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RESUMO 
 

 
A presente pesquisa, cujo tema é O Caminho entre o Público e o Privado: um Estudo de 
Contextualização da FIMES, situa-se na Linha de Pesquisa: Estado e Políticas 
Educacionais, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de 
Goiás. Problematiza e investiga a classificação administrativa e a natureza jurídica das 
fundações educacionais de ensino superior e, de modo especial, a Fundação Integrada 
Municipal de Ensino Superior - FIMES, em relação à categoria público e privado. A 
pesquisa tem como objetivos principais reconstituir a história da FIMES e analisar a relação 
público/privado que permeia a origem da Instituição. Levanta-se como problema de 
pesquisa o seguinte questionamento: como foi planejado a sustentabilidade da FIMES 
desde sua origem? As fundações educacionais de ensino superior, criadas pelo poder 
público municipal, mas não mantidas por ele, são públicas ou privadas? O referencial 
teórico-metodológico focaliza a legislação educacional, brasileira e goiana, bem como 
autores que têm contribuído para o debate acerca das políticas educacionais, 
principalmente, relativos à política que consolida a relação público e privado no ensino 
superior. A investigação pauta-se na pesquisa qualitativa, subsidiada pela análise 
documental e entrevistas semi-estruturadas, colhidas junto aos sujeitos, todos eles 
envolvidos com o projeto de criação da FIMES: a sua idealização, implantação como 
fundação e primeiros anos de funcionamento. Na historicização da fundação, apresenta-se o 
dilema vivido pela FIMES, desde a sua origem, ressaltando-se os últimos tempos, ou seja, a 
partir de 2006, com relação à categoria público/privado e as formas de financiamento da 
Instituição. Identificam-se e analisam-se algumas possibilidades, perante a legislação 
vigente, para a solução desse impasse jurídico/institucional, o que, no entanto, depende de 
decisão do Poder Público Municipal, uma vez que a Fundação foi criada por lei municipal, 
mas é mantida, dentre outros projetos, por mensalidades de alunos. 
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