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Resumo: Os constantes desvios de verbas públicas noticiados pela imprensa têm fortalecido o 
processo de implementação das práticas da governança pública. Com o objetivo de recuperar 
a credibilidade diante da comunidade acadêmica e da sociedade, a Universidade Federal do 
Paraná apresenta a implementação de controles internos com a instituição do Comitê de 
Auditoria e da Comissão do Plano de Trabalho de Dados Abertos, como desafios para 
restabelecer sua confiabilidade, bem como manter os recursos financeiros recebidos pela 
Capes para serem repassados aos estudantes. Diante dessas premissas, o estudo busca 
esclarecer a seguinte questão: Quais os procedimentos adotados pela UFPR após a operação 
research da polícia federal, em conformidade com o que preconiza a boa governança? O 
objetivo geral deste estudo consiste em analisar a evolução da governança no serviço público, 
a implantação do controle interno e do Comitê de Governança de Bolsas e Auxílios. A 
metodologia compreende uma pesquisa exploratória, de natureza qualitativa, baseada em 
pesquisa documental, bibliográfica e estudo de caso da UFPR. Conclui-se que a UFPR tem 
envidado esforços para atender às boas práticas de governança, porém, carente ainda quanto 
ao cumprimento de prazos no atendimento às demandas relacionadas ao princípio da 
transparência. 
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1. Introdução 

Com a crescente divulgação de desvios de recursos públicos faz-se mister que a 

instituição pública transmita confiabilidade para a sociedade de modo a transmitir segurança 

acerca da distribuição orçamentária e financeira recebida, uma vez que a eficiência econômica 

é prejudicada como consequência desses desvios, do conflito de interesses e da falta de 

transparência em instituições dessa natureza.  

Com o intuito de transmitir segurança para os cidadãos em relação ao uso dos recursos 

financeiros destinados ao pagamento de bolsas e auxílios estudantis geridos pela instituição 

federal de ensino superior (IFES), tornou-se essencial uma nova forma de gestão dos recursos, 

qual seja, adoção de práticas de governança de modo a trazer eficiência e disponibilizar 
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transparência das informações financeiras e gerenciais desses recursos, bem como a 

instituição de comitês, que no caso em estudo se refere ao Comitê de Governança de Bolsas e 

Auxílios. 

É um desafio para a Universidade Federal do Paraná apresentar o controle total do 

pagamento de bolsas e auxílios a estudantes e elucidar os fatos noticiados sobre o desvio de 

recursos apontados na operação research da polícia federal.  Isto posto, delineado pelo 

objetivo de investigar a efetividade do controle interno por meio da implantação do Comitê de 

Governança de Bolsas e Auxílios e da Comissão de Plano de Trabalho de Dados Abertos, este 

estudo procura responder à seguinte questão: quais os procedimentos adotados pela UFPR 

para implementar o controle e a transparência dos pagamentos de bolsas e auxílios?  

Diante do exposto, este trabalho se justifica em face do aumento da demanda da 

sociedade pelo acesso a informações mais detalhadas e de forma transparente, consoante à 

efetiva aplicação dos recursos públicos distribuídos pelo governo às instituições. Neste matiz 

este artigo está estruturado em seis partes, sendo a primeira esta  introdução; a segunda traz 

discussões acerca da governança pública, seu despertar e as boas práticas, ao passo que que a 

terceira versa sobre a operação research e suas consequências na UFPR como a criação do 

comitê de governança de bolsas e auxílios e da comissão de elaboração do plano de dados 

abertos; na quarta parte tem-se a  metodologia , com o delineamento do estudo, seguida pelas 

quinta e sexta parte que demonstram os resultados e as conclusões respectivamente.  

 

2. Governança Pública 

Governança púbica para Kissler e Heideman (2006, p.481) refere-se à materialização 

de políticas de desenvolvimento com pressupostos determinantes sobre elementos estruturais 

(como gestão, responsabilidades, transparência e legalidade do setor público) consideradas 

inerentes ao desenvolvimento das sociedades – conforme modelos idealizados pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Organization for European Cooperation and 

Development (OECD). 

Nas palavras de Andrade e Rossetti, 2009, p.138, com os créditos para Williamson 

(1996) “a governança corporativa trata de justiça, da transparência e da responsabilidade das 

empresas no trato de questões que envolvem os interesses do negócio e os da sociedade como 

um todo”, cujo fortalecimento e essencialidade tomam força no setor privado motivada pelos 
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excessos corporativos dos anos 80 e pelos altos lucros de fraudes relatados pela mídia. Ato 

contínuo, nos anos 90 a governança corporativa foi sustentada pela pressão de investidores e 

de reguladores, a qual se refletiu no setor público (SLOMSKI et al. 2008).  

As razões fundamentais do despertar da governança corporativa são distribuídas em 

relacionamento acionista-corporações; atuação da direção executiva; e constituição de 

conselhos de administração (ANDRADE e ROSSETTI, 2009). Essas razões, por sua vez, 

objetivam a materialização de mudanças estruturais e culturais nas organizações, com 

destaque para: a transparência na comunicação; a democracia acionária; a não aceitação de 

conflitos de interesse; a alternância de conselheiros independentes; e as, estratégias geradoras 

de valor e prestação de contas. 

 Albergada no espectro amplo da governança, tem-se a governança publica, cujos 

princípios não são distintos daqueles aplicados na governança corporativa. O que as difere 

enquanto gêneros é que na governança pública os gestores têm sob sua responsabilidade bens 

que pertencem à sociedade, são respública, de modo que a gestão necessariamente seja com 

elevado nível de compromisso, responsabilidade, transparência, ética e senso de justiça, uma 

vez que sob pena de comprometer a capacidade transformadora e democratizante do Estado, a 

gestão da respública não pode ser considerada apenas por critérios da esfera privada 

(MATIAS-PEREIRA, 2010).  

 Nesse sentido, nas lições do referido autor, a governança pública pode ser entendida 

como “o sistema que determina o equilíbrio de poder entre os envolvidos numa organização – 

governantes, gestores, servidores, cidadãos – de modo que o bem comum esteja presente e 

seja prioritário sobre os aspectos de interesses de pessoas ou grupos”.  

Abreu et al. (2017), aderentes ao entendimento acerca da governança aplicada ao setor 

público asseveram que na concepção da governança pública tem-se aconvicção de que o 

Estado deixa de ser o principal responsável das decisões e ações políticas e administrativas 

assumindo o papel de articulador. 

 Máxime que quando a organização pública alcança seus objetivos, estes resultam em 

satisfação para os atores envolvidos, e esse elenco de requisitos para promover a boa 

governança é o fator que torna uma organização confiável para os cidadãos a legitimando 

perante a sociedade. Os atores dessa relação de governança são identificados como principal e 

agentes, que na governança pública podem ser representados pelos cidadãos (Shareholders do 

Estado) e os gestores da respública, conforme se vê na figura 1. 
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Figura 1 – Relação principal-agente em um modelo direto de interação.  
Fonte: BRASIL. Tribunal de Contas da União, 2014 

  

 Consoante, tem-se que a prática da boa governança pública inibe a corrupção, no 

entanto, como esta é vinculada ao comportamento subjetivo e à ética, Matias-Pereira (2012) 

destaca que os meios convencionais de repressão legal na maior parte do mundo têm 

apresentado resultados insatisfatórios, conservando assim a grande proporção de corruptos e 

corruptores nos setores público e privado. 

 Vale ressaltar, quanto ao tabuleiro do “jogo” político de coalizão, imperativo do estado 

brasileiro, a lição de Baptista (2017), dando conta de que toda a estrutura deve ser elástica 

para angariar novos atores e alcançar novos espaços – e aqui a confiançapode ser abalada se 

os processos não a conterem. Essa “elasticidade” está relacionada a aspectos políticos e 

geográficos, cujo objetivo é o de criar coalizões, parcerias e cooperação a fim de concretizar 

espaços de governança, além da própria em si. 

 A governança pública contribui para o bom desenvolvimento da sociedade priorizando 

com suas ferramentas de boa prática o equilíbrio entre poderes, ou seja, cidadãos (principal) e 

agentes (dirigentes superiores). Contudo, diante da inegável existência do comportamento 

subjetivo dos atores, perpetua-se a prática de desvios de recursos públicos, assim como o fato 

ocorrido na UFPR onde, respeitado o tramite processual investigativo, tem-se, como 

amplamente divulgado pela imprensa nacional, que recursos destinados ao pagamento de 

bolsas e auxílios a estudantes da pós-graduação foram desviados. A fraude aplicada nessa 

IFES deu início à Operação Research e despertou seus dirigentes superiores para a 
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implementação das boas práticas da governança por meio do Comitê de Bolsas e Auxílios na 

UFPR e da Comissão de Plano de Dados Abertos. 

 

3. Operação Research 

No dia 15 de janeiro de 2017 a Universidade Federal do Paraná (UFPR) foi alvo da 

Operação Research da Polícia Federal. O nome dessa operação faz referência ao setor 

responsável pelo repasse das bolsas destinadas a estudos e pesquisas pelos contemplados 

(SERAPIÃO e MACEDO, 2017). A Operação Research, materializada em três fases, 

investiga o desvio de dinheiro público que foi repassado para 27 pessoas que não possuem 

vínculo com atividades acadêmicas. Entre os anos de 2013 e 2016, estima-se um rombo no 

valor de R$ 7,3 milhões ao cofre público. A PF e o TCU em parceria com o Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controle reuniram indícios de desvios de bolsas e auxílios que 

deveriam ser pagos a pesquisadores no Brasil e no Exterior. (SERAPIÃO e MACEDO, 2017).   

Conforme publicizado pelo TCU (2017) a sua unidade técnica “(...) identificou 234 

processos de pagamentos com indícios de irregularidades no Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal (Siafi)”. A auditoria daquela corte de contas 

firma que a UFPR não apresentou processos administrativos de concessão das bolsas ou 

quaisquer evidências de produção científica prestadas pelos beneficiários que receberam 

indevidamente os R$ 7,3 milhões gastos com auxílios financeiros para pesquisa e estudos, 

deixando claro a falta de controle institucional eficiente e a omissão hierárquica no 

acompanhamento e fiscalização (TCU, 2017). 

 A UFPR, se manifestou acerca dos fatos por meio de nota oficial publicada 15 dias após a 

deflagração da Operação Research, publicizando que as suspeitas de irregularidades nos 

pagamentos de bolsas são alvo de investigação interna, e que foi criado o comitê de governança de 

bolsas e auxílios, bem como a comissão de elaboração do plano de dados abertos, reafirmando o 

compromisso institucional com a transparência e a ética (UFPR, 2017). 

 

3.1. O Comitê de Governança de Bolsas e Auxílios na UFPR 

Com a deflagração da Operação Research a Universidade Federal do Paraná instituiu o 

Comitê de Governança de Bolsas e Auxílios na UFPR por meio da Portaria Nº 88 de 1º de 

fevereiro de 2017 e da Portaria Nº 294 de 19 de abril de 2017, o qual se destina a organizar 
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sistemicamente, disponibilizando-se amplo acesso para a sociedade, informações acerca de 

cada entrada e cada saída de bolsas e auxílios à pesquisa.     

 O fato de disponibilizar para a sociedade o acesso a essas informações atende a um 

dos princípios da governança que é a transparência. DowBor (2012) corrobora com esse 

entendimento ao afirmar que as condições de acesso a todas as informações são apoiadas pela 

transparência e para alcançar esse objetivo toda a administração pública precisa investir 

fortemente em tecnologia da informação, possibilitando ao Shareholders, conforme sugerido 

por Matias-Pereira (2010, p.126), pelo menos:   

 A transparência na aplicação dos recursos públicos, de forma que se possa     
identificar como, onde e por que cada valor foi gasto;  

 A prestação de contas periódicas das autoridades e governantes, por meio de 
entrevistas abertas a toda a mídia falada, escrita, televisada e internet; 

 O registro, gravação e disponibilização na internet das reuniões de funcionários 
públicos com fornecedores e lobistas; 

 A demonstração da estrutura funcional e da forma como serão implantadas as 
políticas públicas e atingidas as metas estabelecidas e como será o 
relacionamento com a sociedade civil; 

 As ouvidorias independentes (com participação igualitária de funcionários 
públicos e cidadãos) em todos os principais órgãos públicos. 

 

Na direção da materialização da transparência, a UFPR traz informações em seu portal 

acerca das reuniões do referido comitê cujas ações destinam-se ao aperfeiçoamento dos 

processos de inclusão, gestão e pagamento de bolsas e auxílios almejando-se diminuir ao 

máximo a intervenção humana nos processos. Nessasmesmas informações constam que será 

incluída a descrição do fluxo de informações e documentos com definição de 

responsabilidades dos atores envolvidos e indicadores para monitorar os resultados. A 

previsão do comitê é a de que o plano terá dois anos de vigência (até 2019) e posteriormente 

passará por rotineira revisão. Essa é a última informação publicizada sobre o Comitê de 

Governança de Bolsas e Auxílios da UFPR até o momento da realização deste estudo. 

 

 

3.1. A Comissão de Elaboração do Plano de Dados Abertos na UFPR 

A Comissão de Elaboração do Plano de Dados Abertos na UFPR, da mesma forma 

que o Comitê de Governança de Bolsas e Auxílios, foi instituída após a Operação Research 

pelas Portarias Nº 99 de 03 de fevereiro de 2017 e Nº 149 de 08 de março de 2017com o 

objetivo de atender ao preconizado no Decreto Nº 8777 de 11 de março de 2016 que cria a 
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Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, bem como garantir a transparência das 

informações de interesse público para acesso aos cidadãos.  

Consta no portal da UFPR, a conclusão do plano de dados abertos até o mês de 

novembro de 2017, estruturado em três categorias de dados para disponibilização: 1) 

Registros das competências e estrutura organizacional, endereços, telefones e horários de 

funcionamento, laboratórios e equipamentos, horário de uso e de reservas de salas de aula e 

laboratórios; 2) Registros de repasses, transferências de recursos financeiros e despesas, 

informações sobre licitações, inclusive editais publicados e contratos firmados; e 3) 

Acompanhamento de programas, ações, projetos e obras. 

Para o Plano de Dados Abertos (PDA) o Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão elaborou diretrizes estratégicas e premissas, com destaque para 

aquela que trata da Publicação dos dados considerados relevantes para a sociedade o mais 

rápido possível, no formato disponível e informando as eventuais limitações de qualidade dos 

dados (BRASIL, 2016).  

O Tribunal de Contas da União reconhece o avanço da prática de governança e gestão 

do Estado brasileiro, e também a necessidade de se fortalecer os seus mecanismos (de 

governança) para diminuir o distanciamento entre Estado e sociedade, externalizando seu 

desejo de que a liderança governamental tenha comportamento mais ético para se alinhar com 

as expectativas da sociedade (BRASIL, 2014).  

Diante desse contexto percebe-se que Comissão de Plano de Dados Abertos tem por 

objetivo atender à exigência governamental, não obstante ser importante ferramenta de gestão 

e governança que pode ser empregada pelas entidades/órgão na materialização e efetividade 

de princípios de governança pública, com destaque para a transparência, publicidade e 

accountability.  

 

4. Metodologia 

Consoante ao objetivo, problema e delineamento este estudo classifica-se como 

exploratório de natureza qualitativa, de cunho bibliográfico e documental, no qual se procurou 

estudar o processo de implantação do Comitê de Governança de Bolsas e Auxílios e da 

Comissão de Plano de Trabalho de Dados Abertos, ambos da UFPR.  
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Considerando o exposto, depreende-se que o objeto do estudo foi a UFPR, a qual ao 

mesmo tempo em que se pautou como vítima dos maus feitos apontados pela operação 

research, motivadora da inquietude que levou a este trabalho, também é protagonista no agir 

para mitigar, ou mesmo extinguir futuras práticas da mesma natureza, instituindo 

instrumentos de controle interno, seja em cumprimento à exigência governamental como a 

Comissão de Elaboração do Plano de Dados Abertos, ou mesmo de ofício, como o Comitê de 

Governança de Bolsas e Auxílios.  

A escolha da UFPR foi por se tratar de instituição federal de ensino superior mais 

antiga do país, sendo referência no ensino, pesquisa e extensão. A coleta de dados foi 

realizada no site institucional da universidade bem como em sites da imprensa, da Polícia 

Federal e do Tribunal de Contas da União.  

 

5.  Resultados 

Os procedimentos adotados pela UFPR em conformidade com o que preconiza a boa 

governança, no que se refere à operação research, foram estabelecidos pelo Comitê de 

Governança de Bolsas e Auxílios e pela Comissão de Plano de Dados Abertos por meio do 

Plano da Governança de Bolsas da UFPR com vigência de dois anos 2017/2020. A vigência 

do plano provoca a necessidade de revisão constante para manter as orientações e informações 

atualizadas.  

O Plano da Governança de Bolsas da UFPR apresenta os procedimentos de acordo 

com a prática da governança, que segundo Matias-Pereira (2010) é regida por quatro 

princípios: relações éticas, conformidade, transparência e prestação de contas. Esses 

princípios e as ações adotadas pela UFPR podem ser visualizadas na tabela 1. 

 

 

Tabela 1 – Procedimentos em conformidade com princípios da governança 

Princípios da Governança Plano de Dados Abertos 

Relações éticas Sistematizar as ações com o mínimo de 

intervenção humana e oferecer transparência de 

recursos financeiros 

Conformidade Utilizar a integração de dados de forma 

participativa e focada no cidadão, com a 
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participação de todos que integram a instituição 

Transparência Viabilizar informar o cidadão sobre os serviços de 

bolsas e auxílios prestados pela instituição 

Prestação de contas Apresentar via Sistema de Informação 

Computacional informações claras e precisas dos 

processos de bolsas e auxílios 

Fonte: Adaptado de Matias-Pereira (2010) 

 

Apesar de implementar os trabalhos com foco na governança, incluindo elementos 

como indicadores, a UFPR deixou de promover a publicidade do andamento das reuniões e 

dos trabalhos. De acordo com o presidente do Comitê e da Comissão, até o momento da 

elaboração deste trabalho, a identificação das bolsas foi inserida no plano, mas o processo de 

implantação deste até o momento não foi concluído pois está em fase de mapeamento dos 

processos para a realização da criticidade, riscos de (in)sucesso de cada processo-atividade. 

Ainda, módulos e rotinas no Sistema de Informação Gerencial Acadêmico - SIGA estão em 

fase de desenvolvimento para possibilitar maior segurança no fluxo de processos de Bolsas e 

Auxílios. 

 

6. Conclusão 

A Universidade Federal do Paraná tem buscado implementar a prática da governança 

pública como forma de se adaptar ao cenário atual de transparência das informações, além de 

buscar a confiabilidade da sociedade e da comunidade acadêmica após a deflagração da 

Operação Research de desvio de recursos públicos.  

O caso de corrupção na UFPR foi divulgado amplamente na mídia e teve 

consequências como a instituição do Comitê de Governança de Bolsas e Auxílios e da 

Comissão de Plano de Dados Abertos. Tanto o Comitê quanto a Comissão exigiram esforços 

por parte de seus membros, servidores da universidade, para rever e mapear o fluxo das 

informações que necessitam de publicidade.  

Na UFPR o Comitê de Governança de Bolsas e Auxílios gerou discussão e 

aperfeiçoamento no controle interno dos recursos financeiros. Esse aperfeiçoamento teve 

origem mediante o desenvolvimento do Plano de Governança de Bolsas, que por sua vez vem 

implementando práticas da governança na instituição com o intuito deoferecer maior 

segurança e qualidade nos seus serviços focada nos Shareholders do Estado, os cidadãos.  
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Com esse estudo percebe-se que a efetividade da governança pública na UFPR está em 

evolução, uma vez que, com o apoio da sociedade, as denúncias de casos de desvios de 

recursos públicos e conduta têm se tornado cada vez mais frequentes. Neste matiz, a partir das 

denúncias e das investigações desses casos, como ocorreu com a deflagração da operação 

research, o fortalecimento da governança pública passou a ser visto pelos dirigentes máximos 

da instituição como uma obrigatoriedade no que se refere ao aumento de controle de recursos 

financeiros.  

Não obstante, em conclusão tem-se que, apesar da busca pela implementação de 

trabalhos com foco na boa governança, a UFPR deixou de divulgar o andamento das reuniões 

dos comitês destacados neste estudo, dos trabalhos realizados e o resultado final do processo, 

cujo relatório deve ser entregue diretamente à reitoria, fato que, contrapondo a todos os 

esforços despendidos, mitiga o princípio motor da governança: transparência/publicidade. 
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