolvimento de projetos de pesquisa e a efetiva 

estruturação de linhas de pesquisa  que possam suprir as deficiências  temáticas enfatizadas no 

curso. 

 

4.11 CORPO DOCENTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E 

AUTOMAÇÃO – MECATRÔNICA 

 

A seguir estão relacionados os professores que constituem o corpo docente do Curso 

de Engenharia de Controle e Automação – Mecatrônica, do Campus de Curitibanos, com a 

respectiva habilitação. 

 

Professores 
(Nome) Titul. Disciplinas 

Período de 
Atuação no 

Curso 

Regime de Trabalho 
na IES 

Regime de Trabalho 
no Curso 

Ana Lucia 
Lehmkulk 

Esp Química Geral 1º/2003 Horista Horista 

André Lucio 
Fontana 
Goetten 

Esp Probabilidade 
Estatística 

2º/2002 Horista Horista 

Antonio 
Alberto 
Onetta 

Mest Matemática Básica 
Álgebra Linear e 
Geometria Analítica  
Matemática 
Álgebra Linear  e 
Geometria Analítica 
II 
Matemática 
Aplicada a 
Engenharia 
Mecatrônica 
 

1º/2002 
2º/2002 

 
1ª/2003 

 
 

1º/2004 

Horista Horista 

Arlindo 
Alberton 

Esp Filosofia da Ciência 
e da Técnica 

1º/2004 Horista Horista 
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Professores 
(Nome) Titul. Disciplinas 

Período de 
Atuação no 

Curso 

Regime de Trabalho 
na IES 

Regime de Trabalho 
no Curso 

Carlos Hector 
Gallego 

Mest Circuitos Elétricos 
Eletricidade 
Industrial 
Processos em 
Engenharia e 
Fabricação 
Acionamentos 
Elétricos para 
Automação 

2º/2003 
1º/2004 
1º/2004 

 
2º/2004 

Horista Horista 

Ciro Fontana 
Surdi 

Grad Desenho Técnico 
CAD/CAM 
Ciência e Tec. Dos 
Materiais de 
Engenharia I 

2º/2003 
1º/2004 

Horista Parcial 

Eliane Inês 
Muneron 

Espe Inglês Instrumental 1º/2004 Horista Horista 

Everaldo 
César de 
Castro 

Grad Desenho Técnico e 
CAD/CAM 
Ciência e 
Tecnologia dos 
Materiais de 
Engenharia 
Fenômenos de 
Transportes 

2º/2002 
 

1º/2003 
1º/2004 

Horista Horista 

Geraldo 
Antonio da 
Rosa 

Mest História do 
Contestado 

2º/2003 Horista Horista 

João Réus 
de Camargo 

Grad Física I 
Física II 

1º/2002 
2º/2002 

Horista Parcial 

Jorge Minoru 
Yoneda 

Esp Física III 
Mecânica Geral 
Probabilidade e 
Estatística 

1ª/2003 
2º/2003 
1º/2004 

Horista Horista 

Juan Carlos 
Guglielmo 
Benitez 

Grad Desenho Técnico 
Introdução a 
Engenharia 
Mecatronica 
Ciência e 
Tecnologia dos 
Materiais de 
Engenharia I 
Eletrônica básica 
Arquitetura de 
Computadores 
Sinais e Sistemas 
Lineares 
Metrologia e 
Macatrônica 
Mecanismos e 
Sistemas Mecânicos 

1º/2004 
1º/2002 

 
 

2º/2002 
2º/2002 
2º/2003 
2º/2003 
1º/2004 
2º/2004 

 

Horista Parcial 

Julio 
Bernardo da 
Silva Filho 

Dout. Metodologia da 
Pesquisa 
Ciências do 
Ambiente 

1º/2004 
2º/2004 

Horista Parcial 

Katia Socha Mest Metodologia 
Científica 

2º/2002 Horista Parcial 
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Professores 
(Nome) Titul. Disciplinas 

Período de 
Atuação no 

Curso 

Regime de Trabalho 
na IES 

Regime de Trabalho 
no Curso 

Luciano 
Cachoeira 

Grad Informática 
Industrial 

2º/2004 Horista Horista 

Marcos 
André 
Pisching 

Mest Algoritimo e 
Estrutura de Dados 
Redes de 
Computadores 

2º/2004 
2º/2004 

Horista Horista 

Marcos 
Roberto 
Rodrigues 

Mest Computação Básica 1º/2002 Horista Horista 

Maria 
Cristina Cury 

Grad Inglês Instrumental 
Humanidades, 
Ciências Sociais e 
Cidadania 

1º/2002 
1º/2003 

Horista Horista 

Maro Jinbo Grad Circuitos Digitais 
Sistemas Digitais 

1º/2004 
2º/2004 

Horista Parcial 

Osvaldo 
Vieira Júnior 

Grad Geometria 
Descritiva e CAD 
Desenho Técnico 

2º/2003 
1º/2004 

Horista Horista 

Otto Roberto 
Lessing 

Mest Computação Básica 1ª/2003 Horista Horista 

Roberto da 
Conceição 
Ferreira 

Esp Cálculo Númerico 2º/2003 Horista Horista 

Rodrigo Vitto Gr Programação 
Aplicada a 
Engenharia 

1º/2003 Horista Horista 

Rute Ramos 
do Carmo 

Esp Português 
Instrumental 

1º/2002 Horista Horista 

Sérgio Juarez 
Godoy 

Mest Cálculo I 
Cálculo II 
Cálculo III 
Cálculo IV 
Cálculo Númerico 

1º/2002 
2º/2002 
1ª/2003 
2º/2003 
2º/2004 

Horista Horista 

Silse Teixeira 
de Freitas 
Lemos Leão 

Mest Universidade e 
Sociedade 

1º/2003 Horista Horista 

Silvio Costa 
Sampaio 

Mest Algoritímos e 
Estrutura de Dados 

2º/2002 Horista Horista 

Armando 
Kollet 

Esp. Automação 
Comercial 
Segurança em 
Sistemas de 
Automação 
 

2º2005 Horista Horista 

Quadro 20 - Corpo Docente do Curso - Campus de Curitibanos 
Fonte: Universidade do Contestado (2006)  
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Tabela 44 - Número de Docentes do Curso por Regime de Trabalho 

Campus/Núcleo Até 19 h De 20 a 30 h 40 h ou + Total 

CURITIBANOS 22 06 - 28 

 

Tabela 45 - Número de Docentes do Curso por Titulação Acadêmica 

Campus/Núcleo DR MS ESP GR Total 

CURITIBANOS 01 10 08 09 28 

 

O curso não conta com nenhum professor em regime integral, e uma parcela de  

78,57% professores horistas. A maioria dos professores com mestrado é da área de exatas e da 

terra (ciências da computação etc.) o que comprova a necessidade latente da investimento em 

qualificação docente além do que já está sendo investido. 

 

Tabela 46 - Docente do Curso Cumprindo programa de Capacitação 

Campus/Núcleo ESP MS DR Total 

CURITIBANOS 01 05 02 08 

 

Dos Professores em qualificação do Curso de Engenharia de Controle e Automação –

Mecatrônica, os únicos que não são de áreas técnicas são os doutorandos, os demais 

professores estão se qualificando na área de Engenharias, dois professores são mestrandos do 

Programa de Engenharia Mecatrônica da USP, outos dois  são mestrandos do Programa de 

Engenharia Ambiental da FURB, e um dos Professores está cursando o programa de Mestrado 

em Engenharia Mecatrônica da UCS. 

 

Tabela 47 - Produção Docente - Campus de Curitibanos 

Artigos e periódicos 
científicos 

Trabalhos publicados em 
anais Total Nome 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Geraldo Antonio da Rosa    1     1 
John A. Mendes   02 01 01  01 01 02 

Otto Lessing    01 02  01 02  
Rodrigo Vitto 01      01   

Silse Teixeira de Freitas 
Lemos Leão    1     1 
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Nenhum professor do curso publicou livro ou capítulo de livro ou traduziu livro ou 

capítulo de livro entre o período de 2002 até 2004. Vale lembrar que 82,15 % dos professores 

do Curso de Engenharia de Controle e Automação – Mecatrônica não possui produção 

científica. Dos cinco professores com produção científica, dois são os únicos doutorandos 

pertencentes ao quadro de professores que notoriamente não são da área de engenharias, e 

também apresentam produções técnicas, artísticas e culturais.  

Tabela 48 – Produção Intelectuais, Técnicas, Pedagógicas, Artísticas e Culturais 

Nome Projeto/ produções Total 
 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Silse Teixeira de Freitas Lemos Leâo 01   01   

Geraldo Antonio da Rosa 01 01  01 01  

 

Nenhum professor fez registro de propriedade intelectual ou tem produção didática 

entre 2004 e 2004. 

 

4.11.1 Considerações Críticas 

 

O quadro de professores conta com oito engenheiros. Destes, três são das áreas de 

engenharia elétrica e eletrônica, dois são da área de engenharia civil, um é da área de 

eletromecânica, um é da área de engenharia industrial e um é da área de agronomia.   

Percebe-se a deficiência na área de engenharia mecânica. No entanto, é um ponto 

positivo a presença de um engenheiro agrônomo, visto que existe um campo para ser 

explorado em termos de economia regional, com a possibilidade de utilização de tecnologias 

específicas para o agro-negócio regional, uma das molas mestras da economia. 

Outra área de formação importante do curso seria a parte de sistemas de informação, 

onde existem cinco profissionais da área de ciências da computação e processamento de 

dados. O Curso de Sistemas de Informação (antigo curso de informática) foi um dos cursos 

pioneiros da área de exatas e da terra, por isso existindo um bom número de profissionais 

habilitados na instituição. 

A grade de professores apresenta apenas um profissional da área de administração, e 

outros poucos da área de humanas, problemas de disciplinas e ementários que não cumprem 

com a necessidade efetiva da formação do engenheiro. 

As publicações científicas e culturais especificamente no caso do Campus 

Universitário de Curitibanos, são mais freqüentes entre professores que não são da área de 
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engenharias, o que revela a carência de produção científica no curso, curiosamente a produção 

científica é mais exercitada pelos acadêmicos do que pelos professores específicos. 

As deficiências dos trabalhos (TCC), por exemplo, podem ser justificados pela 

dificuldade encontrada pelos professores em orientar atividades de pesquisa. Além disso, nem 

sempre a Universidade consegue suprir as deficiências oriundas de um ensino médio precário.    

Um dos pontos mais urgentes em termos de pesquisa é a definição de linhas de 

pesquisa, com ênfase regional, possibilitando aos professores e acadêmicos construírem 

juntos projetos capazes de solucionar problemas locais. Isto permitiria enfrentar melhor o 

estigma imputado às instituições de periferia em relação à tecnologia. 

 

4.12 CORPO DIRIGENTE 

 

O quadro a seguir apresenta a relação do corpo dirigente da UnC – Curitibanos onde 

é ofertado o Curso de Engenharia de Controle e Automação – Mecatrônica, durante o período 

de 2001-2005. 

 

Nome do Dirigente Cargo Titulação 
 

Qualificação 
Profissional 

    
Pedro Paulo Rodrigues Diretor Presidente ESP C.Contábeis 
Inara Maria Bischoff Balbinotti Diretora Administrativa ESP Letras  
Geraldo Antonio da Rosa Diretor Acadêmico – 

Interino  
MS Estudos Sociais 

Salete Aparecida Turatto Secretária Acadêmica ESP Ciências Contábeis 
Solange Inês Feldhaus Bibliotecária  ESP Biblioteconomia 
Marilene Salvadori Carvalho Coordenadora de Extensão 

e Cultura 
ESP Pedagogia 

Marcos Roberto Rodrigues Coordenador do Núcleo 
de Informática  

MS Tecnologia em 
Processamento de 

Dados  
Débora Aparecida Almeida Coordenadora do 

Programa de Pós – 
graduação  

ESP Administração  

Mary Aparecida Pelegrini Coordenadora pelo 
Serviço Assistência 
Pedagógica ao Educando  

ESP Pedagogia 

Fábio Pellizzaro Coordenador do Curso de 
Direito 

MS Direito 

Carlos Eduardo Carvalho Coordenador de Ensino MS Administração 
Julio Bernardo da Silva Filho Coordenador de Pesquisa DRO Farmácia e 

Bioquímica 

Quadro 21 - Corpo Dirigente da UnC Curitibanos 
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O quadro que integra o corpo dirigente apresenta uma multi-disciplinaridade, que 

pode ser positivo, pois tende a facilitar a visão alternativa de uma IES empenhada em cumprir 

sua responsabilidade social e institucional. Ele pode entender o sistema tecnológico periférico 

como um trampolim para implementação de uma proposta alternativa, que possa suprir as 

deficiências decorrentes da ausência de parcerias adequadas à realidade regional.  

Para os dirigentes da UnC – Curitibanos, o Curso de Engenharia de Controle e 

Automação não é apenas mais um curso. Ele representa o marco de transição entre a pesquisa 

básica e a institucionalização de uma sistemática de pesquisa aplicada. 
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5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 
Este último capítulo é dedicado às conclusões e recomendações acerca da relação 

Universidade-Setor Produtivo e sua contribuição para o desenvolvimento regional, com 

ênfase na Universidade do Contestado, especificamente, no Curso de Engenharia de Controle 

e Automação – Mecatrônica. A relação universidade-setor produtivo na UnC pode ser 

examinada a partir dos resultados obtidos durante as práticas de estágio e dos projetos de 

pesquisa que englobam parcerias desta natureza. 

Como a Universidade do Contestado vem contribuindo para a inovação tecnológica 

na sua região de abrangência? Qual é a relação existente entre Universidade-Empresa [U-E] 

no desenvolvimento científico e tecnológico, na área de engenharia de controle e automação – 

mecatrônica, na região de abrangência da Universidade do Contestado, especificamente, no 

campus de Curitibanos? Quais são as principais barreiras que inibem o processo de integração 

universidade e empresa na área de engenharia de controle e automação – mecatrônica, da 

Universidade do Contestado? Que modalidades de interação U-E socialmente 

contextualizadas, podem melhor contribuir para o desenvolvimento regional? 

O pressuposto é de que, quanto maior a integração entre U-E, melhor o 

desenvolvimento tecnológico regional. Mas, as evidências demonstram que o 

desenvolvimento tecnológico na região do Contestado é baixo, porque ocorre uma 

subutilização da pesquisa. Mostram, ainda, que os diversos atores envolvidos na relação U-E, 

na região de abrangência do campus de Curitibanos, poderiam ser melhor articulados. Existe 

uma distância muito grande do setor público, dificultando a ação concreta e efetiva a partir de 

projetos regionais voltados a um desenvolvimento tecnológico adequado à realidade local. 

A subutilização da pesquisa é resultado de uma relação U-E frágil, como é frágil a 

interação entre os principais atores sociais, dificultando a geração de inovações, sua difusão 

na sociedade e a devida utilização pelo setor produtivo. As principais barreiras inibidoras 

estão centradas na desarticulação do setor público e universidade, bem como, uma relação 

muito restrita U-E, evidenciada apenas no cumprimento da legislação. Isso revela a carência 

de ações que promovam uma maior proximidade entre a Universidade e o Poder Público, seja 

através de programas específicos (investimentos em laboratórios, verba de pesquisa, etc.) ou 

de projetos em parceria voltados para o desenvolvimento local e regional. 

A inexistência de uma modalidade de interação U-E socialmente contextualizada 

parece resultar da visão regionalmente dominante. A avaliação crítica da relação U-E na 

região de abrangência da UnC, especificamente no Campus de Curitibanos, revela, 
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surpreendentemente, que o elemento mais importante da cooperação U-E diz respeito à 

iniciação científica – através de estágios e bolsas-pesquisa. 

O objetivo geral deste estudo consistiu em analisar a importância do Curso de 

Engenharia de Controle e Automação – Mecatrônica para o desenvolvimento tecnológico da 

Região de abrangência do Campus de Curitibanos, da Universidade do Contestado, com 

ênfase na relação U-E. A identificação da realidade tecnológica da Região do Contestado 

demonstrou que a Universidade deve ser a articuladora do processo integrado de 

desenvolvimento tecnológico, firmando parcerias com o setor público, envolvendo tanto as 

administrações municipais como a SDR – Secretaria de Desenvolvimento Regional. A 

formação de parcerias contemplando as características socioeconômicas e culturais da região 

tende a contribuir para a economia regional. Essas parcerias podem possibilitar a 

implementação de projetos industriais (indústria madeireira, fosforeira e metal-mecânica) e 

também fortalecer a agroindústria. Todavia, é bom lembrar, com Dagnino (2004, p. 11) que: 

 
 
Segundo dados obtidos da Pincec/IBGE, dos 29 setores industriais, nenhum gasta 
mais do que 4% de seu faturamento em P&D para ser considerado de alta 
tecnologia. Somente seis setores poderiam ser considerados de média tecnologia ( 1 
a 4% do faturamento em P&D); Máquinas e Equipamentos (1,2%). Equipamentos 
de Informática (1,3%), Equipamentos de Precisão, de Comunicações, Máquinas e 
Aparelhos Elétricos (todos com 1,8%) e outros Equipamentos e Transporte (2,7%).  

 
 
 

Vale lembrar que os demais 23 setores de “baixa tecnologia” correspondem a 85% da 

produção industrial brasileira. Desta forma, a política industrial brasileira (com alcance 

regional e local) deveria ser dissociada do viés da alta tecnologia e empresas estrangeiras, 

buscando promover a capacitação da micro e pequena empresa nacional situada em setores de 

baixa intensidade tecnológica. Assim, poder-se-ia alcançar resultados mais significativos. 

(DAGNINO, 2004) 

Em uma região sem tradição tecnológica e com níveis de inovação voltados apenas 

para processos produtivos, faz-se necessário avaliar os entraves e fortalecer as ações 

conjuntas, criando possibilidades de melhoria tanto das questões estritamente acadêmicas 

como de adaptação da disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade, assim suprindo a 

deficiência do curso em vislumbrar uma proposta mais integrada à realidade. 

Os diversos atores envolvidos na relação U-E na região de abrangência do Campus 

de Curitibanos são caracterizados pela relação com o setor público [bolsas de pesquisa] e com 

o setor privado [estágios curriculares]. Para que a estratégia com o setor público seja melhor 

articulada, é preciso que a Universidade implemente programas de pesquisa docente e 
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discente, que possam alavancar os interesses regionais. Assim, pode ser possível manter a 

parceria com empresas privadas, não apenas por uma mera conveniência de troca de serviços 

ou qualificação de mão-de-obra, mas por interesses mais dignos e justos. A Universidade não 

pode perder de vista o seu papel comunitário, deixando de cumprir com suas funções sociais. 

Não haverá tecnologia se não houver pessoas. Portanto, não bastam apenas parcerias, é 

necessário que a comunidade acadêmica esteja atenta para a conformação das mesmas. 

A avaliação crítica da relação U-E na região de abrangência da UnC, especificamente 

no Campus de Curitibanos, foi feita a partir do arcabouço teórico das teorias da inovação 

apresentadas no segundo capítulo. Quanto às abordagens aqui consideradas, chegou-se ao 

seguinte resultado: 

� A abordagem neoschumpeteriana, centrada no paradigma tecnológico, enaltece 

demasiadamente a empresa como propulsora do processo inovativo. A crítica ao 

enfoque neoschumpeteriano sugere não repetir o caminho dos países 

desenvolvidos. Através da participação de todos os atores, a tecnologia poderá 

contribuir para o suprimento das necessidades básicas da população. 

� A hélice tripla não contempla o sistema periférico, visto que a relação 

universidade-governo-empresa se baseia numa dinâmica que, para a periferia, é 

incompatível com suas demandas. É importante frisar que a necessidade de 

tradução das comunicações específicas produzidas pelo complexo universidade-

indústria-governo, muitas vezes, torna-se prejudicada pelas ações que têm lugar 

ao longo do processo interativo. O capital humano, em países periféricos, não 

possui um padrão pré-determinado e contínuo, como ocorre em países centrais. 

� A abordagem regulacionista possui um caráter empírico que se sobrepõe ao 

caráter prático da efetiva interação entre os atores. Sob uma perspectiva crítica, o 

fato da teoria da regulação estar refém de um certo reducionismo tecnológico é 

relativizado pela ênfase dada aos valores culturais. Infelizmente, os problemas 

sociais mais urgentes nem sempre podem ser representados em modelos simples 

e elegantes, obrigando a abandonar os atrativos da técnica e da formalização. 

 

Pelo fato do curso de engenharia ser técnico, faz-se necessário repensar algumas 

questões concernentes ao Sistema de Inovação Social. Conforme Dagnino (2004, p. 12), fala-

se aqui da “concepção combinada de hardware35, software e orgware, através de uma rede de 

                                                 
35 Hardware – máquina do Estado; Software – sistemas de Serviços Prestados pela população; Orgware – 
Qualificação de Colaboradores/Capacitação. 
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atores sociais (universidades, órgãos do governo, empresas, etc.) em que o Estado 

desempenha um papel central direcionado a garantir à população os direitos de cidadania, 

educação e saúde, emprego e renda – é o que caracteriza o Sistema de Inovação Social”. Um 

curso que parece ter tanto a contribuir não pode ser mantido aprisionado em valores 

institucionais ultrapassados. É preciso que novos conceitos possam ser disseminados e 

difundidos na instituição – e a sua contextualização no Sistema de Inovação Social regional é, 

certamente, um passo nessa direção. 

A Universidade tem a responsabilidade de desmistificar o processo de 

desenvolvimento tecnológico, tornando-o mais prático e passível de entendimento, devendo 

encará-lo não somente como desafio, mas como princípio da sua existência. No entanto, 

convém não esquecer, como afirma Theis (2006, p. 7), que: 

 
 
É [...] a tendência a valorizar a sua função de gestão que levou a universidade a se 
assemelhar a uma empresa – visando excelência e aumento da produtividade em sua 
atuação – a se relacionar com empresas propriamente, a tratar estudantes como 
consumidores/clientes, a buscar extrair das relações com empresas e clientes os 
recursos necessários à sua sobrevivência: “na Universidade de Excelência, o 
princípio geral da administração substitui a dialética da investigação e do ensino, de 
maneira que investigação e ensino, enquanto aspectos da vida profissional, são 
subsumidos pela administração”. 

 

 

À medida que a Universidade situa sua importância perante as estratégias 

tecnológicas regionais, ela passa de mero espectador para ator principal de um conjunto de 

transformações socioeconômicas e culturais.  

A Universidade precisa explorar seu potencial humano através de parcerias U-E, que 

possam melhor articular os conhecimentos dos professores já qualificados (mestres e 

doutores). Outra forma interessante de aproximação com o setor privado são os projetos de 

extensão, que além do cunho social, possuem um forte apelo institucional, demonstrando de 

forma bastante assertiva, caminhos para novas perspectivas de parcerias. 

Uma alternativa para a melhoria da relação U-E é a participação ativa da 

Universidade como articuladora do desenvolvimento tecnológico regional. Desta forma, passa 

para uma modalidade de interação U-E apoiada na geração de inovação e resultados positivos 

em termos de desenvolvimento regional (ver figura a seguir). 
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Figura 14 –Proposta Alternativa para o Desenvolvimento Tecnológico Regional 

 
As contribuições institucionais para o desenvolvimento regional, representadas na 

figura acima, revelam que a Universidade tende a ser o “centro” propulsor das iniciativas de 

parceria e integração regional, sobretudo, quando estão em pauta as questões de pesquisa e 

desenvolvimento. Portanto, entende-se que a criação de um Centro de Excelência Regional 

em Tecnologia possa articular os atores e desenvolver ações que contemplem um 

desenvolvimento regional mais ajustado a uma perspectiva crítica de Ciência, Tecnologia e 

Sociedade. 

Apenas para ilustrar, o papel do setor público estaria representado pelas 

administrações municipais e pela Secretaria de Desenvolvimento Regional [SDR] – que 

podem ser parceiros na elaboração e implementação de projetos tecnológicos que priorizem as 
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demandas locais/regionais, respondendo com tecnologias adequadas ao contexto 

socioeconômico e cultural da região. 

A possibilidade de a Universidade gerir programas tecnológicos em parceria com o 

setor produtivo, através da criação de tecnologias próprias que possam atender as demandas 

regionais, representaria o marco antecipatório de uma nova perspectiva para a atividade 

produtiva na região. Uma proposta fundada em bases socioeconômica, política e 

culturalmente sustentáveis ofereceria oportunidades ligadas às demandas regionais e 

convergiriam para um desenvolvimento tecnológico mais democrático. 

Enfim, considerando-se o exposto, pode-se concluir que: 

 

� As abordagens tradicionais, apesar de alguns acertos, não conseguem ultrapassar 

o potencial limitado de inovação vigente em uma universidade periférica, 

apontando para a necessidade de um enfoque alternativo de ciência, tecnologia e 

sociedade. 

� A contribuição da universidade para região em que ela se encontra inserida é 

primordial para alavancar oportunidades de parcerias para o desenvolvimento 

regional. 

�  O Curso de Engenharia de Controle e Automação – Mecatrônica pode enfrentar 

melhor o estigma imputado às instituições periféricas em relação a tecnologia, 

adequando-se ao enfoque alternativo de ciência, tecnologia e sociedade. 

 

Em face das evidências encontradas no decorrer da pesquisa, recomenda-se que: 

� A Universidade seja a articuladora da aproximação dos atores que compõem o 

Sistema de Inovação Social regional, tornando o processo de desenvolvimento 

tecnológico uma referência para o processo de desenvolvimento social da região. 

� A “Proposta Alternativa para o Desenvolvimento Tecnológico Regional” seja 

discutida amplamente entre todos os atores afetados e envolvidos. 

� A disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade não apenas permeie o ementário 

do Curso de Engenharia de Controle e Automação – Mecatrônica de forma multi 

ou trans-disciplinar, mas também seja integrada plenamente nos demais cursos 

oferecidos pela instituição. 
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 Os cursos de graduação oferecidos pela Universidade do Contestado – até o ano 2005, eram os seguintes: 

 

CURSOS DE GRADUAÇÃO – UnC / 2005 

CURSO Titulação Duração 
(sem.) 

Créd Carga 
Horária 

Locais onde é Ofertado Autorização/ 
Reconhecimento 

1. ADMINISTRAÇÃO Bacharel 8 sem. 172 2580 Caçador, Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, 
Fraiburgo,  Mafra, Rio Negrinho, Santa Cecília e 
Seara 

Decreto 80.477/77 

2. ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR Bacharel 8 sem. 194 2910 Curitibanos Resolução CONSUN 
14/2003 

3. ARTES VISUAIS Licenciado 8 sem. 190 2850 Caçador, Canoinhas, Mafra, Porto União  Decreto 1225/2003 

4. CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Bacharel 8 sem. 186 2790 Porto União Parecer CEE/SC 376/2003 

5. CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Bacharel e 
Licenciado 

8 sem. 209 3135 Caçador, Concórdia e Mafra Decreto 48/2003 

6. CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharel 8 sem. 172 2580 Caçador, Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, 
Mafra e Rio Negrinho 

Portaria 400/80 

7. CIÊNCIAS SOCIAIS Bacharel e 
Licenciado 

9 sem. 232 3480 Canoinhas Resolução CONSUN 
07/2002 

8. COMÉRCIO EXTERIOR Bacharel 8 sem. 178 2670 Mafra Resolução CONSUN 
05/2001 

9. COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO Bacharel 8 sem. 180 2700 Concórdia Decreto 1626/2004 

10. COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 

Bacharel 7 sem. 164 2460 Concórdia Resolução CONSUN 
12/2003 

11. COMUNICAÇÃO SOCIAL – RÁDIO E TV Bacharel 9 sem. 194 2910 Canoinhas Resolução CONSEPE 
068/2004 

12. COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES 
PÚBLICAS 

Bacharel 8 sem. 174 2610 Mafra Resolução CONSUN 
06/2001 
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13. DESIGN – WEB DESIGNER / MULTIMÍDIA 
                     - PROJETO DE PRODUTO 

Bacharel 9 sem. 202 
193 

3030 
2895 

Canoinhas  Resolução CONSUN 
56/2003 

14. DIREITO Bacharel 10 sem. 238 3570 Caçador, Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, 
Mafra e Porto União 

Decreto 75/2003 

15. ECONOMIA AGROINDUSTRIAL Bacharel 8 sem. 176 2640 Concórdia e Curitibanos Resolução CONSUN 
31/2000 

16. EDUCAÇÃO FÍSICA Licenciado 8 sem. 196 2940 Caçador, Concórdia, Curitibanos, Mafra e Porto 
União 

Portaria 449/96 

17. ENFERMAGEM  Enfermeiro 8 sem. 295 4425 Caçador, Canoinhas, Concórdia e Mafra Portaria 28/82 

18. ENGENHARIA AMBIENTAL Engenheiro 
Ambiental 

9 sem. 245 3675 Caçador e Concórdia Resolução CONSUN 
34/2000 

19. ENGENHARIA DA HORTICULTURA Engenheiro da 
Horticultura 

10 sem. 242 3630 Caçador e Fraiburgo Decreto 6024/2002 

20. ENGENHARIA DE CONTROLE E 
AUTOMAÇÃO – MECATRÔNICA 

Engenheiro de 
Controle e 
Automação 

10 sem. 274 4110 Caçador e Curitibanos Resolução CONSUN 
07/2001 

21. ENGENHARIA EM TELECOMUNICAÇÕES Engenheiro em 
Telecomunicações 

10 sem. 256 3840 Canoinhas Resolução CONSUN 
008/2002 

22. ENGENHARIA FLORESTAL Engenheiro Florestal 8 sem. 236 3540 Canoinhas Decreto 1837/2004 

23. FARMÁCIA Farmacêutico 9 sem. 279 4185 Caçador, Canoinhas e Concórdia Decreto 1225/2003 

24. FISIOTERAPIA Fisioterapeuta 8 sem. 250 3750 Caçador, Concórdia e Mafra Decreto 1693/2004 

25. GEOGRAFIA Licenciado 8 sem. 188 2820 Curitibanos Resolução CONSUN 
113/2003 

26. HISTÓRIA Bacharel e 
Licenciado 

8 sem. 187 2805 Caçador, Concórdia, Curitibanos e Mafra Portaria 1.271/96 

27. LETRAS –  Português /  Inglês  
Português / Espanhol 

                         Português / Inglês / Espanhol 

Licenciado 8 sem. 
8 sem. 
9 sem. 

190 
190 
222 

2850 
2850 
3330 

Caçador, Concórdia, Curitibanos, Fraiburgo e 
Mafra 

Decreto 77.945/76 

28. MATEMÁTICA Licenciado 8 sem. 190 2850 Caçador e Curitibanos Decreto 80.226/77 
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29. MEDICINA VETERINÁRIA Médico Veterinário 9 sem. 258 3870 Canoinhas Decreto 75/2003 

30. NUTRIÇÃO Nutricionista 9 sem. 272 4080 Concórdia Resolução CONSUN 
114/2003 

31. OPTOMETRIA Bacharel 8 sem. 160 2400 Canoinhas Decreto 1365/2004 
32. PEDAGOGIA –  Anos Iniciais do Ensino 

Fund.l  
Educação Infantil 

Licenciado 8 sem. 
8 sem. 

187 
188 

2805 
2820 

Caçador, Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, 
Fraiburgo,  Mafra, Monte Carlo, Porto União, Rio 
Negrinho, Santa Cecília e Seara 

Decreto 77.945/76 

33. PSICOLOGIA Bacharel e Psicólogo 10 sem. 308 4620 Caçador, Concórdia, Mafra e Porto União Decreto 580/2003 

34. QUÍMICA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS Bacharel 9 sem. 214 3210 Caçador e Concórdia Decreto 2.339/2004 

35. SECRETARIADO EXECUTIVO BILÍNGÜE Bacharel 6 sem. 136 2040 Concórdia Resolução CONSUN 
09/2002 

36. SERVIÇO SOCIAL Assistente Social 8 sem. 208 3120 Caçador, Canoinhas, Curitibanos  Portaria 540/81 

37. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Bacharel 8 sem. 172 2580 Caçador, Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, 
Mafra,  Porto União, Rio Negrinho e Seara 

Decreto 75/2003 

38. TECNOLOGIA DA MADEIRA Tecnólogo 6 sem. 160 2400 Porto União Parecer CEE/SC 303/2002 

39. TECNOLOGIA EM FABRICAÇÃO DE PAPEL  Tecnólogo 8 sem. 172 2580 Caçador Resolução CONSEPE 
040/2004 

40. TECNOLOGIA EM GESTÃO DE 
MARKETING 

Tecnólogo 6 sem. 134 2010 Canoinhas Resolução CONSUN 
057/2003 

41. TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA Tecnólogo 7 sem. 126 1890 Canoinhas  Resolução CONSUN 
13/2003 

42. TECNOLOGIA EM GESTÃO DE NEGÓCIOS Tecnólogo 6 sem. 116 1740 Rio Negrinho Parecer CEE/SC 188/2004 

43. TECNOLOGIA EM MEIO AMBIENTE Tecnólogo 5 sem. 119 1785 Concórdia e Itá Parecer CEE/SC 107/2004 
44 .TECNOLOGIA EM MÓVEIS – Modalidade 

Design                                                 
de Móveis 

Tecnólogo 6 sem. 142 2130 Rio Negrinho Decreto 1692/2004 

45. TECNOLOGIA EM PAISAGISMO E 
JARDINAGEM 

Tecnólogo 8 sem. 160 2400 Canoinhas Resolução CONSEPE 
043/2004 

46. TECNOLOGIA EM PAPEL E CELULOSE Tecnólogo 7 sem.  160 2400 Canoinhas Resolução CONSUN 
007ª/2003 
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