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RESUMO 

Neste trabalho, busca-se analisar a criação de universidades tecnológicas no Brasil, como 
resultante das políticas de diversificação e diferenciação institucional, implementadas pela 
reforma   da   educação   profissional   dos   anos   noventa,   que   desencadeou,   na   rede 
de educação tecnológica, um movimento interno na busca de uma nova institucionalidade 
para as instituições que a compõem.  No bojo das políticas e gestão para a educação, 
verificam-se  alterações  substantivas  destacando,  dentre  outras,  a  criação  dos  centros 
federais  de educação tecnológica,  a  redução na oferta  de ensino  médio,  bem como a 
inserção no ensino superior com a diversificação na formação,  via criação dos cursos de 
tecnologia.   E,   neste  universo,  como  foco  do  trabalho,  inserem-se  os  projetos  de 
transformação de CEFETs em universidades tecnológicas,   que   estão   em   tramitação 
na   Câmara   dos   Deputados,   destacando-se,   em particular,   o   Centro   Federal   de 
Educação   Tecnológica   do   Paraná,   transformado   em universidade tecnológica pela 
Lei   11.184  de  07  de  outubro  de  2005.  O recorte  temporal  da  pesquisa  é  o  período 
compreendido entre 1997 (ano de implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - 9.394/96 e do Decreto 2.208/97, base da reforma da educação profissional)  e 
2005   (ano  de  criação  da  Universidade  Tecnológica  Federal   do  Paraná).  A análise 
efetivada  situa  as  políticas  e  gestão  a  partir  de  uma  interlocução  com o  pensamento 
gramsciano,  com  a  revisão  de  literatura  na  área,  baseados  numa  ampla  pesquisa 
documental,  bem  como  em  entrevistas.  Conclui-se  que  as  políticas,  para  educação 
superior e profissional, desencadeiam   um  modelo   de   formação  mais   flexível   em 
atendimento   à   demanda   de profissionais,  definida pelo mercado.  E as  instituições de 
ensino  superior  aderem-se  a  este  novo filão  construindo  uma nova  institucionalidade, 
minimizando a oferta de uma formação, fundada no tripé ensino-pesquisa-extensão.


