
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AURÉLIO FERREIRA DA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O REUNI ENTRE A EXPANSÃO E A REESTRUTURAÇÃO:  

UMA ABORDAGEM DA DIMENSÃO ACADÊMICO-CURRICULAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2014 



 

 

 

AURÉLIO FERREIRA DA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O REUNI ENTRE A EXPANSÃO E A REESTRUTURAÇÃO:  

UMA ABORDAGEM DA DIMENSÃO ACADÊMICO-CURRICULAR 
 
 
 

(versão corrigida) 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Faculdade de 
Educação, da Universidade de São Paulo, 
para obtenção do título de Mestre em 
Educação. 
 
Área de concentração: Estado, Sociedade e 
Educação. 
 
Orientadora: Profª Drª Gladys Beatriz 
Barreyro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2014 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação na Publicação 

Serviço de Biblioteca e Documentação 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 
 

 

 

   378(81)           Silva, Aurélio Ferreira da 

S586r            O Reuni entre a expansão e a reestruturação: uma abordagem da dimensão 

acadêmico-curricular / Aurélio Ferreira da Silva; orientação Gladys Beatriz Barreyro. 

São Paulo: s.n., 2014. 

                                 183f. : il., grafs.  tabs. 

                                 Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Educação. Área de 
Concentração: Estado, Sociedade e Educação) – Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo)   

                                   1.  Ensino superior – Brasil 2. Currículos de ensino superior 3. Universidade 

pública I. Barreyro, Gladys Beatriz, orient. 

 
Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou 

eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 



 

 

AURÉLIO FERREIRA DA SILVA 
 
 
 

O REUNI ENTRE A EXPANSÃO E A REESTRUTURAÇÃO:  

UMA ABORDAGEM DA DIMENSÃO ACADÊMICO-CURRICULAR 

 

 
 

Dissertação apresentada à Faculdade de 
Educação, da Universidade de São Paulo, 
para obtenção do título de Mestre em 
Educação. 

 
 
 
Aprovado em: 16 de outubro de 2014 
 
 
 
Banca Examinadora 
 
 
 

Prof. Dr. Afrânio Mendes Catani (Presidente) 

Instituição: USP/FE/EDA Assinatura:___________________________ 
 

Prof. Dr. João Ferreira de Oliveira 

Instituição: UFG Assinatura:___________________________ 
 

Prof. Dr. José Carlos Rothen 

Instituição: UFSCar Assinatura:___________________________ 
 

Profª. Drª. Gladys Beatriz Barreyro (Suplente) 

Instituição: USP/EACH Assinatura:___________________________ 
 

Profª. Drª. Otília Maria Lúcia Barbosa Seiffert (Suplente) 

Instituição: UNIFESP/Campus São Paulo Assinatura:___________________________ 

 

Profª. Drª. Lúcia Emília Nuevo Barreto Bruno (Suplente) 

Instituição: USP/FE/EDA Assinatura:___________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos professores  
que nos fazem sonhar  

sermos professores. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

A Tatiana, minha companheira e amiga, pelas noites em claro; 

A minha família, em especial, meus pais, para quem estudar demais leva à loucura, 
mas compreendem, e a minha avó, pela lembrança de que o essencial da vida não é 
o estudo; 

À Profª Drª Gladys Beatriz Barreyro, pela aceitação, oportunidade do estudo e 
orientações; 

Ao Prof. Dr. Afrânio Mendes Catani e ao Prof. Dr. João Ferreira de Oliveira, 
membros de minha banca de qualificação, pela leitura e apontamentos para o 
aprimoramento deste trabalho; 

As(os) Professoras(es) Adrián Pablo Fanjul, Ana Cecília Arias Olmos, João Adolfo 
Hansen, José Manuel Lázaro de Ortecho Ramírez, Laura Janina Hosiasson, Manoel 
Luiz Gonçalves Corrêa, Neide Luzia de Rezende, Norma Discini de Campos, Pedro 
Luiz da Silva, pelas aulas inspiradoras; 

À Profª Draª Maria Clara Di Pierro, pela leitura do projeto desta pesquisa; 

À Profª Drª Kátia Regina de Souza Lima, pela colaboração na obtenção de dados; 

Aos amigos Cá, Dudu, Pri, Tatis, Nice, Iliana; 

Aos colegas de pós-graduação, em especial, Emanuel, Flávia, Gabriela, Maria Luiza, 
Rhoberta, pela colaboração e incentivo;  

Aos companheiros de trabalho do IFPR, da Unila, da Unifesp e da UFFS, em 
especial Claudia H., Claudia L., Daniela, Denise, Élcio, Elenir, Eliane, Erika, Eunice, 
Evelyn, Fernanda, Gécica, Gisley, Ivana, Ivone, Janice, Jefferson, Leonilda, Lourdes, 
Lucimara, Marcelo, Neide, Ramon, Rodrigo, Samara, Susan e Thais, pela 
compreensão e incentivo. 

À Profª Marilia L. Washington, pela cuidadosa revisão. 

Muito obrigado! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“A fim de evitar mal-entendidos: parece-me que o conservadorismo, no sentido de 
conservação, faz parte da essência da atividade educacional, cuja tarefa é sempre abrigar e 
proteger alguma coisa.” 

 
Hannah Arendt 



 

 

RESUMO 
 
 
SILVA, A. F. O Reuni entre a expansão e a reestruturação: uma abordagem da 
dimensão acadêmico-curricular. 2014. 183f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação. São Paulo, 2014. 
 
 
A pesquisa apresentada nesta dissertação se situa no campo da educação superior 
brasileira, com foco nas universidades federais. Teve como objetivo analisar o 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais, conhecido como Reuni, de forma a discutir as evidências dos processos 
de expansão e de reestruturação nas universidades federais, com destaque para a 
dimensão acadêmico-curricular e a ocorrência dos Bacharelados Interdisciplinares 
(BIs). O Reuni vigorou de 2007 a 2012, sendo singular no contexto da política 
pública de expansão da educação superior, no Brasil, de 2003 a 2012, no sentido de 
que se voltou, especificamente, para as universidades federais, vinculando uma 
proposta de reestruturação acadêmico-curricular. Esta se verificou, por exemplo, em 
um incentivo, proporcionado pelo Programa, ao surgimento de novas propostas 
curriculares de cursos superiores, como é o caso dos BIs. Como contexto amplo do 
objeto, têm-se as transformações recentes do capitalismo, em que se buscou 
compreender a centralidade do conhecimento e suas possíveis implicações no 
campo do trabalho e da educação, de forma a apresentar as ideias de sociedade do 
conhecimento, profissional polivalente e pedagogia das competências. A principal 
conclusão do estudo foi que o Reuni esteve entre os processos de expansão e de 
reestruturação, já que, ainda que sejam expressivos os dados quantitativos que 
traduzem a expansão, a reestruturação proposta revelou-se como mais uma dose no 
processo de reconfiguração da educação superior no Brasil que, paulatinamente, 
vem se alinhando às exigências da atual fase do capitalismo. O Reuni funcionou, 
desta forma, como um marco legal de indução das universidades federais a uma 
mudança em seus formatos acadêmico-curriculares, com vistas a atender aos 
anseios de formação profissional da sociedade capitalista atual.  
 
 
Palavras-chave: Acumulação flexível. Educação superior. Universidades federais. 
Reuni. Reestruturação acadêmico-curricular. 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
SILVA, A. F. The Reuni between expansion and restructuration: an approach to 

its academic-curricular dimension. 2014. 183p. Thesis (Masters in Education)  
Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação. São Paulo, 2014. 
 
 
The research presented in this thesis is to be placed in the field of the Brazilian 
higher education focusing on the federal universities. Its objective was to analyze the 
Program for Restructuration and Expansion of the Federal Universities, known as 
Reuni, in order to discuss the evidences of the processes of expansion and 
restructuration of these universities, with emphasis on both the academic-curricular 
dimension and the presence of the Interdisciplinary Baccalaureate programs (BI, 
according to the acronym in Portuguese). The Reuni was in force from 2007 through 
2012, representing a distinctive action inside the context of the public policy relative 
to the expansion of higher education in Brazil, in the period 2003-2012; it turned in 
specifically to the federal universities, through the linkage of a proposal of an 
academic-curricular restructuration. This latter has been evidenced, for instance, by 
an incentive given by the Program to the emerging of new curricular proposals of 
higher education courses like the BI. As a broad context of the research herein 
presented, there are the recent transformations of capitalism, in which the centrality 
of knowledge and its possible implications in the field of work and education as a 
means to present the ideas of the so named knowledge society, multi-skilled worker 
and pedagogy of competences. The main conclusion of this study claims that Reuni 
was present amid the processes of expansion and restructuration because, though 
the quantitative data that express the expansion be considerable, the proposed 
restructuration has proved to be one more step in the process of reconfiguration of 
higher education in Brazil that has been gradually aligned to the demands of the 
current stage of capitalism. Reuni has worked, in this way, as a legal milestone 
inciting the federal universities to change their academic-curricular format for the 
purpose of reaching the expectations of professional formation within the 
contemporary capitalist society. 
 
 
Key-words: Flexible Accumulation. Higher Education. Federal Universities. Reuni. 
Academic-Curricular Restructuration. 
 



 

 

RESUMEN 
 
 
SILVA, A. F. El Reuni entre la expansión y la reestructuración: un abordaje de la 
dimensión académico-curricular. 2014. 183p. Tesis (Maestría en Educación) – 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação. São Paulo, 2014. 
 
 
Esta investigación se sitúa en el campo de la educación superior brasileña, con 
enfoque en las universidades federales. El objetivo fue analizar el Programa de 
Apoyo a Proyectos de Reestructuración y Expansión de Universidades Federales, 
conocido como Reuni, para examinar la evidencia del proceso de ampliación y 
reestructuración de las universidades federales, especialmente la dimensión 
académico-curricular y el surgimiento de las Licenciaturas Interdisciplinarias (BI, por 
sus siglas en portugués). El Reuni estuvo en vigencia desde 2007 hasta 2012, y fue 
único en el contexto de la política pública de ampliación de la educación superior en 
Brasil entre 2003 y 2012, pues se dedicó específicamente a las universidades 
federales, vinculándolas con una propuesta de reestructuración académico-
curricular. Esta reestructuración se ha verificado, por ejemplo, en el incentivo que se 
ha proporcionado con el Programa al surgimiento de nuevas propuestas curriculares 
de cursos superiores, como en el caso de BI. En el contexto más amplio del objeto 
están las recientes transformaciones del capitalismo, en las que se ha buscado 
comprender la centralidad del conocimiento y sus posibles implicaciones en el 
campo del trabajo y de la educación para presentar las ideas de sociedad del 
conocimiento, profesional polivalente, y pedagogía por competencias. La conclusión 
principal del estudio fue que el Reuni estuvo entre los procesos de expansión y de 
reestructuración, pues aunque sean significativos los datos cuantitativos que 
traducen la ampliación, la reestructuración propuesta resultó ser un paso más en el 
proceso de reconfiguración de la educación superior en Brasil, que progresivamente 
se ha adecuado a las exigencias de la fase actual del capitalismo. El Reuni funcionó, 
por tanto, como marco legal para atraer a las universidades federales a realizar un 
cambio en sus dimensiones académico-curriculares, con el fin de satisfacer los 
deseos de formación profesional de la sociedad capitalista actual. 
 
 
Palabras-clave: Acumulación flexible. Enseñanza superior. Universidades Federales. 
Reuni. Reestructuración académico-curricular. 
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INTRODUÇÃO 

 

Acredito, até o momento, que sujeito e objeto, teoria e prática, texto e 

contexto são inseparáveis e, assim, começo esta dissertação expondo meu breve 

percurso acadêmico-profissional, com algumas experiências, dúvidas e reflexões 

que resultaram na definição do objeto da pesquisa, bem como na opção de seu 

desenvolvimento para uma tentativa de esclarecê-lo.  

 

Origem do objeto de estudo 

 

A origem do objeto de estudo dessa pesquisa, o Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), remonta a 

minha trajetória acadêmico-profissional, uma vez que, ao ingressar no curso de 

graduação em Letras Português/Espanhol, na Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas (FFLCH), da Universidade São Paulo (USP), iniciei práticas de 

estágio como uma das formas encontradas para permanência na universidade. 

Durante os anos de 2003 a 2005, fui monitor numa exposição de matemática, no 

Parque de Ciência e Tecnologia (CienTec) da USP, vinculado à Pró-Reitoria de 

Cultura e Extensão Universitária (PRCEU), período no qual tomei consciência de 

uma das facetas indispensáveis de uma universidade – intervenção social (ou 

extensão). Já nos anos de 2006 a 2008, fui bolsista na Comissão de Relações 

Internacionais (CCInt), especificamente, no Setor de Mobilidade Estudantil, período 

este de grande influência no direcionamento de meus estudos de graduação, bem 

como perspectivas profissionais de pesquisa. 

Na CCInt, a partir de uma observação atenta do local de trabalho, notei, para 

além de atividades burocráticas, os embates de uma universidade que se 

vislumbrava internacional: por exemplo, a cada semestre, mais convênios 

internacionais eram firmados; as parcerias com instituições privadas, como 

Santander Universidades, estreitavam-se, vistas como necessárias ao financiamento 

de futuros talentos; o número de estudantes em intercâmbio aumentava, exigindo 

um “avanço” da USP, traduzido em uma política de alcançar melhores posições nos 
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rankings internacionais (entre outros, Webometrics e Times Higher Education); e no 

“ponto nevrálgico” da necessidade de criação de uma cultura de compatibilização de 

currículos à moda do que denominavam “Bolonha”. 

Nesse período, especificamente 1° semestre de 2007, estive na condição de 

aluno intercambista na Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Foi a 

primeira vez que tive contato com a realidade de uma instituição de ensino privado e 

com a realidade de outro país latino-americano. Embora esta universidade fosse 

elitizada, o contato com os colegas peruanos deu-me a percepção, naquele 

momento, do quanto nossos sistemas de educação são igualmente excludentes, não 

somente pela dificuldade de acesso a uma universidade, mas de permanência nesta 

(quase todos os alunos dependiam de bolsas/auxílios) e de oportunidades, pois 

estudavam em cursos que podiam pagar, nem sempre naqueles que gostariam de 

cursar. 

Com o término do período como bolsista na USP, comecei a participar de 

concursos públicos, obtendo êxito no certame realizado pela Universidade Federal 

de São Paulo (Unifesp), para um cargo técnico-administrativo. 

Assim, atuo como técnico-administrativo em educação, desde o término de 

minha graduação, tendo sido vinculado a algumas instituições federais de educação, 

além da Unifesp: ao Instituto Federal do Paraná (IFPR); à Universidade Federal da 

Fronteira Sul (UFFS); e à Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

(Unila). 

A experiência prática nessas instituições públicas tem sido, em grande parte, 

responsável pelo meu interesse sobre políticas de educação superior no Brasil. 

Estando na Unifesp, de 2008 a 2010, tomei contato com o Reuni e seus 

documentos legais básicos – o Decreto n° 6.096, de 24 de abril de 2007, que o 

institui, e o seu complemento, denominado Diretrizes Gerais do Programa de Apoio 

a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – Reuni, de 

agosto de 2007. Chamaram-me a atenção as percepções iniciais, pouco otimistas, 

daquela comunidade acadêmica em relação à meta global do Programa – “[...] a 

elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais 

para noventa por cento e da relação de alunos de graduação em cursos presenciais 

por professor para dezoito [...]” (BRASIL, 2007, Art. 1°, §1º), no período de vigência 
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do Programa, de 2007 a 2012 –, sendo deste período as primeiras e principais 

inquietações: por que tanta resistência à expansão de uma universidade pública? 

Como se organizaria, na prática, uma universidade pública para atender às diretrizes 

de reestruturação? O que se entendia por reestruturação? O que fazer diante do 

descompasso entre ingresso de estudantes, contratação de servidores, e falta de 

infraestrutura? O que se pretendia com “os cursos do Reuni”? Como garantir a 

permanência aos estudantes nas condições reais? E após o Reuni...? 

Uma vez no IFPR, em 2011 e 2012, a vivência em uma instituição recém-

criada, decorrente de um reordenamento federal, permitiu-me a inserção em um 

ambiente acadêmico, predominantemente, voltado para as questões do chamado 

mundo do trabalho, bem como para a formação profissional alinhada aos projetos de 

desenvolvimento social e econômico do país.  

É nesse período, também, que, envolvido com a capacitação de servidores, 

tomei contato com a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, permitindo-

me a aproximação com um modelo de gestão então vigente no governo federal que, 

em muito, continuava as linhas da política do governo de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC). Por exemplo, o foco na gestão por competências, proposto no 

Decreto n° 5.707, de 23 de fevereiro de 2006 (BRASIL, 2006a), que institui a Política 

e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional; e a ferramenta gerencial do banco de professor-

equivalente de educação básica, técnica e tecnológica, dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, proposto pelo Decreto n° 7.312, de 22 de setembro 

de 2010 (BRASIL, 2010a), mais tarde, estendido às universidades federais (UFs) 

pelo Decreto n° 7.485, de 18 de maio de 2011 (BRASIL, 2011). Em parte, esses 

instrumentos legais e gerenciais contribuíram, significativamente, para a 

intensificação do trabalho docente nas instituições federais. 

Além das motivações profissionais expressas anteriormente, outra, que está 

na origem da pesquisa geradora desta dissertação, deveu-se a uma disciplina 

cursada como aluno especial no Programa de Pós Graduação em Artes, do Instituto 

de Artes, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), em 

2009, As dramaturgias pós-narrativas no contexto contemporâneo, com o Prof. Dr. 

José Manuel Lázaro de Ortecho Ramírez.  
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Nessa disciplina, tive um primeiro contato com algumas das ideias e conceitos 

de autores que fariam parte do marco teórico do projeto de pesquisa, como David 

Harvey, Fedric Jameson, Jean-François Lyotard, entre outros estudiosos, que, numa 

tentativa de compreensão do momento atual do capitalismo, apresentam 

perspectivas complementares à discussão, respectivamente: o modo de acumulação 

flexível associado ao modo de regulação liberal; a cultura de dominação do 

capitalismo tardio; e a restrição do que seria pós-modernidade ao campo do 

conhecimento. 

As leituras desses autores sempre foram embasadas no diálogo constante 

com o escrito de Hannah Arendt, intitulado A Crise na Educação, fundamental em 

minha formação, quando do curso de licenciatura, na Faculdade de Educação (FE) 

da USP, em 2008. Embora, ao final da pesquisa, a autora não tenha figurado, 

explicitamente, entre os teóricos que subsidiam a análise do objeto, posso afirmar 

que, sem ela, a reflexão realizada neste trabalho não teria tido nem seu início. 

Arendt (2011, p. 211) afirma que “A crise geral que acometeu o mundo 

moderno em toda parte e em quase toda esfera da vida se manifesta diversamente 

em cada país, envolvendo áreas e assumindo formas diversas”.  

De fato, atualmente, tal afirmação soa como palavra banalizada no cotidiano, 

pois crise parece ser a “ordem” da vez: fala-se em crise da política, crise da família, 

crise da religião, crise... E, assim, com o mundo moderno em crise, apresenta-se 

uma crise da educação que, em nosso caso, Brasil, evidencia-se na educação 

institucionalizada, como no que chamamos universidade. 

Valendo-me, novamente, da experiência empírica, uma vez estudante na 

educação básica e superior pública brasileira e, posteriormente, profissional neste 

mesmo contexto, posso dizer que me é comum o discurso de que “a educação está 

em crise”, vindo de diferentes atores envolvidos no processo educacional: docentes, 

discentes, técnico-administrativos, governo, organismos internacionais, etc. Por 

vezes, essa ideia ecoa beirando certo conformismo, como se a “crise” fosse o 

estado imutável das coisas, mas, também, como sugere o próprio nome: 

“transformação”, “mudança”, “transitoriedade”.  

Essa segunda visão, embora possa soar como utópica para alguns, foi a 

perspectiva adotada na pesquisa, pois, alheio ao conformismo, busquei aproveitar o 
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momento em que: “Uma crise nos obriga a voltar às mesmas e exige respostas 

novas ou velhas, mas de qualquer modo julgamentos diretos [...] da experiência da 

realidade e da oportunidade por ela proporcionada à reflexão.” (ARENDT, 2011, p. 

223). 

 

Problemática e questões de pesquisa 

 

O objeto da pesquisa aqui apresentada, o Reuni, exige situá-lo no contexto da 

educação superior brasileira, no que se refere a algumas das políticas públicas e 

programas, e o caso das UFs, no período de governo de Luiz Inácio Lula da Silva 

(Lula), de 2003 a 2010.  

Nesse breve resgate histórico, parte-se do pressuposto do discurso da crise 

da educação superior como argumento que, recorrentemente, por si só, justificaria a 

concepção e a implantação das políticas educacionais voltadas para este nível de 

ensino, sendo, ainda, a base para reformas em uma de suas instituições clássicas, a 

universidade.  

A universidade é uma instituição secular que atravessa quatro períodos: o 

primeiro, do século XII até o Renascimento, quando de sua invenção, em plena 

Idade Média; o segundo, que começa no século XV, em que as transformações 

comerciais do capitalismo e do humanismo literário e artístico impactam a 

universidade renascentista; o terceiro, a partir do século XVII, marcado por 

descobertas científicas em vários campos do saber e pelo Iluminismo do século 

XVIII, durante o qual a universidade começa a institucionalizar a ciência; e o quarto, 

do século XIX até os dias atuais, com o surgimento e a evolução da universidade 

moderna, decorrente do desenvolvimento das ciências, do Iluminismo e do 

Enciclopedismo (TRINDADE, 2001). 

É dos séculos XVIII e XIX a constituição do que se denominam, atualmente, 

modelos clássicos de universidades, conceitos genéricos, mas que servem de 

parâmetro e referência: o modelo francês ou napoleônico, no qual se tem uma 

universidade voltada para a formação dos quadros necessários ao Estado, isto é, 

“especialização e profissionalização”; e o modelo alemão ou humboldtiano, que 

congrega, no mesmo espaço, “a produção do saber e a formação livre”, ou seja, 



24 
 

funda-se no princípio de unidade da pesquisa e do ensino. (SGUISSARDI, 2006, p. 

276). 

Data, porém, do início século XVI a implantação da primeira universidade na 

América Latina, e, do século XX, sua institucionalização em terras brasileiras, ainda 

que, desde 1808, tenha havido escolas e faculdades profissionais isoladas. Segundo 

Trindade (2001, p.12), o “[...] Brasil esteve fora do processo universitário quando o 

tema principal do debate, no século XIX, era ‘a nova universidade, devotada à 

pesquisa e à ciência’”1. 

Segundo Sguissardi (2006, p. 276), 

Sem necessidade de maior demonstração, pode-se afirmar que o que se 
tem feito nestas terras do Novo Mundo são verdadeiros transplantes ou 
adaptações autóctones de estruturas universitárias européias, 
principalmente de viés confessional até a Revolução Francesa, e vazadas 
nos conhecidos modelos clássicos – no caso do Brasil, primeiro, o 
francês/napoleônico ou pombalino/coimbrão; depois, alemão ou 
humboldtiano – após a laicização da sociedade e da vida universitária sob a 
égide da revolução burguesa. 

 

Contudo, pode-se apontar que, no século XX, o debate em torno da 

universidade está baseado na ciência e no conhecimento, por um lado, e, por outro, 

na sociedade, e, portanto, entende-se, concordando com Musse (2009, p. 56), que 

Uma das peculiaridades da instituição universitária é sua situação de crise 
quase permanente. Essa recorrência pode ser atribuída tanto à sua 
organização, uma composição heterogênea e conflituosa de forças e 
interesses, como à sua condição de caixa de ressonância das tensões e 
contradições da sociedade. Nesse sentido, algumas observações sobre a 
especificidade da crise atual não parecem destituídas de interesse, mesmo 
para além de seus muros, pois talvez ajudem a iluminar aspectos decisivos 
da contemporaneidade. 

 

Considerar, desde essa perspectiva, pontualmente, o cenário das UFs é, 

assim, assumir a situação de crise como intrínseca à natureza da instituição 

universitária, de maneira a não a confundir com a crise (não restrita ao campo 

educacional) que acometeu a educação superior brasileira nas décadas de 1990 e 

                                                           
1
 Cabe ponderar, como defende Cunha (1980, p. 13), com relação à tardia existência de 
universidades no Brasil, que, talvez, se trate apenas de uma questão de nomenclaturas, pois “[...] 
não seriam muitas das universidades hispano-americanas equivalentes aos colégios jesuítas da 
Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Olinda, do Maranhão, do Pará? [...] Esse lamento me 
parece despropositado. Ele contém a suposição implícita de que a universidade é o motor do 
desenvolvimento material e intelectual”. 
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2000. Entende-se essa crise como resultante da paulatina adequação da educação 

superior às exigências da atual fase do capitalismo, traduzida em uma política de 

diversificação e diferenciação, que associa flexibilidade, competitividade e avaliação 

(CATANI; OLIVEIRA, 2000), contexto em que o Reuni se mostra elemento 

fundamental. 

Em sentido amplo, o questionamento que se esboça é compreender de que 

maneira 

Muito do que se atribui à educação superior como sendo sua crise é, na 
realidade, um fenômeno muito mais amplo que, simplificando, chamaríamos 
de crise da sociedade da economia global. Por isso, importantes problemas 
da educação não serão resolvidos no interior das instituições e dos 
sistemas educativos. São problemas que conformam a crise geral dos 
nossos tempos, constituída, entre outros aspectos, pela perda de 
referências de valor, explosão da informação e dos conhecimentos, rápida 
obsolescência dos produtos, mudanças nos perfis profissionais, obsessão 
consumista, individualismo, incertezas quanto ao futuro, economia como 
princípio regulador da sociedade etc. (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 1225). 

 

Segundo Aboites (2006, p. 1202), o conhecimento torna-se um dos mais 

importantes fatores da produção e do mercado e, juntamente com a informação, 

conforma-se a noção de sociedade do conhecimento: “[...] a universidade se 

incorporou, de múltiplas maneiras – desde os parâmetros do que deve ser 

investigado, e como, até o modo de formular a formação dos estudantes –, ao 

mercado mundial de conhecimento e informação”. 

No que se refere às universidades, Lyotard (1988, p. xi), captando alguns dos 

processos e cenários sociais mais significativos das mudanças estruturais do 

capitalismo mundializado, expõe que a universidade, enquanto produtora de ciência, 

[...] torna-se uma instituição sempre mais importante no cálculo estratégico-
político dos Estados atuais. Se a revolução industrial nos mostrou que sem 
riqueza não se tem tecnologia ou mesmo ciência, a condição pós-moderna 
nos vem mostrando que sem saber científico e técnico não se tem riqueza. 
Mais do que isto: mostra-nos através da concentração massiva, nos países 
ditos pós-industriais, de bancos de dados sobre todos os saberes hoje 
disponíveis, que a competição econômica-política entre as nações se dará 
daqui para frente não mais em função primordial da tonelagem anual de 
matéria-prima ou de manufaturados que possam eventualmente produzir. 
Dar-se-á, sim, em função da quantidade de informação técnica-científica 
que suas universidades e centros de pesquisa forem capazes de produzir, 
estocar e fazer circular como mercadoria. 
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Outro autor, Chesnais (1996, apud CATANI; OLIVEIRA; DOURADO, 2001, p. 

69)2, depreende que a importância das universidades na atualidade deve-se ao fato 

de que “[...] a questão da formação e da produção do conhecimento passaram a ser 

de fundamental interesse das empresas, especialmente das transnacionais [...]”. 

Nesse sentido, as universidades começaram a ser vistas como espaços para a 

construção da massa crítica de laboratório, com o intuito de criação de fluxo 

constante de conhecimento em face do dinamismo da nova economia, deixando “[...] 

de ser aceitável que a universidade prosseguisse autônoma, dirigida por 

universitários, e focada nas problemáticas nacionais”. (ABOITES, 2006, p. 1202). 

Com isso, no que se refere à formação profissional no âmbito universitário, o 

debate pode ser sintetizado em torno de optar pela formação “especializada” do 

trabalhador, associada à universidade do século XX, ou “generalista”, voltada para o 

século XXI – sociedade do conhecimento; modo de acumulação flexível; trabalhador 

polivalente. Para Trindade (2001, p. 22), esta última representa um retorno da 

universidade a sua “[...] função tradicional de formar profissionais polivalentes para o 

mercado”. 

Parecendo ser esta a visão predominante, qual seja, a formação do 

trabalhador polivalente para as funções flexíveis do capitalismo atual, com ela, 

emerge uma tendência ao generalismo, a uma construção de competências.  

Prestando-se a esse objetivo está uma suposta pedagogia das competências, 

voltada para a promoção de uma formação focada na aquisição de diferentes 

capacidades, atitudes, habilidades, permitindo a constante adaptação ao meio: por 

parte das empresas, mediante a capacidade de adaptação rápida dos produtos às 

exigências do mercado e, por parte dos trabalhadores, por meio das mudanças 

contínuas do processo produtivo. 

Em convergência a este contexto, a partir dos principais pontos de 

argumentação presentes nos documentos básicos do Reuni, nota-se que, antes de 

uma expansão, enfatiza-se a reestruturação acadêmico-curricular, fundamentada 

nos pressupostos acima, sendo fato que, com exceção da primeira dimensão do 

Programa, todas as demais estão diretamente relacionadas com o que se 

denominou eixo da reestruturação. 

                                                           
2
 CHESNAIS, François. A mundialização do capital. Trad. Silvana Finzi Foá. São Paulo: Xamã, 1996. 
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I – redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de 
vagas de ingresso, especialmente no período noturno; 

II – ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes 
curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de 
itinerários formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação 
de estudantes entre instituições, cursos e programas de educação superior; 

III – revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de 
graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, 
buscando a constante elevação da qualidade; 

IV – diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não 
voltadas à profissionalização precoce e especializada; 

V – ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e 

VI - articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior 
com a educação básica. (BRASIL, 2007, art. 2°). 

 

As diretrizes do Decreto, acima apontadas, mereceram destaque na pesquisa, 

porém, com especial atenção à terceira que, em documentos posteriores sobre o 

Reuni, foi sintetizada na dimensão da reestruturação acadêmico-curricular, tendo 

como hipótese que, nessa, se encontrariam os elementos que induziriam as UFs ao 

movimento de reestruturação. 

Nesse sentido, a pesquisa abordou os dois eixos de ordem do Reuni, 

expandir e reestruturar. O eixo da expansão, grosso modo, pode ser entendido como 

“mais vagas”, e parece predominar nos discursos em torno do Programa, já que uma 

expansão era fundamental, considerando que “[...] em média nacional, apenas cerca 

de 12% dos jovens brasileiros, entre 18 e 24 anos, tem acesso a universidade; 

média desfavorável em relação aos 35% dos jovens argentinos, 50% dos cubanos e 

60% dos coreanos do Sul.” (DINIZ, 2009)3. Com relação ao eixo da reestruturação, 

por outro lado, é questionável o entendimento de que esse deveria funcionar como 

uma forma de garantir as respostas acadêmicas, políticas e estratégicas aos 

“desafios do século XXI”, sendo elas: 

- adequar, academicamente, a universidade, em seus aspectos qualitativo 
(essência e estrutura) e quantitativo (expansão da oferta), às novas 
demandas, dinâmicas, escalas e aos novos papéis e contextos globais 
advindos da Sociedade do Conhecimento que se fortalece cada vez mais 
neste inicio de século; 

- definir uma política pública federal de educação superior (instrumento: 
Decreto nº 6.096 de 24.04.2007); 

                                                           
3
 Maria Ieda Costa Diniz, consultora da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 
de Ensino Superior (Andifes), quando da instituição do Reuni, em 2007, era Diretora do 
Departamento de Desenvolvimento da Educação Superior do MEC. 
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- formar, estrategicamente, mão-de-obra qualificada para as necessidades 
sociais, econômicas e ecológicas nacionais do novo ciclo crescimento e 
desenvolvimento que se expressa atualmente no país; 

- produzir conhecimento científico, tecnológico e inovação para inserir o 
país, com soberania, na nova ordem mundial do conhecimento que se 
estabelece do Século XXI. (DINIZ, 2009, p.2). 

 

Na pesquisa, buscou-se verificar uma hipótese de que o Reuni se tratou de 

mais uma dose no processo de reconfiguração da educação superior no Brasil, 

induzindo as UFs a uma mudança radical em seus formatos acadêmico-curriculares. 

Corrobora isso o documento Diretrizes Gerais... (BRASIL, 2007), no qual os 

argumentos em defesa de uma universidade direcionada à formação de profissionais 

aptos a superar os desafios demandados para o que se denominava mundo do 

trabalho e sociedade do conhecimento, pareciam mais explícitos: 

Em suma, estreitos campos do saber contemplados nos projetos 
pedagógicos, precocidade na escolha dos cursos, altos índices de evasão 
de alunos, descompasso entre a rigidez da formação profissional e as 
amplas e diversificadas competências demandadas pelo mundo trabalho e, 
sobretudo, os novos desafios da sociedade do conhecimento são problemas 
que, para sua superação, requerem modelos de formação profissional mais 
abrangentes, flexíveis e integradores. (BRASIL. MEC: SESU, 2007, p. 8). 

 

Inicialmente, os questionamentos esboçados que direcionaram a investigação 

foram:  

 Quais modelos abrangentes, flexíveis e integradores foram implantados 

nas UFs, considerando que 100% aderiram ao Reuni? 

 Seria o “descompasso” de nossas UFs, como acima sugerido, uma 

questão de modelo acadêmico-curricular rígido? 

 Estariam, nossas UFs, restritas a um tempo-espaço nacional, com uma 

crise local da educação superior ou inseridas e voltadas para uma crise 

da sociedade da economia global? 

 Quais as competências do mundo do trabalho, e quem as definem? 

 Quais os desafios da sociedade do conhecimento e quem os definem? 
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 Se encontrados modelos de formação profissional mais “abrangentes”, 

“flexíveis” e “integradores”, seriam estes convergentes aos problemas 

que conformam a crise geral dos nossos tempos? 

 O Reuni é um Programa de expansão e/ou reestruturação? 

 

Já no início da pesquisa, tinha-se a consciência de que nem todas as 

perguntas teriam resposta, embora algumas delas fossem sinalizadas, considerando 

alguns dados preliminares do polêmico Processo de Bolonha: 

[...] uma meta-política pública, de um meta-Estado, iniciada em 1999, de 
construção de um espaço de educação superior na Europa até o ano de 
2010, cujo objetivo essencial é o ganho de competitividade do Sistema 
Europeu de Ensino Superior frente a países e blocos econômicos. Com tal 
finalidade, esse projeto pan-europeu objetiva harmonizar os sistemas 
universitários, currículos acadêmicos e adotar programas de formação 
contínua reconhecíveis por todos os Estados membros da União Européia. 
(LIMA; AZEVEDO; CATANI, 2008, p. 21).  

 

A aproximação do Reuni com o Processo de Bolonha, inicialmente, permitiu 

tecer considerações sobre a reconfiguração da educação superior pública brasileira, 

entendendo que o Reuni não somente faz parte dela, mas foi a sua materialização; 

pretendia-se verificar, também, se, ao refletir a ideologia e as propostas acadêmico-

curriculares presentes na discussão sobre o Processo de Bolonha, o Reuni 

distanciava-se de um projeto nacional de educação superior, isto é, voltado para as 

necessidades e anseios da sociedade brasileira. Atentava-se que,  

Na história recente das políticas públicas no Brasil nota-se que as reformas, 
entre outras motivações, são bastante influenciadas pelo fundamento de 
política externa, isto é, por modelos estrangeiros, relatórios teóricos e por 
think tanks transnacionais. A reforma universitária de 1968 no Brasil, por 
exemplo, durante o regime militar, sofreu a influência do modelo 
departamental da universidade norte-americana. Nos anos 1990, por sua 
vez, as reformas do Estado e da educação superior tiveram por referencial 
teórico o liberalismo ortodoxo emulado pelo Banco Mundial. Já no século 
XXI, qualquer movimento de reforma universitária que se pretende 
implementar no mundo, obriga-se a fazer menção ao Processo de Bolonha 
[...]. (LIMA; AZEVEDO; CATANI, 2008,, p. 21). 

 

As polêmicas em torno do Reuni fizeram parte do cotidiano das UFs. Mesmo 

com o término do Programa, em 2012, seus efeitos na identidade dessas instituições 

estão carentes de pesquisas. A investigação interessou-se, ainda, em compreender 
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o posicionamento de diferentes atores no debate, sobretudo, no ano inicial do 

Programa – naquele momento, as opiniões pareciam divididas, pois, se, por um 

lado, era visto como um programa inovador, já que possibilitava, por exemplo, a 

chegada da educação superior a zonas desfavorecidas ao longo da expansão da 

educação superior no país, permitindo a inclusão de segmentos sociais até agora 

ausentes ou com muito pouca participação nesse nível de ensino, por outro lado, 

mostrava-se como mero desdobramento de propostas de um governo apoiado em 

políticas neoliberais e submisso aos interesses internacionais. 

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), no âmbito do Programa 

foram criados novos cursos noturnos, o que favoreceu o ingresso de trabalhadores 

nas UFs; aumentou o número de alunos por professor; houve redução de custo por 

aluno, flexibilização de currículos, elevação da taxa de conclusão das graduações 

presenciais e combate à evasão; propiciou melhoria das instalações e grande 

investimento em pesquisa e geração de conhecimento (BRASIL. MEC, 2010). 

Para Lima, Azevedo e Catani (2008, p. 23), o Reuni 

[...] trata-se, em essência, de estabelecer uma política que procura estimular 
a adesão a um novo modelo de universidade e uma nova relação de 
trabalho com os professores. [...] é um programa de reforma das IFES 
acoplado a um plus de financiamento para aquelas universidades que a ele 
aderirem. Esse conjunto de posições é uma forma de estimular a 
concorrência entre as universidades federais. Talvez mais correto seria 
dizer que se trata de uma competição de regularidade e de busca de 
identidade ao modelo sugerido pelo MEC [...]. 

 

Contudo, embora os questionamentos fossem muitos e, em partes, 

audaciosos em face dos limites temporais para uma pesquisa em nível de mestrado 

e da maturidade intelectual do pesquisador, os objetivos dessa investigação foram 

os que seguem. 

Como objetivo geral, 

 analisar o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais, contextualizado, amplamente, nas 

transformações recentes do capitalismo, e, em específico, em algumas 

das políticas públicas e programas voltados para a educação superior, 

no período de 2003 a 2012, discutindo as evidências do processo da 

expansão e da reestruturação nas universidades federais, com 
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destaque para a dimensão acadêmico-curricular e a ocorrência dos 

Bacharelados Interdisciplinares. 

Como objetivos específicos, 

 compreender a centralidade do conhecimento na crise do capitalismo, 

nos anos 1970, e suas possíveis implicações no campo do trabalho e 

da educação; 

 relacionar algumas das políticas públicas e programas voltados para a 

educação superior, no período de 2003 a 2012, de forma a 

contextualizar e interpretar o Reuni nesse processo; e 

 

 examinar as evidências do processo da expansão e da reestruturação 

nas universidades federais, de forma a analisar a dimensão 

acadêmico-curricular e identificar a ocorrência dos Bacharelados 

Interdisciplinares. 

 

Desenvolvimento da pesquisa 

 

Preliminarmente, chama-se a atenção para o fato de que o período da 

pesquisa ora apresentada, do 2° semestre de 2011 ao 1° semestre de 2014, 

coincidiu, em parte, com o de vigência de seu objeto, o Reuni, de 2007 a 2012, o 

que determinou seu modo de investigação, isto é, sendo um fenômeno em curso, o 

avanço da pesquisa dependeu das ocorrências deste objeto no tempo.  

Em termos de classificação da metodologia, a pesquisa adotou uma 

abordagem qualitativa, uma vez que, amplamente, buscou-se a descrição, a 

compreensão e a explicação do objeto. Esta abordagem se presta aos fenômenos 

que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis, voltando-se mais 

para o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações e dos seus processos 

(MINAYO, 2001). Já com relação à natureza do trabalho de investigação, pode ser 

considerada como pesquisa básica, no sentido em que contribui para a 

sistematização de conhecimento peculiar ao objeto e para o avanço das pesquisas 

em educação. 
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Ainda, considerando os objetivos, que sinalizam a intenção de uma maior 

familiaridade com o objeto, de forma a torná-lo mais explícito, a pesquisa assumiu, 

predominantemente, um caráter exploratório, adotando como procedimento a 

pesquisa bibliográfica, mas, também, valeu-se da perspectiva descritiva, uma vez 

que também se procedeu à pesquisa documental (GIL, 2008). 

Nesse sentido, foi feito o levantamento, a sistematização e a análise de 

material textual, escrito e oral, em suportes impresso e eletrônico, de natureza: 

 Crítica e teórica (livros, artigos, revistas, entrevistas, palestras): 

Oliveira (1988); Frigotto (1995; 1999); Rifkin (1996); Catani; Oliveira 

(2000); Catani; Oliveira; Dourado (2001); Silva Jr.; Sguissardi (2001); 

Antunes (2002); Cunha (2003); Castells (2005); Gorz (2005); Carvalho 

(2006); Catani; Hey; Gilioli (2006); Machado (2006); Ramos (2006); 

Chaves; Lima; Medeiros (2008); Duarte (2008); Léda; Mancebo (2009); 

Harvey (2009); Araújo; Pinheiro (2010); Franco et al. (2010); Sader 

(2010); Morosini; Franco; Segenreich (2011); Santos; Almeida Filho 

(2012); Sene (2012), entre outros; 

 Normativa (leis, decretos, diretrizes, referenciais, resoluções e outros 

dispositivos legais): Lei n°. 9.394, que institui as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996); Decreto de 20 de outubro, que 

institui o Grupo de Trabalho Interministerial (BRASIL, 2003); e Decreto 

n° 6.096, que institui o Reuni (BRASIL, 2007), entre outros; e 

 Institucional (relatórios, notas técnicas, notícias, sites): Caderno 

temático do programa de governo: uma escola do tamanho do brasil 

(Coligação Lula Presidente, 2002); Diretrizes gerais do Programa de 

apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni) ( BRASIL. MEC: SESu, 2007); O livro cinza do Reuni 

– dossiê denúncia das consequências do Reuni (Coordenação 

Nacional de Entidades pela Revogação do Reuni, 2009); Programa de 

apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais Reuni 2008 – relatório de primeiro ano (BRASIL. MEC: SESu, 

2009); Referenciais Orientadores para os Bacharelados 

Interdisciplinares e Similares (BRASIL. MEC: SESu, 2010); Relatório 
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de Acompanhamento do Programa de apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) 

(Andifes, 2010); Sinopse das ações do Ministério da Educação – 2011 

(BRASIL. MEC, 2011a); Análise sobre a expansão das universidades 

federais 2013 a 2012 (BRASIL. MEC, 2012); Censo da educação 

superior 2010 – resumo técnico (BRASIL. MEC: INEP, 2012); sites 

oficiais da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior4, do Ministério da Educação5, do Sindicato 

Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior6, do 

Sistema de Seleção Unificada7, e do Sistema e-Mec8, entre outros. 

 

A partir desse referencial, as ações definidas foram: 

a. sintetizar uma apreensão da transição do capitalismo nos anos 1970, 

abordando a passagem do regime de acumulação fordista, associado 

ao modo de regulação keynesiano, para o regime de acumulação 

flexível, associado ao modo de regulação liberal; 

b. apontar a centralidade atribuída ao conhecimento, na transição do 

capitalismo nos anos 1970, relacionando-a com a emergência da ideia 

de sociedade do conhecimento; 

c. examinar algumas das implicações do modo de acumulação flexível 

para o mundo do trabalho, delineando possíveis cenários, e para o 

profissional polivalente, considerando o novo perfil exigido para o 

trabalhador e sua condição social, para o século XXI; 

d. apontar algumas das noções acerca do termo competência, bem como 

de pedagogia das competências, e suas relações com o campo da 

educação e trabalho; 

e. relacionar algumas das principais políticas públicas e programas para a 

educação superior, no período 2003 a 2010, no governo de Lula; 

                                                           
4
 Disponível em: <http://www.andifes.org.br/> 

5
 Disponível em: <http://www.mec.gov.br/> 

6
 Disponível em: <http://www.andes.org.br/andes/portal.andes> 

7
 Disponível em: <http://sisu.mec.gov.br/> 

8
 Disponível em: <http://emec.mec.gov.br/> 
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f. destacar os ciclos de expansão das universidades federais, no período 

de 2003 a 2012; 

g. analisar o Decreto n° 6.096, de 24 de abril de 2007, e o documento 

Diretrizes Gerais do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais – Reuni, de agosto de 2007; 

h. apresentar as primeiras evidências do Reuni, abordando os eixos de 

expansão e reestruturação, com ênfase neste último; 

i. refletir sobre a dimensão acadêmico-curricular do Reuni, de forma a 

analisar o documento Referenciais Orientadores para os Bacharelados 

Interdisciplinares e Similares e exemplificar o caso dos Bacharelados 

Interdisciplinares. 

 

Estrutura da dissertação 

 

Para uma exposição do estudo realizado, apresenta-se uma dissertação 

estruturada em três seções fundamentais. 

Na primeira seção, intitulada A nova fase do capitalismo e a emergência de 

algumas ilusões: conhecimento, polivalência e competência, expõe-se uma 

compreensão da centralidade do conhecimento na crise do capitalismo nos anos 

1970 e suas possíveis implicações no campo da educação e trabalho. Para tanto, 

dividiu-se a explanação em quatro partes. Uma primeira, chamada Transição 

capitalista dos anos 1970, apresenta uma breve explicação da transição do regime 

de acumulação fordista para o regime de acumulação flexível; na segunda, 

Sociedade do conhecimento, busca-se apontar a centralidade atribuída ao 

conhecimento na nova fase do capitalismo, na qual emerge uma ideia de sociedade 

do conhecimento; a terceira, denominada Mundo do trabalho e profissional 

polivalente, examina algumas das implicações do modo de acumulação flexível para 

o mundo do trabalho e para a noção de profissional polivalente; e, na quarta parte, 

Pedagogia das competências, resgata-se o conceito de competência, bem como se 

aponta sua apropriação pela chamada pedagogia das competências e possíveis 

relações com o campo da educação e trabalho. 
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Sob o título O Reuni no contexto de expansão da educação superior no Brasil 

de 2003 a 2012, a segunda seção apresenta o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) contextualizado no 

movimento recente de expansão da educação superior no Brasil de 2003 a 2012. 

Para tanto, a seção dividiu-se em duas partes. A primeira, intitulada Expansão da 

educação superior no governo de Lula (2003-2010), discute algumas das principais 

políticas e programas para este nível de educação, no período, destacando-se o 

Programa Universidade para Todos (ProUni), a Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A segunda parte, chamada Expansão 

das universidades federais (2003-2012), destaca os ciclos de expansão das 

universidades federais, no período, contextualizando e enfatizando o Reuni neste, 

por meio da análise de seus principais documentos norteadores. 

Na terceira seção, As evidências do Reuni: a expansão e a reestruturação, 

examinam-se as evidências do processo de expansão e de reestruturação nas 

universidades federais, de forma a analisar a dimensão acadêmico-curricular e 

identificar a ocorrência dos Bacharelados Interdisciplinares. Para tanto, a seção foi 

divida em quatro partes. A primeira, Processo de adesão ao Reuni, apresenta, no 

debate em torno da implantação do Programa, os principais pontos de polêmica, 

como: democratização do acesso, intensificação do trabalho docente, liquidação da 

tríade ensino-pesquisa-extensão e qualidade do ensino. Nas segunda e terceira 

partes, respectivamente, Eixo da expansão: as metas quantitativas e Eixo da 

reestruturação: as metas qualitativas, são examinados dados e estudos com 

resultados preliminares do Reuni. E na quarta parte, intitulada Bacharelados 

Interdisciplinares, reflete-se sobre a dimensão acadêmico-curricular do Reuni, por 

meio da análise do documento norteador dos Bacharelados Interdisciplinares, 

exemplificando-a por meio de dados relativos a esta modalidade de curso superior. 
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1 A NOVA FASE DO CAPITALISMO E A EMERGÊNCIA DE ALGUMAS 
ILUSÕES: CONHECIMENTO, POLIVALÊNCIA E COMPETÊNCIA 

 

Nesta primeira seção, apresenta-se a síntese de uma apreensão da transição 

do regime de acumulação fordista para o regime de acumulação flexível, apontando-

se, tanto a centralidade do conhecimento e a emergência da chamada sociedade do 

conhecimento, quanto suas implicações para o mundo do trabalho e a ideia de 

profissional polivalente. Nesse contexto, indicam-se, também, algumas das noções 

acerca do termo competência e da denominada pedagogia das competências. 

 

1.1 TRANSIÇÃO CAPITALISTA DOS ANOS 1970 

 

Parte-se de uma assertiva, concordando com Duarte (2008, p. 13), que a 

essência do capitalismo, até o momento, permanece inalterada. Nesse sentido, 

mencionar a denominada sociedade do conhecimento significa, apenas, apontar “[...] 

um fenômeno no campo da reprodução ideológica do capitalismo”. 

Isso, porém, não invalida reconhecer que o sistema capitalista passou, ao 

longo da história, por diversas transformações político-econômicas, estando a 

sociedade capitalista, desde o início dos anos 1970, em uma nova forma de 

acumulação do capital, tese expressada por Harvey (2009) como regime de 

acumulação flexível. 

A análise do autor sobre a periodização do capitalismo considera uma 

transição no regime de acumulação, de um lado, e, do outro, no modo de 

regulamentação social e política a ele associado. Um regime de acumulação 

[...] descreve a estabilização, por um longo período, da alocação do produto 
líquido entre consumo e acumulação; ele implica alguma correspondência 
entre a transformação tanto das condições de produção como das 
condições de reprodução de assalariados. [...] uma materialização do 
regime de acumulação, que toma a forma de normas, hábitos, leis, redes de 
regulamentação etc. que garantam a unidade do processo, isto é, a 
consistência apropriada entre comportamentos individuais e o esquema de 
reprodução. Esse corpo de regras e processos sociais interiorizados tem o 
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nome de modo de regulamentação. (LIPIETZ, 1986, p.19 apud HARVEY, 
2009, p. 117)

9
. 

 

Assim, o autor busca apreender a transição do regime de acumulação 

fordista, associado ao modo de regulação keynesiano, para o regime de acumulação 

flexível, associado ao modo de regulação liberal. 

A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto 
direto com a rigidez do fordismo. Ela se apóia na flexibilidade dos processos 
de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de 
consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção 
inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços 
financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de 
inovação comercial, tecnológica e organizacional. (HARVEY, 2009, p. 140). 

 

O regime de acumulação fordista se constitui como um modo de 

desenvolvimento que, simbolicamente, se iniciou nos países centrais do sistema 

capitalista, em 1914, com Henry Ford. O fundador da Ford Motor Company, 

apropriando-se de uma tradição de inovações tecnológicas e organizacionais, como, 

por exemplo, as propostas por Frederick W. Taylor10, particularizou-se no 

[...] reconhecimento explícito de que produção de massa significava 
consumo de massa, um novo sistema de reprodução da força de trabalho, 
uma nova política de controle e gerência do trabalho, uma nova estética e 
uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade democrática, 
racionalizada, modernista e populista. (HARVEY, 2009, p. 121). 

 

Este regime se desenvolveu na sociedade americana, efetivamente, a partir 

dos anos 30, do século XX, sendo uma das estratégias, no plano capitalista, para 

enfrentamento da crise de superprodução, em 1929, quando se associou à 

teorização keynesiana do Estado de Bem-Estar Social (FRIGOTTO, 1995, p. 70)11, 

                                                           
9
 LIPIETZ, Alain. New tendencies in the international division of labour: regimes of accumulation and 
modes of regulation. In: SCOTT, A. J.; STORPER, M. (Ed.). Production, work, territory: the 
geographical anatomy of industrial capitalism. London: Allen & Unwin, 1986, p. 16-40. 

10
 Taylor foi autor de Os Princípios da Administração Científica, que descreve sua teoria de melhora 
do processo de produção, por meio da decomposição de cada processo de trabalho em 
movimentos componentes e da organização de tarefas de trabalho fragmentadas segundo padrões 
rigorosos de tempo e estudo do movimento. 

11
 Harvey também adota a denominação fordismo-keynesianismo: “Aceito amplamente a visão de que 
o longo período de expansão de pós-guerra, que se estendeu de 1945 a 1973, teve como base um 
conjunto de práticas de controle do trabalho, tecnologias, hábitos de consumo e configurações de 
poder político-econômico, e de que esse conjunto pode com razão ser chamado de fordista-
keynesiano”. (HARVEY, 2009, p. 119). 
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[...] que pode ser sintetizado na sistematização de uma esfera pública, 
onde, a partir de regras universais e pactadas, o fundo público, em suas 
diversas formas, passou a ser pressuposto do financiamento da 
acumulação do capital, de um lado, e, de outro, do financiamento da 
reprodução da força de trabalho, atingindo globalmente a população por 
meio de gastos sociais. (OLIVEIRA, 1988, p. 8). 

 

A partir de 1973, acompanhou-se um período de colapso do sistema fordista-

keynesiano, evidenciando-se uma transição para o regime de acumulação flexível, 

cuja fundamentação é a flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de 

trabalho, dos produtos e padrões de consumo, confrontando diretamente a rigidez 

do regime de acumulação fordista12.  

De modo mais geral, o período de 1965 a 1973 tornou cada vez mais 
evidente a incapacidade do fordismo e do keynesianismo de conter as 
contradições inerentes ao capitalismo. Na superfície, essas dificuldades 
podem ser mais bem apreendidas por uma palavra: rigidez. Havia 
problemas com a rigidez dos investimentos de capital fixo de larga escala e 
de longo prazo em sistemas de produção em massa que impediam muita 
flexibilidade de planejamento e presumiam crescimento estável em 
mercados de consumo invariantes. Havia problemas de rigidez nos 
mercados, na alocação e nos contratos de trabalho (especialmente no 
chamado setor “monopolista”). (HARVEY, 2009, p. 135). 

 

No regime de produção fordista (baseado em economia de escala), 

caracterizam-se: 

1. Os processos de trabalho: pela rigidez da produção em massa de 

bens homogêneos, uniformes e padronizados, voltada para os 

recursos, com integração vertical e (em alguns casos) horizontal; 

2. Os mercados de trabalho: pela realização de uma única tarefa pelo 

trabalhador, alto grau de especialização de tarefas, pouco ou nenhum 

treinamento no trabalho, e nenhuma experiência de aprendizagem; e 

                                                           
12

 A teorização da transição do fordismo para a acumulação flexível é feita por Harvey com base nos 
relatos de Halal (1986), Lash e Urry (1987) e Swyngedouw (1986), sendo este último preterido pelo 
autor, dada a sua interpretação que enfatiza o modo de produção e de organização industrial.  Para 
uma íntegra desses relatos, ver Harvey (2009, p. 164-169). Nos parágrafos a seguir, expõem-se 
alguns dos elementos presentes nessa transição, porém, registre-se que estes elementos não se 
limitam às respostas flexíveis nos processos de trabalho, nos mercados de trabalho e nos 
mercados de consumo (produtos e padrões), já que, também, englobam características de 
dispersão, de mobilidade geográfica e pesadas doses de inovação tecnológica, de produto e 
institucional. Esses, antes de sugerirem uma “desorganização” do capital, são “[...] a maneira como 
o capitalismo está se tornando cada vez mais organizado [...]”, afirma Harvey (2009, p. 150-151). 
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3. Os produtos e padrões de consumo: pelo consumo em massa de 

bens duráveis – a sociedade do consumo. 

 

No regime de produção just-in-time (baseado em economias de escopo), 

respectivamente, tem-se: 

1. Produção flexível e em pequenos lotes de uma variedade de tipos de 

produto, voltada para demanda, com integração (quase) vertical, e 

subcontratação; 

2. Múltiplas tarefas, eliminação da demarcação de tarefas, longo 

treinamento no trabalho e aprendizagem no trabalho; e 

3. Consumo individualizado: cultura “yuppie”. 

 

No que se refere ao Estado, se, antes, o keynesianismo sustentava a 

socialização do bem-estar social (o Estado de Bem-Estar Social), a estabilização 

internacional de acordos multilaterais, e o Estado/cidade “subsidiador”; na transição 

para o modo de regulação liberal, o Estado é marcado pela privatização das 

necessidades coletivas e da seguridade social, por desestabilização internacional, 

crescentes tensões políticas, e pelo Estado/cidade “empreendedor”. 

Para Frigotto (1995, p. 59), o esgotamento do mais longo e bem sucedido 

período de acumulação capitalista, ou seja, o fordismo-keynesianismo, associado ao 

colapso do socialismo real materializam uma “crise mais geral do processo 

civilizatório”: 

 

O que entrou em crise nos anos 70 constituiu-se em mecanismo de solução 
da crise dos anos 30: as políticas estatais, mediante o fundo público, 
financiando o padrão de acumulação capitalista dos últimos 50 anos. A crise 
não é, portanto, como explica a ideologia neoliberal, resultado da 
demasiada interferência do Estado, da garantia de ganhos de produtividade 
e da estabilidade dos trabalhadores e das despesas sociais. Ao contrário, a 
crise é um elemento constituinte, estrutural, do movimento cíclico da 
acumulação capitalista, assumindo formas específicas que variam de 
intensidade no tempo e espaço. (FRIGOTTO, 1995, p. 62). 
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1.2 SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 

 

Nesse processo de transição que se apontou, um desenvolvimento paralelo 

merece destaque, na medida em que sustenta a ideologia capitalista da chamada 

sociedade do conhecimento. De acordo com Harvey (2009, p. 151): as informações 

precisas e atualizadas são uma mercadoria muito valorizada; há uma renovação de 

interesse e de ênfase no acesso ao conhecimento científico e técnico; e o próprio 

saber se torna uma mercadoria-chave – produzida e vendida a quem paga mais, 

organizada em bases competitivas. Cabe registrar que o autor indica também outro 

importante desenvolvimento paralelo na transição capitalista, este sendo “[...] a 

completa reorganização do sistema financeiro global e a emergência de poderes 

imensamente ampliados de coordenação financeira” (HARVEY, 2009, p. 152), ainda 

que não tenha sido objetivo da pesquisa discuti-lo. 

Harvey não é o único a apontar o papel central da informação, do 

conhecimento e do saber como mercadoria na transição do regime de acumulação 

fordista ao regime de acumulação flexível. Para Lyotard (1988, p. 3), por exemplo, 

embora não seja fácil precisar um período exato para essas mudanças no 

capitalismo, há uma hipótese de que “[...] o saber muda de estatuto ao mesmo tempo 

em que as sociedades entram na idade dita pós-industrial e as culturas na idade dita 

pós-moderna”. 

Para além da discussão que envolve os conceitos acima13, fato é que há um 

número considerável de estudiosos, seja no viés marxista ou liberal, em busca de 

uma explicação e/ou conceito adequado à sociedade atual – “sociedade do 

conhecimento”, “sociedade da informação”, “era informacional”, “economia do 

conhecimento”, etc. – que, de alguma forma, acabam contribuindo para a 

propagação do discurso de que se vive em outra sociedade que não a capitalista. 

Destacam-se, nesse debate, o austro-francês, André Gorz (2005), e o sociólogo 

espanhol, Manuel Castells Oliván (2005). 

Os autores acima são explícitos ao afirmarem que o conhecimento 

transformou-se no principal fator de produção no mundo atual:  

                                                           
13

 Ver Machado (2013), para uma discussão sobre os conceitos de informação, conhecimento e 
saber. 
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Se não for uma metáfora, a expressão “economia do conhecimento” 
significa transtornos importantes para o sistema econômico. Ela indica que 
o conhecimento se tornou a principal força produtiva, e que, 
conseqüentemente, os produtos da atividade social não são mais, 
principalmente, produtos do trabalho cristalizado, mas sim do conhecimento 
cristalizado. Indica também que o valor de troca das mercadorias, sejam ou 
não materiais, não mais é determinado em última análise pela quantidade 
de trabalho social geral que elas contêm, mas, principalmente, pelo seu 
conteúdo de conhecimentos, informações, de inteligências gerais. (GORZ, 
2005, p. 29). 

 

No novo modo informacional de desenvolvimento, a fonte de produtividade 
acha-se na tecnologia de geração de conhecimentos, de processamento de 
informação e de comunicação de símbolos. Na verdade, conhecimentos e 
informação são elementos cruciais em todos os modos de desenvolvimento, 
visto que o processo produtivo sempre se baseia em algum grau de 
conhecimento e no processamento da informação. Contudo, o que é 
específico ao modo informacional de desenvolvimento é a ação de 
conhecimentos sobre os próprios conhecimentos como principal fonte de 
produtividade [...]. (CASTELLS, 2005, p. 53-54). 

 

Contudo, é notável o denominador comum de uma defesa de que os fatores 

clássicos de produção – terra, trabalho e capital – seriam menos importantes que o 

conhecimento, já que, na sociedade atual, este seria o que agrega valor ao bem ou 

serviço que se produz. Em poucas palavras, nesta perspectiva: o conhecimento é 

motor do sistema econômico, pois gera riqueza (GUIMARÃES, 2013). 

No extremo deste quadro, também se acredita que, na sociedade do 

conhecimento, haveria uma democratização do acesso ao conhecimento, propiciada 

pelo uso das redes sociais, no sentido em que os dados estariam disponíveis, 

exigindo dos usuários apenas uma capacidade de análise. Mais que isso, ela seria 

responsável pela democratização do poder, dado o fato de que, hoje, o saber seria 

compartilhado. Derivaria desse tipo de pensamento, por exemplo, a ideia de que o 

saber democratizado, em si, impossibilitaria a exclusão social (MOSÉ, 2013). 

Segundo Duarte (2008, p. 14), essa é a primeira ilusão da chamada 

sociedade do conhecimento: “o conhecimento nunca esteve tão acessível como 

hoje, isto é, vivemos numa sociedade na qual o acesso ao conhecimento foi 

amplamente democratizado pelos meios de comunicação, pela informática, pela 

internet, etc.”. 

Esse recorte nos discursos em torno da importância do conhecimento na 

sociedade atual, enfatiza-se, contribui para sustentar a ideologia capitalista da 
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existência de uma sociedade do conhecimento, que, por vezes, se confunde com 

informação e/ou dados. 

Finalizando, a respeito desse terreno de imprecisão conceitual, vale citar 

Machado (2004, p. 23): “Às vezes, a sociedade em que vivemos é rotulada de 

‘sociedade do conhecimento’; outras vezes, de ‘sociedade da informação’. Mas, em 

grande medida, ela não passa de uma ‘sociedade dos bancos de dados’”. 

Na pesquisa realizada, não havia o objetivo de exaurir a problemática em 

relação à ilusão de uma sociedade do conhecimento, mas, sim, o de apontar 

algumas das implicações que esta apresenta à educação superior, especificamente, 

às universidades federais brasileiras, considerando que, cada vez mais, está voltada 

para a qualificação ou às competências, tal como exigido pela sociedade capitalista 

atual ou, a quem prefere a ilusão, pela sociedade do conhecimento. 

Dito de outra maneira, essas universidades tendem ao reducionismo 

(“missão”) de formar profissionais aptos ao “manejo” flexível, rápido e preciso do 

conhecimento. É nisso que se fundamenta a defesa da formação de um profissional 

polivalente, através de uma pedagogia das competências – termos que carecem de 

sentido, mas que produzem realidades, por exemplo, nas diretrizes do Programa de 

Apoio a Planos de Expansão e Reestruturação das Universidades Federais (Reuni), 

objeto da pesquisa. 

 

1.3 MUNDO DO TRABALHO E PROFISSIONAL POLIVALENTE 

 

A partir da crise do modo de desenvolvimento capitalista predominante até os 

anos 1970 – fordismo, associado ao keynesianismo –, o sistema capitalista passa 

por uma reestruturação; como de praxe, o capital busca mais eficiência e lucro. 

Para alguns, o cenário que se delineia na contemporaneidade seria suficiente 

para afirmar uma Revolução Informacional ou Revolução Técnico-Científica ou 

Terceira Revolução Industrial 14. Seja como for, para além das denominações, o que 

parece certo é o estreitamento entre a ciência, a tecnologia e a produção. 

                                                           
14

 Termos utilizados, respectivamente, por Manuel Castells, em A sociedade em rede, e Jean Lojkine, 
em A revolução informacional; Milton Santos, em A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e 
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Essa nova fase do capitalismo, se caracteriza pelas inovações tecnológicas 

(processos e produtos), associadas às novas formas de organização do trabalho 

(técnicas gerenciais) e aos conceitos de gestão da produção (formas de produzir) – 

trata-se do regime de acumulação flexível também denominado toyotismo. 

O toyotismo origina-se, no Japão, na década de 1960, a partir de experiências 

realizadas pela empresa Toyota. Caracteriza-se pela produção em menor escala, 

combinando novas técnicas gerencias e máquinas sofisticadas, produzindo mais 

com menos recursos e menos mão de obra. 

Entre os princípios básicos do toyotismo estão: a diversificação de produtos, 

ou seja, a produção de diferentes objetos com a mesma função, mais que isso, de 

diferentes nichos de mercado, de forma a atender diferentes demandas; também, a 

transformação do “trabalhador especializado e alienado” em “trabalhador 

multifuncional e inserido no pensamento da produção”. 

Busca-se, com esse modelo flexível de produção, não incorrer nos 

“problemas” dos processos de produção anteriores do capitalismo, uma vez que, na 

produção artesanal, trabalhadores altamente qualificados, com ferramentas 

manuais, fabricavam integralmente cada produto, um de cada vez, de acordo com 

as especificações do comprador – neste modelo, o problema estava no alto custo da 

produção; na produção industrial, trabalhadores especializados eram responsáveis 

por projetar produtos padronizados, fabricados, em massa, por trabalhadores não 

qualificados ou semiqualificados, com maquinário custoso e de finalidades definidas 

– neste modelo, há inflexibilidade da produção. 

Quanto ao último modelo de produção – industrial –, o toyotismo também se 

difere ao utilizar máquinas autorreguladas (automatizadas), o que implica cortes na 

folha de pagamento e no processo de produção, eliminando postos e categorias de 

trabalho. 

A automatização, associada à Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC), de um lado, permite a substituição de trabalhadores não qualificados e 

semiqualificados e, de outro, a formação de uma gerência de equipes de 

                                                                                                                                                                                     
emoção; e Krishan Kumar, em Da sociedade pós-industrial à pós-moderna: novas teorias sobre o 
mundo contemporâneo. 
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trabalhadores com diferentes habilidades em cada nível da organização – por meio 

da otimização daqueles ainda não “eliminados”. 

Essa realidade tem como uma das causas o fato de que, no modelo flexível, a 

ênfase está no investimento em bens de capital – proletariado das máquinas – e não 

mais em postos de trabalho, o que aumenta a margem de lucros, já que, com essa 

“opção”, não há responsabilidades com encargos sociais. 

De acordo com Lojkine (1990, p. 18), o sistema de máquinas autorreguladas, 

isto é, automatizadas, implica além da substituição da mão humana, também, a das 

funções cerebrais requisitadas pela vigilância dessas máquinas. Dito de outra 

maneira, a máquina vigia-se e regula-se. 

Isso, porém, ao contrário do mito da “fábrica sem homens”, exige do 

trabalhador o exercício de funções mais abstratas e intelectuais no sistema 

automatizado: “Assim, novas convergências surgem entre a concepção, a 

manutenção e uma produção material que cada vez menos implica trabalho manual 

e exige cada vez mais, em troca, a manipulação simbólica” (LOJKINE, 1990, p. 18).  

Nesse sentido, são marcas do modelo japonês:  

1. Organização em equipes multiqualificadas, eliminando a hierarquia 

gerencial – princípio rígido do fordismo, no qual há uma profunda 

divisão entre quem pensa (gerência, concepção, controle) e quem 

executa;  

2. Aperfeiçoamento contínuo (kaizen) e a “reengenharia” dos processos 

de decisão na equipe, o que exige do trabalhador 

“corresponsabilidade” e habilidades para analisar, interpretar, criar, 

tomar iniciativas e decisões, corrigir instruções, trabalhar em equipe, 

comunicar-se, aprender constantemente, trabalhar em vários pontos da 

produção (polivalência e formação técnica geral); e 

3. Aproveitamento dos conhecimentos advindos da experiência dos 

trabalhadores, vale ponderar, desde que tragam vantagens e lucro. 

 

Castells (2005, p. 221), tratando das principais mudanças nas empresas, por 

exemplo, resume o modelo flexível da seguinte forma: 
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A principal mudança pode ser caracterizada como a mudança de 
burocracias verticais para a empresa horizontal. A empresa horizontal 
parece apresentar sete tendências principais: organização em torno do 
processo, não da tarefa; hierarquia horizontal; gerenciamento em equipe; 
medida do desempenho pela satisfação do cliente; recompensa com base 
no desempenho da equipe; maximização dos contatos com fornecedores e 
clientes; informação, treinamento e retreinamento de funcionários em todos 
os níveis. 

 

Harvey (2009), quando aborda os elementos na transição do modo de 

produção fordista para o modo de acumulação flexível, destaca os elementos 

essenciais deste último: é maleável e adaptável a diversos tempos, levando em 

conta a lógica do mercado; ou seja, trata-se de um modelo multifuncional, dadas as 

condições de imprevisibilidade impostas pelas transformações econômicas e 

tecnológicas. 

No que se refere ao perfil do trabalhador nesse modelo, Harvey (2009) aponta 

que, com o modo de acumulação flexível, gera-se um fenômeno paradoxal: a 

ampliação do trabalho precarizado e informal, de um lado, e, de outro, a emergência 

de um trabalho revalorizado, no qual o trabalhador multiqualificado, “polivalente”, 

deve exercer, na automação, funções muito mais abstratas e intelectuais, implicando 

cada vez menos trabalho manual e cada vez mais a manipulação simbólica. São, 

também, exigidas desse trabalhador, capacidade de diagnóstico, de solução de 

problemas, capacidade de tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de 

trabalhar em equipe, auto-organizar-se e enfrentar situações em constantes 

mudanças (IANNI, 1994). 

Antunes e Alves (2004) sintetizam que, se no fordismo, o savoir-faire do 

trabalhador fora expropriado deste e transferido à gerência científica, no toyotismo, é 

retransferido para a força de trabalho, porém 

[...] visando a apropriar-se crescentemente da sua dimensão intelectual, das 
suas capacidades cognitivas, procurando envolver mais forte e 
intensamente a subjetividade operária. Os trabalhos em equipes, os círculos 
de controle, as sugestões oriundas do chão da fábrica, são recolhidos e 
apropriados pelo capital nessa fase de reestruturação produtiva. Suas idéias 
são absorvidas pelas empresas, após uma análise e comprovação de sua 
exeqüibilidade e vantagem (lucrativa) para o capital. (ANTUNES; ALVES, 
2004, p. 346-347). 

 

Neste sentido, na atual fase do capitalismo, o que parece estar em jogo é a 

capacidade deste de obter maior “envolvimento dos trabalhadores”, gerando lucro a 
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partir da exploração de sua subjetividade e não mais da exploração física, como o 

fazia com o fordismo (ANTUNES; ALVES, 2004). 

Para Antunes (2002), um indivíduo que raciocina no ato de trabalho e 

conhece mais dos processos tecnológicos e econômicos do que dos aspectos 

estritos do seu âmbito imediato, é um indivíduo que pode se tornar polivalente – 

aquele trabalhador capaz de operar várias máquinas ao mesmo tempo com 

capacidade de autonomia, de iniciativa e de renovação contínua de seus 

conhecimentos. Esse é o fundamento das economias de escala humana: cada 

trabalhador pode realizar um número maior de operações, substituir outras e 

coadjuvá-las. 

Salerno (1994), por sua vez, aponta para a ambiguidade em torno do termo 

polivalência. Para ele, 

[...] é preciso distinguir entre trabalhador multifuncional e trabalhador 
qualificado: enquanto o primeiro se caracteriza por operar mais de uma 
máquina com características semelhantes, o que pouco lhe acrescenta em 
termos de desenvolvimento e qualificação profissional, o segundo 
desenvolve e incorpora diferentes habilidades e repertórios profissionais. 
Trata-se, portanto, de duas visões distintas sobre o trabalho: uma aditiva 
(intensificadora do trabalho); e outra integrativa (define o papel do 
trabalhador, e não tarefas específicas). (SALERNO, 1994, p. 59). 

 

Nota-se, contudo, que, na base do modo de acumulação flexível, está a alta 

competitividade do mundo globalizado, que atinge o capitalismo e o mundo do 

trabalho, tendo-se, respectivamente: as organizações empresariais na concorrência, 

para que se mantenham no mercado dinâmico; e, os trabalhadores, na competição 

por empregabilidade15. 

Manter a empregabilidade torna-se essencial em um cenário no qual se 

assiste a uma substituição dos seres humanos pelas máquinas. Este, sendo descrito 

por Rifkin (1996), como marcado pelo fim dos empregos, tendo em vista o 

surgimento das novas tecnologias (processamento de dados, a robótica, as 

telecomunicações, etc.). Pode-se, assim, falar em um desemprego tecnológico. 

O autor rejeita um pressuposto da economia neoclássica de que inovação 

tecnológica estimula o crescimento econômico permanente e o emprego. De outra 

                                                           
15

 Embora não tratado aqui, vale apontar que a competitividade do mundo globalizado atinge também 
os Estados, na redefinição de sua função de “Estado-nação”. 
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maneira, é enganosa a lógica de que uma automatização seria a geradora de uma 

maior produção, que desencadearia uma maior produtividade, que esta resultaria em 

menores preços, que estes aumentariam a demanda, que, por sua vez, aumentaria 

a produção e, logo, também o nível de empregos. Para ele, esse ciclo não se 

completa, pois se constata que, com a automatização decorrente de máquinas e 

computadores, há um ganho de produtividade e uma redução de custo dos produtos, 

e que, no entanto, paralelamente a isso, há menos empregos e salários (entenda-se, 

poder aquisitivo), e, portanto, não significando que mais pessoas entram no mercado 

de consumo, como se costuma raciocinar. 

Rifkin (1996) também evidencia o caráter excludente de uma inovação 

tecnológica que predomina nos setores primário, secundário e terciário da economia. 

Isso significa que, se antes o desempregado tendia ao deslocamento na cadeia 

laboral – por exemplo, o desempregado da construção civil podia deslocar-se para a 

agricultura, onde, a princípio, o trabalho exigia menor qualificação, além de possuir 

menor prestígio e, logo, menor procura – hoje, com a introdução de inovações 

tecnológicas e automatização em todos os setores, os trabalhos realizados pelas 

máquinas nunca mais serão feitos por homens; e com isso, aumenta a eliminação 

de postos de trabalho. 

Assim, ainda que se defendam, como exposto, a maior complexificação do 

trabalho no mundo do trabalho contemporâneo (manipulação simbólica) e o “mito da 

fábrica sem homens”, o que parece mais concreto é que a eliminação de postos de 

trabalho é sempre mais veloz que a criação de “postos qualificados” – vale dizer, 

destinados a um número irrisório de trabalhadores. 

Os poucos que se salvam desse cenário de desemprego são os profissionais 

da tecnologia, pois são úteis à criação, ao desenvolvimento e à manutenção de 

equipamentos necessários à automação, mas, mesmo assim, os novos postos de 

trabalho são insuficientes para o contingente de desempregados. A alta 

administração, também, parece um caso singular. Trata-se do setor da nova elite do 

conhecimento, formada por analistas simbólicos (pesquisadores, engenheiros, 

advogados, etc.). 
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Robert Castel (apud FRIGOTTO, 1999, p. 10)16 sintetiza os cenários do 

mundo do trabalho contemporâneo, apontando, primeiramente, como o pior cenário, 

aquele em que há uma radicalização das políticas neoliberais, gerando crescente 

mercantilização dos direitos sociais, a ruptura crescente da proteção ao trabalho e a 

instalação de um mercado autorregulado. Neste, surgem planos emergenciais de 

alívio à pobreza, filantropia e caridade social para com os trabalhadores excluídos. 

O segundo cenário é o de um ataque pelos efeitos, ou seja, por meio da 

instauração de políticas focalizadas de inserção social. Neste cenário, estão inclusas 

as políticas de formação profissional da década de 1990, tendo sido adotadas pela 

maioria dos países. 

O terceiro cenário é o de uma nova cultura do trabalho, isto é, a auto-

organização dos excluídos, por meio de organizações alternativas do trabalho – tais 

como economia solidária, economia popular, economia de sobrevivência ou mesmo 

mercado informal. Cabe saber, nesse cenário, “[...] qual o alcance global destas 

alternativas e o que há de romantização ou efetivamente de novo em termos de 

relações econômicas e cultura do trabalho.” (CASTEL, 1999, apud FRIGOTTO, 

1999, p. 10). 

O último cenário é o daqueles que acreditam que vivemos na sociedade do 

conhecimento – e seus similares, sociedade do entretenimento, do lúdico ou do fim 

do trabalho ou sociedade do tempo livre –, ideologia capitalista que, imediatamente, 

“se choca com a multidão de sobrantes, cujo tempo livre não significa nem 

entretenimento, nem tempo lúdico, mas tempo torturado de precariedade – 

existência provisória sem prazo”. (CASTEL, 1999, apud FRIGOTTO, 1999, p. 11). 

Contudo, torna-se necessária a compreensão, considerando a nova fase do 

capitalismo – acumulação flexível –, de algumas das implicações deste para a 

formação profissional em âmbito universitário, já que está apresentada a demanda 

de qualificar ou desenvolver as competências do profissional polivalente para o 

mundo do trabalho contemporâneo. 

 

                                                           
16

 CASTEL, Robert. As armadilhas da exclusão. In: CASTEL, R; WANDERLEY, L. W., WANDERLEY, 
M. A desigualdade e a questão social. São Paulo: EDUC, 1997, p.15-48. 



49 
 

1.4 PEDAGOGIA DAS COMPETÊNCIAS 

 

Tratou-se da ideia de que o conhecimento ocupa um lugar central na 

sociedade capitalista contemporânea, constituindo o principal fator de produção. Na 

denominada sociedade do conhecimento, as permanentes transformações são a 

regra e, portanto, o contínuo desenvolvimento e a atualização de competências são 

imperativos. Mas afinal, o que é competência? E mais além, o que seria uma 

Pedagogia das competências? 

Em busca dos significados na origem da palavra competência, Machado 

(2006, p. 1) resgata o seguinte feixe de relações etimológicas: (i) deriva do latim com 

+ petere, isto é, pedir junto com os outros, buscar junto com os outros; (ii) uma 

derivação próxima é competitio, cujo significado é tanto acordo como rivalidade, que, 

posteriormente, no latim tardio, agregou a ideia de competição; (iii) outra derivação é 

competentia, remetendo à proporção, à justa relação, ou à capacidade de responder 

adequadamente, em dada situação; (iv) ainda, está associada a capacitas, que 

significa a possibilidade de conter alguma coisa, de apreender, de compreender 

algo. 

Tendo como base esse feixe de relações, segundo o autor, seis elementos 

fundamentais caracterizam a ideia de competência, os quais estão organizados na 

exposição a seguir em pares complementares, a fim de facilitar a visualização da 

relação que há entre eles: (I) pessoalidade/integralidade; (II) mobilização/conteúdo; 

e (III) âmbito/abstração. 

O elemento pessoalidade sintetiza dois pontos em torno da ideia de 

competência: o primeiro, é que perpassa a ideia de competência a noção de pessoa, 

no sentido em que não parece ser possível atribuir essa noção, por exemplo, a 

animais, máquinas, objetos, ou instrumentos quaisquer. Machado afirma (2006, p. 

2): “As pessoas é que pedem, buscam junto com os outros, têm vontades ou são 

inapetentes, o que abre as portas para a incompetência”. Esse ponto implica uma 

concordância com o fato de que, no discurso usual, “[...] o substantivo competência 

é orlado pelo adjetivo pessoal” (MACHADO, 2006, p. 2); o segundo, refere-se à 

compreensão da constituição de pessoa a partir de um feixe de papéis. 
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A sociedade consiste em um vasto sistema de distribuição de papéis: na 

família, na escola, no trabalho, no lazer, na cultura, na política etc. A pessoa 

competente seleciona adequadamente seus papéis, responde a um chamamento 

interior, a uma vocação que a distingue de todas as outras. Não se pode ser 

competente exercendo atividades que não correspondem a esse chamamento 

pessoal, tanto quanto não se pode viver a vida de outra pessoa. (MACHADO, 2006, 

p. 2). 

Nesse sentido, complementa a pessoalidade, o elemento integralidade, 

entendido como 

[...] integridade pessoal, tanto no sentido da pressuposição de um quadro de 
valores que se professa e que são efetivamente vivenciados, quanto no que 
se refere a uma integração com os outros, associada essencialmente a uma 
permanente abertura em tal quadro de valores para o diálogo, para a 
argumentação racional em busca de consensos. (MACHADO, 2006, p. 4).  

 

Com isso, o autor chama atenção para o desvio isolacionista que contamina a 

ideia de competência se reduzida somente ao elemento pessoalidade. Ao mesmo 

tempo, coloca em evidência o fato de que 

[...] ninguém se constitui como pessoa sem os outros: permanentemente, 
agimos e representamos papéis socialmente prefigurados, para os outros e 
com os outros. Como sujeitos de uma ação consciente, atuamos segundo 
perspectivas pessoais, absolutamente idiossincráticas, perseguimos 
projetos, pessoais e coletivos, orientados por um cenário de valores 
socialmente partilhados, e necessariamente sujeitamo-nos (ou submetemo-
nos) aos outros, no sentido de levar em consideração seus pontos de vista, 
seus argumentos, seus valores. (MACHADO, 2006, p. 4).  

 

O segundo par de elementos fundamentais para ideia de competência é 

mobilização/conteúdo. A capacidade de mobilização refere-se aos recursos de que 

se dispõe para realizar o que se deseja – por exemplo, são recursos os aparatos 

tecnológicos, banco de dados, informações e saberes. 

Segundo a argumentação de Machado (2006, p. 3), “A fonte de legitimação 

de todo o conhecimento do mundo é justamente essa possibilidade de mobilização 

para a realização dos projetos das pessoas; sem ela, o conhecimento é inerte, é 

como um banco de dados carente de usuários”. 

A defesa do autor, nesse sentido, é reconhecer que “[...] qualquer ação a ser 

realizada pressupõe algum nível de conhecimento teórico (theoria, em grego, quer 
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dizer visão), sem o que não se pode lograr um fazer propriamente humano, 

manifestação de uma vontade livre e consciente”. (MACHADO, 2006, p. 3). 

Portanto, o autor não defende somente as “aplicações práticas” que 

permeiam o discurso das competências. É também fundamental registrar a ideia de 

que nem tudo que se conhece pode ser expresso em palavras, mas este 

conhecimento fundamenta tanto aquilo que se explicita como o que se realiza. 

Sintetizando com as palavras do autor: “A competência também se expressa nessa 

capacidade de mobilizar esse conhecimento tácito de que dispomos, para realizar 

aquilo que explicitamente desejamos”. (MACHADO, 2006, p. 3). 

Na explicação acima, é possível notar a complementaridade do elemento 

conteúdo (aquilo que se sabe ou conhecimento) à mobilização, pois  

[...] a falta de conhecimento é o primeiro sintoma, e o mais efetivo, da 
caracterização da incompetência, e a competência consiste em combinar de 
modo eficaz a busca pelo conhecimento de que se necessita com as formas 
adequadas de mobilização do mesmo. (MACHADO, 2006, p. 3). 

 

Neste sentido, optar por uma ideia de competência elegendo um elemento em 

detrimento do outro seria incorrer em desvios, como o de um “conhecimento inerte”, 

quando apenas conteúdo; ou de uma competência “esperta”, quando somente 

mobilização. 

Por fim, o terceiro par de elementos complementares, âmbito/abstração. A 

ideia de âmbito faz referência ao contexto em que uma competência se realiza, sua 

limitação:  

[...] quanto mais restrito é o âmbito em que uma competência se exerce, 
mais facilmente ela pode ser caracterizada em seus pormenores, 
estruturada em habilidades capilares que lhe dão forma e consistência; 
quanto mais amplo é tal âmbito, mais difícil é tal estruturação, sempre 
necessária. (MACHADO, 2006, p. 2). 

 

Tão importante quanto o âmbito é o elemento abstração, entendido como 

“[...] a capacidade de abstrair o contexto, de transportar-se o que se sabe para outros 

âmbitos, conservando-se a visão, ou a compreensão que possibilita um fazer 

consciente”. (MACHADO, 2006, p. 2). 

Vale ressaltar que tais elementos não são opostos, mas, sim, constituem um 

movimento contínuo da competência. Como síntese do exposto, o autor define que 
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[...] a competência é um atributo das pessoas, exerce-se em um âmbito bem 
delimitado, está associada a uma capacidade de mobilização de recursos, 
realiza-se necessariamente junto com os outros, exige capacidade de 
abstração e pressupõe conhecimento de conteúdos. (MACHADO, 2006, p. 
1). 

 

A utilização do termo competência está associada à ordenação das relações 

sociais em diferentes campos, entre eles, os do trabalho e da educação, que, por 

vezes, no discurso difuso acerca do assunto, se mesclam. 

Nesse sentido, outro autor que contribui para a discussão do conceito de 

competência é Ramos (2006, p. 68), para quem esta noção seria o deslocamento 

conceitual da noção de qualificação. 

A qualificação é uma mediação do processo em que se relacionam o trabalho 

concreto e as aprendizagens subjetivas e sociais. Apropriado pelo capitalismo, o 

trabalho concreto transforma-se em trabalho abstrato, e seus conceitos de mediação 

reduzem-se a fatores de produção. Assim, conquanto a qualificação remeta ao 

homem em suas condições históricas de produção da existência, construindo-se 

como conceito histórico-concreto de mediação da relação trabalho-educação, a 

competência, por abstrair essas múltiplas determinações da atividade humana, pode 

resgatar uma compreensão essencialista do trabalho, cujo centro, ao invés de ser o 

posto de trabalho, desloca-se para o sujeito abstraído das relações sociais. 

A qualificação engloba duas perspectivas, uma funcionalista, como propõe o 

capital, em que é entendida como fator de produção; outra relativista, como 

construção e relação social, que considera os interesses dos trabalhadores. Ramos 

(2006, p. 68) defende esta última, que possui três dimensões, a conceitual, a social 

e a experimental: 

A primeira define a qualificação como função do registro de conceitos 
teóricos formalizados e, então, dos processos de formação, associando-a 
ao valor dos diplomas. A segunda dimensão coloca a qualificação no âmbito 
das relações sociais que se estabelecem entre os conteúdos das atividades 
e o reconhecimento social dessas atividades, remetendo-a às grades de 
classificação coletivas. Por fim, a terceira dimensão está relacionada ao 
conteúdo real do trabalho, em que se inscrevem não somente os registros 
conceituais, mas o conjunto de saberes (incluindo os saberes tácitos) que 
são postos em jogo quando da realização do trabalho. 
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Para a autora, seria nesta última dimensão – experimental – que se daria o 

deslocamento conceitual para o de competência, uma vez que seria perseguida 

como condição de eficiência produtiva. 

Assim, quando utilizada no âmbito do trabalho, essa noção se torna plural – 

competências –, visando designar os conteúdos particulares de cada função em 

uma organização de trabalho. 

A pedagogia das competências, nesse entendimento, ocorre quando da 

transferência desses conteúdos para a formação, orientada pelas competências que 

se pretende desenvolver nos educandos. Pode-se definir essa pedagogia por seus 

objetivos e validá-la pelas competências que produz. 

Em síntese, em vez de se partir de um corpo de conteúdos disciplinares 

existentes, com base no qual se efetuam escolhas para cobrir os conhecimentos 

considerados mais importantes, parte-se de situações concretas, recorrendo-se às 

disciplinas na medida das necessidades requeridas por essas situações. (RAMOS, 

2006, p. 221). 

Com isso, entende-se que a noção de competência, quando apropriada pelo 

campo educacional, especificamente, pela universidade, materializa-se na 

compreensão de que a esta caberia uma formação organizada por um ensino 

definido pela produção de competências, verificáveis em situações específicas, ao 

invés de um ensino organizado em saberes verticalizados – as disciplinas. Essa 

mudança seria o caminho na promoção de um estreitamento entre formação e 

emprego. 

Ainda, sobre a pedagogia das competências, expõe Ramos que esta possui 

duas dimensões, quais sejam, a psicológica e a socioeconômica: na primeira 

abordagem, predomina uma concepção de que a competência se traduziria no 

desempenho diante de demandas objetivas; na segunda, a predominância seria a 

que a entende no âmbito individual em detrimento ao coletivo, ou seja, projetos 

pessoais de profissionalização ao invés de projetos dos trabalhadores. 

Uma implicação direta dessas visões de pedagogia das competências está 

nas discussões em torno do currículo, traduzidas, de um lado, na linha do 

construtivismo, e, de outro, nas questões de interdisciplinaridade. De acordo com 

Ramos (2006, p. 260), 
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[...] as questões curriculares fundamentais suscitadas pela pedagogia das 
competências são a crítica à compartimentação disciplinar do conhecimento 
e a defesa de um currículo que ressalte a experiência concreta dos sujeitos 
como situações significativas de aprendizagem. Resgata-se, com isso, a 
importância de alguns princípios curriculares tais como globalização, 
integração, interdisciplinaridade. 

 

A pedagogia das competências tem, entre seus principais estudiosos, Phillipe 

Perrenoud. Para o sociólogo, 

Competência é a aptidão para enfrentar uma família de situações análogas, 
mobilizando, de uma forma correta, rápida, pertinente e criativa, múltiplos 
recursos cognitivos: saberes, capacidades, microcompetências, 
informações, valores, atitudes, esquemas de percepção, de avaliação e de 
raciocínio. (PERRENOUD, 2002, p. 19). 

 

Assim, o pressuposto principal não é apenas a exigência da adoção de uma 

nova organização curricular, mas, sim, de procedimentos metodológicos, em que o 

aluno é colocado como sujeito no processo de aprendizagem. 

As ideias de Perrenoud são alvo de críticas de Duarte (2008), no sentido em 

que integram uma ampla corrente educacional contemporânea, a qual denomina 

pedagogias do “aprender a aprender” – além da pedagogia das competências, 

incluem, por exemplo, o construtivismo, a Escola Nova, e os estudos da linha do 

“professor reflexivo”. 

Neste lema “aprender a aprender”, estão presentes quatro posicionamentos 

valorativos que fazem parte da defesa ideológica daqueles que decretam que 

vivemos na sociedade do conhecimento. De acordo com Duarte (2008, p. 7-10), 

[...] são mais desejáveis as aprendizagens que o indivíduo realiza por si 
mesmo, nas quais está ausente a transmissão, por outros indivíduos, de 
conhecimentos e experiências. 

[...] é mais importante o aluno desenvolver um método de aquisição, 
elaboração, descoberta, construção de conhecimentos, que esse aluno 
aprender os conhecimentos que foram descobertos e elaborados por outras 
pessoas. É mais importante adquirir o método científico que o conhecimento 
científico já existente. 

[...] a atividade do aluno, para ser verdadeiramente educativa, deve ser 
impulsionada e dirigida pelos interesses e necessidades da própria criança. 

[...] a educação deve preparar os indivíduos para acompanharem a 
sociedade em acelerado processo de mudança [...]. 
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Desse modo, a defesa de Perrenoud acerca da pedagogia das competências 

merece ponderações: além de manifestar alinhamento com as ideias de educação 

para os países capitalistas periféricos, o que por si parece problemático, conduz ao 

esvaziamento dos conteúdos curriculares, já que interessa mais a experiência dos 

indivíduos colocada em prática que o que ele aprende com alguém (ensino); coloca 

o conhecimento historicamente construído pela humanidade em segundo plano, em 

relação ao “método de transmissão”, ou, de outra forma, o processo é mais 

importante que o produto; reforça a crítica à diretividade na atividade pedagógica, 

pois os métodos são definidos pela necessidade e prática dos alunos, e não a priori; 

e coaduna-se com o projeto neoliberal burguês, pois promove a adaptação dos 

indivíduos às transformações atuais do capitalismo, anulando uma crítica à 

superação das contradições próprias dessa sociedade (DUARTE, 2008). 

Por fim, reforçando esse último argumento, uma das principais conclusões de 

Ramos (2006) é a constatação de que   

[...] a pedagogia das competências é uma pedagogia experiencial que 
objetiva promover essa adaptação. Nestes termos, a competência é a 
noção da subjetividade, mas também da alteridade, do imediato, do 
efêmero, do instável. A competência, portanto, é o mecanismo de 
adaptação dos indivíduos à instabilidade da vida, por construir os 
instrumentos simbólicos que permitem interpretar a realidade a seu modo e 
construir modelos significativos e viáveis para seus projetos pessoais. 
Assim, por não ser uma forma subjetivada do conhecimento objetivo, mas a 
percepção do mundo experiencial na forma de representações subjetivas, a 
competência é uma noção apropriada ao pensamento pós-moderno. 
(RAMOS, 2006, p. 294). 

 

Essa parece ser a forma como a pedagogia das competências está sendo 

entendida, e, portanto, conduziria mais à adaptação dos sujeitos ao contexto de 

produção capitalista atual – com suas mudanças no mundo do trabalho e na vida 

social dos trabalhadores – que à sua autonomia. 



56 
 

2 O REUNI NO CONTEXTO DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
NO BRASIL DE 2003 A 2012 

 

Nesta segunda seção, apresenta-se o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) contextualizado no 

movimento recente de expansão da educação superior, no Brasil, de 2003 a 2012. 

No período, insere-se o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), durante o 

qual, contraditoriamente, observam-se algumas das políticas e programas que ora 

tenderam a avanços, ora a continuidades da reestruturação da educação superior 

empreendida no governo antecessor, notadamente, de cunho neoliberal. Para tanto, 

exemplifica-se o exposto com a abordagem do discurso governamental, por meio 

dos respectivos documentos instituidores e normativos, primeiramente, do Programa 

Universidade Para Todos (ProUni), da Universidade Aberta do Brasil (UAB), do 

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies); e, em segundo lugar, com a dos três 

ciclos de expansão das universidades federais, em que se destaca o Reuni, como 

parte fundamental. 

 

2.1 EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO GOVERNO DE LULA 
(2003-2010) 

 

Na figura de Luiz Inácio Lula da Silva, ex-operário e sindicalista, em 2003, 

após três tentativas, o que se intitulava de o primeiro governo de esquerda brasileiro 

assumiu o poder, trazendo à tona expectativas de novos rumos para a política 

econômica e social vigente, até então, no Brasil com os oitos anos de governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). 

Entretanto, o modelo neoliberal do governo antecessor17 não foi 

completamente superado pelos dois mandatos de Lula (2003-2006; 2007-2010), pois 

este desenvolveu uma estratégia de governo aparentemente contraditória, 

caracterizada por Sader (2013, p. 138) como um pós-neoliberalismo, na medida em 

                                                           
17

 De acordo Emir Sader (2010, p. 26), dada a resistência popular, o processo neoliberal brasileiro foi 
tardio e incompleto, mas suficiente para que acentuasse, ao final do governo de FHC, alguns 
elementos do modelo neoliberal, como, por exemplo: o consumismo e o individualismo típicos do 
modo de vida norte-americano; e a desqualificação da organização social e política, dos partidos e 
da esfera estatal. 
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que apresenta como traços principais a priorização: das políticas sociais e não o 

ajuste fiscal; dos processos de integração regional e os intercâmbios Sul-Sul e não 

os tratados de livre-comércio com os Estados Unidos; e do papel do Estado como 

indutor do crescimento econômico e da distribuição de renda, em vez do Estado 

mínimo e da centralidade do mercado. 

Esse modus operandi do governo Lula foi perceptível, no âmbito da educação 

superior, uma vez que se verificaram, no período, algumas das políticas públicas e 

programas que, em relação ao processo e à lógica de reestruturação da educação 

superior empreendida nos anos de governo de FHC, ora tenderam a continuidades, 

como, por exemplo, o Programa Universidade para Todos (ProUni), em 2005, e o 

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), em 2010; ora a avanços, com a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), em 2006, e o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), em 2007 – este 

último subsidiado pelo Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), no mesmo 

ano, e, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), em 2010.18 

A abordagem das políticas públicas e dos programas mencionados exige 

expor, brevemente, o resultado do processo e a lógica de reestruturação da 

educação superior nos mandatos de FHC (1995-1998; 1999-2002), uma vez que o 

caráter contraditório daquelas decorre da comparação com este. 

Sintetiza Cunha (2003, p. 38-39) que o papel econômico da educação, 

assumido no governo de FHC, expressou-se de forma contundente, ainda em sua 

Proposta de Governo19, quando a educação se mostrou meta prioritária do governo, 

base do novo estilo de desenvolvimento, dependendo seu dinamismo e sustentação 

do progresso científico e tecnológico, portanto, fora dela mesma. 

Essa indução atuaria no sistema educacional pelo topo, isto é, pela 
universidade, entendendo-se que a competência científica e tecnológica é 
fundamental para garantir a qualidade do ensino básico, secundário e 
técnico, assim como aumentar a qualificação geral da população. Para se 
conseguir isso, a proposta afirmava a necessidade de se estabelecer uma 
“verdadeira parceria” entre setor privado e governo, entre universidade e 
indústria, tanto na gestão quanto no financiamento do sistema brasileiro de 
desenvolvimento científico e tecnológico. 

                                                           
18

 Sobre as continuidades e os avanços do governo de Lula, ver Sader (2010; 2013). 
19

 De acordo com Cunha (2003, p. 38), a equipe de elaboração da Proposta de Governo do candidato 
FHC (primeiro mandato) foi coordenada pelo economista Paulo Renato Souza – ex-secretário da 
Educação do Estado de São Paulo, ex-reitor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e, 
naquele momento, técnico do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Vale lembrar que o 
economista ocupou o cargo de Ministro da Educação durante o octênio de FHC (1995 a 2002). 
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O discurso traduziu-se, na prática, em um processo de política de 

diversificação e diferenciação, associado aos elementos flexibilidade, 

competitividade e avaliação, o que visou à expansão acelerada do sistema de 

educação superior brasileiro, sendo o Ministério da Educação (MEC) um agente 

principal, como resumem Catani e Oliveira (2000). 

A lógica de diversificação do sistema, isto é, a diferenciação das instituições e 

dos serviços ofertados a distintos clientes, segundo os autores, acentuou quatro 

pressupostos fundamentais do neoliberalismo: a) o favorecimento à concorrência e o 

atendimento às diferentes demandas e clientelas; b) a naturalização das diferenças 

individuais, por meio de um sistema meritocrático em que cada um possui o ensino 

superior que pode ter; c) a subordinação do ensino superior ao mercado, 

especialmente no que se refere à formação e à privatização das atividades e 

serviços; e d) uma ênfase no funcionamento do sistema mais do que nas suas 

finalidades sociais (CATANI; OLIVEIRA, 2000, p. 125)20. 

Desse período, para Cunha (2003, p. 56-58), o balanço das propostas para 

este nível de ensino, foi que 

[...] ficou patente que a conexão entre o desenvolvimento científico e 
tecnológico (no qual a universidade teria papel estratégico), de um lado, e o 
desenvolvimento econômico, de outro, não foi estabelecida. Este, ao 
contrário, dependeu da importação de capital financeiro e de tecnologia 
embutida em equipamentos e em processos licenciados. [...] A privatização 
do ensino superior, isto sim, foi acelerado no período em análise. [...] o 
número de instituições privadas aumentou consideravelmente, em especial 
na categoria universidades e na dos centros universitários, o que resultou 
na ampliação do alunado abrangido pelo setor. Tal crescimento fez-se com 
a complacência governamental diante da qualidade insuficiente do ensino 
ministrado nas instituições privadas e até mesmo com o benefício do 
credenciamento acadêmico e do crédito financeiro. 

 

A perspectiva dos fatos expostos permite abordar o movimento contraditório 

das políticas educacionais relacionadas à educação superior, no governo Lula, que, 

também, argumentou em prol de um cenário em que a educação, especialmente a 

                                                           
20

 Para Morosini, Franco, Segenreich (2011) o marco regulatório dessas políticas foi a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996) que, entre outros pontos, permitiu 
a flexibilização das formas de organização de oferta da educação superior, privilegiando a 
diversidade de formatos institucionais e modalidades acadêmicas e de sua diversificação, 
favorecendo a privatização do ensino. 
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superior, fosse central para o desenvolvimento do país, como expõe seu Programa 

de Governo, intitulado Uma escola do Tamanho do Brasil. 

A educação superior é reconhecida por seu valor na formação acadêmica e 
ética de recursos humanos, nas atividades de pesquisa científica e 
tecnológica e no desenvolvimento cultural, econômico e social. As fortes 
demandas populares por acesso à educação superior situam-na hoje no 
horizonte dos direitos sociais básicos. As universidades públicas e os 
institutos de pesquisa – na qualidade de instituições complexas, que detêm 
a síntese da capacidade intelectual, científica e cultural – devem ser 
valorizados e integrados ao processo de desenvolvimento nacional, 
considerando sua importância na recuperação da capacidade de produção 
própria de ciência e tecnologia e seu papel crítico diante da sociedade. 
(COLIGAÇÃO LULA PRESIDENTE, 2002, p. 4). 

 

O documento enfatizava, a priori, um elemento que aproxima o discurso de 

Lula do ideário do governo antecessor, isto é, a educação como base de 

desenvolvimento econômico, sendo notável, porém, uma dimensão cultural e social 

vinculada a este. Sinalizava-se, assim, para uma reorientação no processo de 

reestruturação da educação superior que se empreendeu com FHC, pela via do 

favorecimento do setor privado, trazendo às universidades públicas, em especial, às 

federais, o papel de protagonistas, o que implicaria uma política contraditória de 

investimento no setor público, mantendo-se o privado. 

Nesse sentido, a educação superior foi tratada em 25 propostas, dentre as 

quais se definia como meta para o setor público o percentual de 40% do total de 

vagas ofertadas no ensino universitário, sendo prevista, para tanto, a criação de 

estabelecimentos públicos de educação superior; trazia-se a preocupação de pensar 

novas formas de acesso e programas de nivelamento para grupos excluídos deste 

nível de ensino, em especial, os oriundos de escolas públicas e os negros; 

destacava-se a importância da educação a distância, propondo-se implantar, de 

forma progressiva e com padrão de qualidade, uma rede universitária nacional de 

ensino superior a distância; e previa-se criar um programa de bolsas universitárias 

para estudantes carentes vinculados aos cursos de qualidade comprovada, tendo 

como contrapartida o trabalho social comunitário destes (COLIGAÇÃO LULA 

PRESIDENTE, 2002). Essa cartilha de intenções, na prática, foi concretizada a partir 

de políticas e programas como os seguintes. 
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2.1.1 Programa Universidade para Todos  

 

Com forte apelo discursivo de uma expansão com democratização da 

educação superior, o ProUni foi sancionado pela Lei n° 11.096, de 13 de janeiro de 

2005. Tendo como gestor o MEC, trata-se de um programa de bolsas de estudos, de 

100% ou 50% ou 25%, para estudantes de cursos de graduação e sequenciais de 

formação específica, vinculados às instituições do setor privado de ensino superior, 

com ou sem fins lucrativos, e que apresentem um dos perfis: ter estudado o ensino 

médio completo em escola pública ou em instituições privadas na condição de 

bolsista integral; ser portador de deficiência; ser professor da rede pública de ensino, 

desde que em cursos de licenciatura, normal superior e pedagogia, voltados para a 

formação do magistério da educação básica (BRASIL, 2005a). 

O primeiro ponto a destacar no ProUni refere-se a ser um programa destinado 

a “socorrer” as instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos, 

na medida em que prevê, para essas instituições, a isenção de alguns tributos 

fiscais.21 

O contexto do ProUni era a constatação de esgotamento do crescimento 

privado, tratando-se não mais de priorizar a expansão de matrículas, cursos e 

instituições particulares, mas, antes, criar condições para sustentação financeira dos 

estabelecimentos já existentes; assim, o Programa “surge como excelente 

oportunidade de fuga para frente para as instituições ameaçadas pelo peso das 

vagas excessivas, e, novamente, mantém-se o incentivo recomendado pelo BIRD 

[Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento] à iniciativa privada”, de 

acordo com Carvalho (2006, p. 131-132). 

Nesse sentido, destacou-se a atuação efetiva dos empresários da educação 

como, por exemplo, a Associação Nacional das Universidades Particulares (ANUP), 

a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), o Sindicato 

das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de 

São Paulo (Semesp), e a Associação Nacional de Faculdades e Institutos 

                                                           
21

 As instituições que participam do ProUni ficam isentas de quatros impostos: Imposto de Renda das 
Pessoas Jurídicas; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; Contribuição Social para 
Financiamento da Seguridade Social; e Contribuição para o Programa de Integração Social. 
(BRASIL, 2005a, Art. 8º). 
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Superiores (Anafi), no processo de adaptação do ProUni aos interesses privados, 

quando ainda em Projeto de Lei, manifestando estes atores, publicamente, o 

posicionamento favorável ao Programa, uma vez contempladas suas demandas em 

Lei, como sintetizam Carvalho e Lopreato (2005, p. 98). 

O segundo ponto trata do possível aspecto democratizador do ProUni, que, 

por um lado, como pretende fazer crer seu apelo propagandístico, ao direcionar-se a 

algumas parcelas tradicionalmente excluídas do ensino superior brasileiro – 

estudantes de escolas públicas, pobres, negros, portadores de deficiência, indígenas 

– revela-se como uma política de ação afirmativa, estimulando a diversidade e 

acolhendo os grupos praticamente ausentes dos cursos superiores e, assim, “[...] o 

país se beneficiará de um conjunto de profissionais com uma visão mais próxima da 

realidade em que vive a maior parte de nossa população”, como defendem Franco et 

al. (2010, p. 129). Por outro lado, o Programa propõe-se à continuidade da 

estratificação social existente, ou seja, “[...] legitima a distinção dos estudantes por 

camada social de acordo com o acesso a diferentes tipos de instituições (prioridade 

para inserção precária dos pobres no espaço privado)”, como esclarecem Catani, 

Hey e Gilioli (2006, p. 136). Concordando-se estes últimos, “Na melhor das 

hipóteses, constitui-se em um programa assistencialista que prioriza apenas o 

acesso do estudante ao ensino superior”. (CATANI; HEY; GILIOLI, 2006, p. 129). 

Com os posicionamentos acima, pode-se inferir que o ProUni, em síntese, 

expõe a lógica de um governo que buscou se equilibrar entre os interesses público e 

privado  respectivamente, pretendeu atender às demandas socialmente 

referenciadas, dando a possibilidade de acesso ao ensino superior aos 

“desfavorecidos”, e às exigências empresariais, por meio do financiamento público 

indireto das instituições do setor privado. 

Contudo, em que pese a harmonia dos interesses privados e públicos no 

ProUni, os dados recentes registram a dimensão desta política: ocuparam-se, de 

2005 ao 2º semestre de 2010, 748.855 das bolsas ofertadas, sendo 47% dos 

bolsistas afrodescendentes, 69% das bolsas integrais, e 89% dos cursos 

presenciais, dos quais 74% noturnos (BRASIL. MEC, 2011a, p. 99). 
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2.1.2 Universidade Aberta do Brasil 

 

Com o discurso governamental voltado para o setor público, na continuidade 

das políticas públicas da expansão da educação superior, a partir da ampliação do 

número de vagas, foi instituído, em 8 de julho de 2006, pelo Decreto n° 5.800, o 

Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

A UAB representa um sistema integrado por universidades públicas que 

oferecem cursos de nível superior, por meio do uso da metodologia da educação a 

distância, para parte população que tem dificuldade de acesso à formação 

universitária (UAB, 2012). 

Nesse sentido, foram estabelecidos como principais objetivos da UAB: 

oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada 

de professores da educação básica, cursos superiores para capacitação de 

dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, cursos superiores nas diferentes áreas de conhecimento; 

ampliar o acesso à educação superior pública; reduzir, entre as regiões do Brasil, as 

desigualdades de oferta de ensino superior; estabelecer um amplo sistema nacional 

de educação superior a distância; e fomentar o desenvolvimento institucional para a 

modalidade de educação a distância e a pesquisa em metodologias inovadoras de 

ensino superior apoiadas em TIC (BRASIL, 2006b). Cabe ao MEC implantar, 

acompanhar, supervisionar e avaliar os cursos do Sistema, como se destaca no 

artigo 7°, do referido Decreto. 

Sem entrar no mérito, por si problemático, do uso da modalidade de educação 

a distância para “camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação 

universitária” (UAB, 2012), lembra-se, de forma mais ampla, que esta modalidade 

“[...] surgiu como integrante do sistema de educação formal desde que foi incluída 

como uma das propostas alternativas de diversificação do sistema de ensino na 

LDB”. (MOROSINI; FRANCO; SEGENREICH, 2011, p. 126. Grifo nosso)22. Este 

ponto parece crucial para ponderar o que se pretendia com a UAB, a saber: plantar 

a semente da universidade pública de qualidade, com o estímulo à criação de 

                                                           
22

 Conf. Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o art. 80 da LDB (BRASIL, 
2005b). 



63 
 

centros de formação permanentes por meio dos polos de apoio presencial em 

localidades estratégicas (UAB, 2012). 

A UAB, sendo originaria menos um projeto educacional e mais de uma 

política pública, como sinaliza Segenreich (2009, p. 216)23, parece corroborar 

apenas para a diversificação do sistema de ensino, e, portanto, o enunciado acima 

não é mais que uma boa intenção. Ainda que se faça referência, em seu nome, ao 

termo “universidade” ou tenha-se a intenção de que aquela seja o princípio de uma 

instituição universitária, não apresenta a UAB possibilidades concretas de 

substituição ou cumprimento do papel e da função de uma universidade pública em 

espaços onde, anteriormente, esta seria imprescindível, como as localidades 

estratégicas, isto é, locais distantes e isolados, com baixos Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) (UAB, 2012). 

Não sendo do escopo da pesquisa uma análise da UAB, mas exemplificá-la, 

no discurso governamental, como política pública de expansão da educação 

superior, aponta-se que há indícios de que esta seja mais uma expressão de 

pressupostos neoliberais outrora expostos por Catani e Oliveira (2000, p. 125), na 

medida em que se infere, com o exposto, que se trata de uma adequação de 

demanda, clientela e serviço, no limite, às regiões pobres: aos muitos pobres, 

“cursos pobres” ou baixo custo, como, licenciaturas... Porém, como finalidade de 

expansão e interiorização da oferta de cursos de graduação e programas de 

educação superior no país, reconhece-se que, com o Sistema, abre-se uma 

possibilidade para “[...] minimizar a concentração de oferta destes nos grandes 

centros urbanos, evitando o fluxo migratório para as grandes cidades, funcionando 

como eficaz instrumento para a universalização do acesso ao ensino superior”. 

(UAB, 2012). 

Contudo, cabe registrar a ordem da grandeza da UAB: o sistema conta com 

mais de 145 mil matrículas ativas, com 586 polos em funcionamento e 92 

instituições participantes (BRASIL. MEC, 2011a, p. 36). 

                                                           
23

 Para a autora, a UAB “[...] trata-se de uma política agressiva de expansão quantitativa de vagas na 
rede pública de educação superior [...]”(SEGENREICH, 2009, p. 126), de forma semelhante ao que 
já se verificara, em 2002, com um consórcio formado pelas universidades públicas do Estado do 
Rio de Janeiro que objetivavam a expansão de matrículas nos níveis de graduação e pós-
graduação. 
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2.1.3 Fundo de Financiamento Estudantil 

 

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa com foco na 

ampliação do acesso à educação superior, por meio do estímulo à permanência e à 

conclusão de curso, já que se destina à concessão de financiamento a estudantes 

regularmente matriculados em cursos superiores presenciais, em instituições não 

gratuitas e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC (FIES, 

2012). 

Criado, originalmente, em 1999, no governo de FHC, em substituição ao 

Programa de Crédito Educativo (PCE), o Fies, em 2010, no governo Lula, foi 

reformulado, passando a funcionar em um novo formato: adotou o Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE) como operador do Programa; os juros 

diminuíram a 3,4% ao ano; passou a permitir a solicitação do financiamento em 

qualquer período do ano e de até 100% da mensalidade; ampliaram-se os prazos de 

carência, para um ano e meio, e o de pagamento, para o triplo do tempo da 

graduação; dispensou a exigência de fiador aos estudantes com renda familiar 

mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa, matriculados em cursos de 

licenciatura, e aos bolsistas parciais do ProUni, com a criação do Fundo de Garantia 

de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC), que atua como um devedor 

solidário; e os estudantes de licenciatura e medicina que se dispuserem a trabalhar 

nas redes públicas de educação e saúde amortizam, sem dispêndio, 1% da dívida 

consolidada por mês de trabalho (Fies, 2012)24. 

O Fies pode ser entendido na perspectiva do favorecimento ao setor privado, 

no sentido em que o Estado se desobriga do investimento em educação superior 

gratuita para todos. Como no ProUni, opta-se “[...] pela solução mais barata, que é 

comprar vaga ou bancar o mecanismo de empréstimos estudantis, canalizando 

recursos para o setor privado.” (OLIVEIRA, 2014, p. 10). Segundo o autor, as 

instituições mais beneficiadas são as de pior qualidade, o que poderá ser decisivo 

                                                           
24

 Algumas restrições foram colocadas, entre as quais: veda matrícula acadêmica ao estudante em 
situação de trancamento geral de disciplinas no momento da inscrição; que já tenha sido 
beneficiado com financiamento do Fies; inadimplente com o PCE; cujo percentual de 
comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita seja inferior a 20% (vinte por cento); 
cuja renda familiar mensal bruta seja superior a 20 (vinte) salários mínimos (FIES, 2012). 



65 
 

para a exclusão destes formados do mercado de trabalho. Além disso, aponta ser 

inexpressiva a expansão que se realiza no setor público. 

Na visão do diretor executivo do Semesp, Rodrigo Capelato, o Fies apresenta 

fatores positivos:  

Em 2009, apenas 2,4% dos alunos se matriculavam usando o Fies. Em 
2013, 30% dos ingressantes vieram estudar por meio do Fies. Antes a gente 
tinha as classes A e B com condições de fazer universidade pública ou 
pagar uma boa faculdade privada e uma parcela das classes D e E 
chegando ao ensino superior atendida pelo Prouni, que é de 2004. A classe 
C ficou excluída até 2010, mas felizmente o Fies foi reformulado e o acesso 
está sendo ampliado. (ANDIFES, 2014). 

 

Uma relativização das perspectivas acima seria a de que o governo não pode 

desconsiderar a desigualdade do país e, assim, deveria atuar no limite das 

condições de pagamento das mensalidades, por um lado; e, por outro, manter a 

expansão consistente do ensino superior federal, como defende o professor Nelson 

Cardoso Amaral, da Universidade Federal de Goiás (UFG) (ANDIFES, 2014). 

Contudo, os dados oficiais de 2010 já sinalizam a abrangência do Fies: foram 

74.007 contratos firmados e, no acumulado de 2003 a 2010, foram 425.650 (BRASIL. 

MEC, 2011a, p. 101-102). 

 

2.2 EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS (2003-2012) 

 

No Censo da Educação Superior 2010 – Resumo Técnico, apresenta-se um 

comparativo de dados (BRASIL. MEC: INEP, 2012, p. 29), entre os anos de 2001 

(FHC) e 2010 (Lula), no qual, respectivamente: a) o total de Instituições de 

Educação Superior (IES) passou de 1.391 para 2.378, mas com diminuição do setor 

público, de 13,2% para 11,7%, e aumento do privado de 86,8% para 88,3%; b) do 

total de IES, as universidades (públicas e privadas) apresentaram diminuição, 

passando de 11,7% para 8%, o que demonstra a predominância de outros tipos de 

IES não universitárias; e c) o número de matrículas de graduação passou de 

3.036.113 para 6.379.299, e deste total, em 2010, o setor privado correspondia a 

74,2%, distante de uma inversão no cenário de privatização que domina o sistema 

de educação superior no Brasil. 
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Nesse sentido, os dados acima apontam que, embora o discurso 

governamental, em Lula, enfatizasse o investimento no setor público, sobretudo, por 

meio da ampliação de universidades federais (UFs), há que se notar que essa 

política de expansão não fugiu ao movimento contraditório deste governo, pois não 

houve diminuição do setor privado. 

Cabe lembrar que, no que se refere às UFs, a política de favorecimento da 

expansão do setor privado de educação superior no octênio de FHC deu-se 

paralelamente à de “[...] redução das despesas das universidades federais [...] 

mediante compressão dos salários e dos orçamentos, assim como pela não-

reposição dos quadros perdidos.” (CUNHA, 2003, p. 57). Pode-se sintetizar que, 

nesse governo, o receituário destinado às UFs, entre outros aspectos, era o de 

contribuição para o desenvolvimento econômico da comunidade local; expansão das 

vagas, principalmente, no período noturno, sem ampliação do quadro de docentes e 

técnico-administrativos, com o objetivo de aumentar a relação aluno/professor; 

otimização da utilização das instalações físicas e dos equipamentos, bem como das 

habilidades docentes; diminuição das taxas de reprovação e evasão; flexibilização 

do ensino, dos cursos, dos currículos e dos programas de estudo, adequando-os às 

necessidades do mercado de trabalho; qualificação da gestão, racionalização do uso 

de recursos e estímulo à produtividade; busca de financiamento; flexibilização da 

política de pessoal docente e técnico-administrativa; qualificação e titulação de 

docentes e servidores; e integração da graduação e pós-graduação (CATANI; 

OLIVEIRA, 2000, p. 122). 

Os argumentos acima configuraram um processo de remodelação das 

identidades institucionais das UFs, segundo Catani e Oliveira (2000, p. 123), que 

perpassa, também, o governo de Lula, uma vez que, entre outras características, 

não se abandou a lógica de otimização da estrutura existente nas UFs, sendo o 

Reuni uma das expressões desse processo, como se verá a seguir. 
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2.2.1 Grupo de Trabalho Interministerial 

 

No primeiro ano do governo de Lula, em 2003, houve a publicação de um 

importante documento, elaborado pelo Grupo de Trabalho Interministerial (GTI)25, 

denominado Bases para o Enfrentamento da Crise Emergencial das Universidades 

Federais e Roteiro para a Reforma Universitária Brasileira, no qual se sintetizava a 

tônica de velhos discursos desenvolvimentistas e da retomada da educação superior 

pública, como centralidade das ações do governo. 

Sem a pretensão de aprofundar-se uma análise da retórica dos discursos 

desenvolvimentistas, o que implicaria o exercício de cotejamento histórico, tem-se o 

intuito de entender que “‘só haverá verdadeiro desenvolvimento, que não se deve 

confundir com crescimento econômico, no mais das vezes resultado de mera 

modernização das elites – ali onde existir um projeto social subjacente’”, como 

defendia o economista Celso Furtado (SACHS, 2005, p. 214); concorda-se com essa 

conclusão e aponta-se que: 

a. historicamente, uma determinada visão de desenvolvimento do país 

que, semanticamente, abrange ideias de progresso, modernização e, 

até, internacionalização, conduz à percepção da importância da 

educação superior pública e, mais especificamente, das universidades 

federais; 

b. essa lógica de desenvolvimento propicia uma retomada de crescimento 

das universidades federais, a qual convoca, no contexto estratégico do 

governo vigente, uma parcela das classes desfavorecidas no sistema 

educacional a participar desse nível de ensino tradicionalmente elitista 

no país; e  

                                                           
25

 O Grupo de Trabalho Interministerial, criado pelo Decreto de 20 de outubro de 2003, foi composto 
por 12 membros, seis titulares e seis suplentes, dos seguintes órgãos: do MEC, o coordenador do 
GTI, representado por Cristovam Buarque e Carlos Antunes; da Casa Civil da Presidência da 
República, Kátia dos Santos Pereira e Edison Collares; da Secretaria-Geral da Presidência da 
República, Luiz Soares Dulci e Luiz Tadeu Rigo; do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, Marcelo Feitosa de Castro e Luiz Eduardo Alves; do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
Hélio Barros e Wanderley Guilherme dos Santos; e do Ministério da Fazenda, Jairo Celso Correia 
Marçal e Gustavo Sampaio. 
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c. esses momentos históricos abrem, ao menos, a possibilidade de se 

pensar uma democratização do acesso ao ensino superior e, mais 

utopicamente, considerar uma promoção da justiça social. 

 

Dessa perspectiva da aparência dos fatos, pode-se explorar a ideia de que a 

educação superior, no governo Lula, revestia-se de certo utilitarismo que englobava 

dois aspectos: por um lado, prestava-se a uma “[...] promoção de inclusão social 

pela educação [...] elemento-chave da integração e da formação da Nação” 

(HADDAD, 2008, p. 26), como parecia idealizar o governo; mas, por outro, escondia 

ações mais ambiciosas, como a formação do profissional para a atual fase do 

capitalismo, como parecia realizar o governo. 

É nesse viés de democratização do acesso ao ensino superior, aliada aos 

adjetivos qualidade e justiça social, que o GTI se encarregou de analisar a situação, 

até aquele momento, e apresentar um plano de ação visando à reestruturação, ao 

desenvolvimento e à democratização das Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES). 

O documento com os resultados do Grupo foi dividido em quatro partes: (1) 

ações emergenciais; (2) autonomia universitária; (3) linhas de ação imediata 

(financiamento); e (4) etapas necessárias para formulação e implantação da reforma 

universitária brasileira. 

Na primeira parte, ações emergenciais, apresentavam duas soluções 

estruturais para a situação de crise da educação superior brasileira, em especial 

para as universidades federais – (i) um programa emergencial de apoio ao ensino 

superior; e (ii) uma reforma universitária mais profunda. 

Estas soluções foram fundamentadas no contexto de desarticulação do setor 

público brasileiro, resultado da crise fiscal do Estado e da priorização do setor 

privado, em todas as áreas, vivido nos anos 1990: sobre as UFs incidiu a falta de 

recursos humanos, de manutenção e de investimento; sobre as universidades 

privadas, passados os picos de expansão, incidiram as ameaças “[...] pelo risco da 

inadimplência generalizada do alunado e de uma crescente desconfiança em 

relação aos seus diplomas” (BRASIL, 2003). 
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No que se referem ao programa emergencial, as proposições apresentadas 

foram a formulação e a implementação de diretrizes de um plano emergencial para 

equacionar e superar o endividamento progressivo junto aos fornecedores, 

articulado com a elevação dos recursos para os custos operacionais; a abertura de 

concursos para o preenchimento de vagas de servidores, docentes e técnico 

administrativos, decorrentes de demissões, aposentadorias e exonerações, e para 

substituir os docentes contratados em caráter temporário por efetivos, assegurando, 

ainda, recursos para cobrir os déficits em manutenção e investimento; a outorga de 

autonomia para garantir às UFs o uso mais racional de recursos, maior eficiência no 

seu gerenciamento e liberdade para captar e aplicar recursos extraorçamentários, 

além da autonomia didático-pedagógica; a garantia de novas vagas – concedendo 

bolsas de aproveitamento e regionalização para a contratação de doutores que 

desejassem se dedicar ao magistério, sobretudo, nas licenciaturas em física, 

matemática, biologia, química, nos locais carentes de pessoal com formação 

superior, adotando critérios de regionalização e interiorização na política de abertura 

de vagas para concurso, juntamente com um auxílio para implantação de novas 

linhas de pesquisa para esses novos contratados, e reintegrando aposentados às 

atividades das UFs, mediante a implementação de um programa especial de bolsas 

de excelência (BRASIL, 2003). 

Quanto à reforma universitária mais profunda, entendia-a o GTI como uma 

situação na qual se passasse pela reposição do quadro docente, pela ampliação de 

vagas para estudantes, pela educação a distância. 

Segundo o documento do GTI, a ampliação do quadro de docentes 

dependeria da ampliação de vagas para graduação nas UFs que, de acordo com as 

projeções para 2007, para “[...] atingir os 40% de universitários matriculados no setor 

público determinados pelo Plano Nacional de Educação, seria preciso chegar a 2,4 

milhões de vagas no sistema público, dos quais a metade no subsistema federal.” 

(BRASIL, 2003). 

Analisando esses pontos, Otranto (2006, p. 20-21) coloca à atenção que, 

embora reconhecesse a necessidade de abertura de concursos para preencher as 

vagas de servidores, no caso dos docentes, o GTI apresentava como alternativas o 

aproveitamento de aposentados e recém-doutores nas atividades de ensino. 

Também, sugeria o aumento tanto da carga horária em sala de aula para os 
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docentes quanto do número de alunos e a educação a distância, esta um caminho 

viável e necessário para ampliação de vagas na educação superior, dados os limites 

impostos pela educação presencial, ainda que com ampliação de recursos. Conclui 

a autora, assim, que tais ações estavam em consonância com as orientações do 

Banco Mundial para os países periféricos, bem como uma abertura às multinacionais 

e aos governos que exportam serviços educacionais, no caso da educação a 

distancia. 

Na segunda parte, como outro elemento atrelado à crise emergencial das 

universidades, apontava o GTI a garantia de autonomia universitária, esta entendida 

como a superação das “amarras legais que impedem cada universidade de captar e 

administrar recursos, definir prioridades e estruturas de gastos e planejamento.” 

(BRASIL, 2003). 

Neste ponto, resume Otranto (2006, p. 21): 

O discurso sedutor parece, no primeiro olhar, que vai ao encontro dos 
anseios das comunidades universitárias, porém, no decorrer da leitura do 
relatório, percebe-se que a autonomia por ele proposta tem como enfoque 
principal a autonomia financeira, ou seja, a liberação da universidade para 
captar recursos no mercado, sem amarras legais. Isso daria um enorme 
alívio financeiro ao Estado que seria obrigado, somente, a complementar 
esses recursos e não mais teria, como tem hoje, a obrigação de manter 
financeiramente as universidades públicas. 

 

Na terceira parte, linhas de ação imediata, como primeiro passo rumo ao que 

denominavam novo protagonismo histórico da universidade brasileira no século XXI, 

o GTI apontava o Pacto da Educação Superior para o Desenvolvimento Inclusivo: 

por meio de edital específico, as instituições públicas, prioritariamente as UFs, 

poderiam aderir voluntariamente aos compromissos e metas de expansão de vagas 

(com atenção às vagas em horário noturno), em troca de alocação de recursos. 

Entre alguns critérios previamente apontados estavam o atendimento a demandas 

de cursos para áreas estratégicas e localização das instituições, os quais seriam 

detalhados em edital. 

Por fim, na quarta parte, etapas necessárias para formulação e implantação 

da reforma universitária brasileira, o GTI afirmava a necessidade de reinventar a 

universidade brasileira, a partir da compreensão da problemática universitária no 
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mundo do século XXI, bem com das reformas profundas na estrutura da 

universidade brasileira. 

Em contexto mais global, apontava que caberiam à universidade: o avanço de 

sua produção acadêmica em consonância com a do conhecimento, considerando 

que este não está restrito ao lócus histórico da sala de aula, mas em diversas 

formas de mídia moderna; a participação na solução de novos problemas, tais como 

os éticos, ecológicos, sociais, científicos e tecnológicos, da civilização 

contemporânea; o zelo pela credibilidade e legitimidade dos diplomas universitários; 

e o convívio com o saber internacional do mundo globalizado e com o saber local. 

E, no contexto específico brasileiro, às UFs caberiam: a ampliação da oferta 

de cursos e vagas nas universidades públicas, federais, estaduais e municipais, com 

atenção à qualidade, em um tempo de escassez de recursos financeiros; a criação 

de condições para conclusão de um curso superior para milhões de jovens sem 

recursos pessoais para pagar seus cursos nas instituições particulares; e a 

promoção da responsabilidade social da universidade, tendo o compromisso com o 

desenvolvimento inclusivo da economia e da sociedade brasileiras (BRASIL, 2003). 

A partir da análise dessas ideias pode-se abordar a retomada da educação 

superior pública brasileira, no governo de Lula, por meio da expansão das UFs, o 

que se deu em três ciclos: interiorização; reestruturação; e integração e 

internacionalização. 

 

2.2.2 Programa Expandir: o primeiro ciclo de expansão 

 

No primeiro ciclo, compreendendo o período pré-Reuni, de 2003 a 2006, o 

foco foi a Expansão e Interiorização dos campi das UFs. Esse ciclo foi traduzido pelo 

Programa Expandir, desenvolvido pela Secretaria de Educação Superior (SESu), do 

MEC, sintetizado no slogan “Universidade, expandir até ficar do tamanho do Brasil”. 

Esta propaganda institucional denota uma estratégia de possibilitar o ensino 

superior em áreas que não as de centros urbanos, nas quais as UFs estavam 

concentradas, mas, sim, no interior do país, contribuindo para a redução das 

desigualdades regionais, do desemprego, democratizando o ensino superior e 
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impulsionando o desenvolvimento do país (BRASIL. MEC, 2006), como, por 

exemplo, nas regiões dos estados do Amazonas, da Paraíba, do Ceará e de Minas 

Gerais26. 

Entre as formas adotadas pelo Programa para atingir seu objetivo, além da 

construção e consolidação de novos campi, houve também processos de 

desmembramento de uma universidade federal em outra, transformações de escolas 

e faculdades federais em universidades, e criações de universidade novas. 

Por exemplo, localizam-se nesse ciclo, com base em Franco et al. (2010, p. 

129), em 2005: a) a criação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB), a partir de desmembramento da Universidade Federal da Bahia (UFBA); da 

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), a partir da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul (UFMS); b) as transformações, em Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro (UFTM), da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM); 

em Universidade Federal Tecnológica do Paraná (UTFPR), do Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Paraná (Cefet-PR); em Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (Ufersa), da Escola Superior de Agricultura de Mossoró (Esam); em 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), das 

Faculdades Federais Integradas de Diamantina; c) e a criação da Universidade 

Federal do ABC (UFABC). 

De acordo com Giareta e Pfeifer (2009, p. 25-26), a partir do Programa 

Expandir, 

[...] o Governo Federal investiu R$ 592 milhões, com o objetivo de expandir 
e interiorizar o Ensino Superior no Brasil, criando, até 2006, 10 novas 
instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e 40 novos Campi. Dados 
registram que em 2003, quando iniciou o Projeto Expandir, havia 109.184 
vagas nas universidades federais brasileiras, e ao final do Projeto, em 2006, 
registrou 132.203 vagas. 

 

Alguns dados desse ciclo podem ser complementados com o que se informa 

no relatório governamental Análise sobre a Expansão das Universidades Federais 

2003 a 2012 (BRASIL. MEC, 2012); por exemplo, em 2006, o número de docentes 

nas universidades foi de 55.489, dos quais 4,52% possuíam titulação de graduação, 

7,47%, especialização, 28,18%, mestrado, e 59,83% doutorado; o número de 

                                                           
26

 Cf. propaganda no Anexo B – Programa Expandir. 
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técnicos administrativos era de 89.845; e as matrículas presenciais totalizaram 

556.231. 

 

2.2.3 Reuni: o segundo ciclo de expansão 

 

O segundo ciclo, em que se insere o Reuni, refere-se, portanto, ao período de 

2007 a 2012, no qual o foco foi a Expansão e Reestruturação, eixos de interesse da 

pesquisa aqui apresentada, os quais se detalham a seguir. 

 

2.2.3.1 Os documentos norteadores do Reuni 

 

Para uma compreensão do Reuni, é necessário que se analisem dois 

documentos: o Decreto n° 6.096, de 24 de abril de 2007, que o institui, e o seu 

complemento, denominado Diretrizes Gerais do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – Reuni, de agosto de 

2007, adiante, respectivamente, “Decreto” e “Documento Diretrizes Gerais”27. 

De início, chama à atenção a escolha desse instrumento – Decreto – para 

criar o Programa, já que se trata de um ato unilateral, que dispensa apreciação e 

aprovação do poder legislativo. Essa escolha, provavelmente, se deve ao pouco 

debate e muita resistência, na comunidade acadêmica, em prévia consulta sobre o 

Reuni. 

Quanto ao documento Diretrizes Gerais, a atenção imediata está no Grupo 

Assessor, nomeado pela Portaria nº 552 SESu/MEC, de 25 de junho de 2007, 

                                                           
27

 O Decreto compõe-se de oito artigos que pontuam o Reuni no que se refere: no artigo 1°, ao 
objetivo e à meta global; no artigo 2°, às diretrizes gerais; nos artigos 3° e 7°, aos recursos 
financeiros; e nos artigos 4°, 5°, 6° e 8°, ao plano de reestruturação e ao ingresso no Programa. O 
artigo 2°, isto é, o das diretrizes gerais, é focado, com maior detalhamento, no documento 
Diretrizes Gerais, no qual se percebe a lógica do Programa, sobretudo, nas seções um, dois e três, 
que respectivamente apresentam: o contexto do Reuni; um diagnóstico da educação superior 
brasileira; e reponde a pergunta o que é o Reuni. Além disso, o documento Diretrizes Gerais 
explicita a meta global do Reuni, expondo os investimentos e custeios previstos, os indicadores 
para aferição das metas do Programa, orienta as universidades quanto à elaboração de Planos de 
Reestruturação e Expansão para adesão ao Reuni, expõe a forma de acompanhamento dos 
projetos do Reuni, estabelece o cronograma para apresentação das Propostas e faz algumas 
recomendações. 
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responsável pela elaboração do documento, composto por Alex Bolonha Fiúza de 

Mello, Antônio Carlos Pedroza, Iguatemy Maria de Lucena Martins, Leandro R. 

Tessler, Luis Davidovich, Manuel Fernando Palácios da Cunha e Melo, Murilo Silva 

de Camargo, Naomar Monteiro de Almeida Filho, Orlando Afonso Valle do Amaral, 

Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha, Paulo Speller, Ricardo Siloto da Silva, 

Roberto da Silva Fragale Filho e Rodrigo de Araújo Ramalho Filho. 

Uma breve análise da trajetória acadêmico-profissional28 dos membros do 

Grupo permite traçar um perfil dos acadêmicos envolvidos na concepção do Reuni; 

estes ocuparam, antes ou depois do Programa, cargos significativos de gestão nas 

UFs, como Reitor e Pró-Reitor, e no âmbito da SESu/MEC, por exemplo, na 

Secretaria de Educação Superior; direta ou indiretamente, estão relacionados a 

órgãos governamentais de natureza econômica e tecnológica; são acadêmicos da 

área de Ciência e/ou Tecnologia, predominantemente com formação em Física, e 

currículos fortemente internacionalizados. 

Deste Grupo, cabe destacar o Prof. Dr. Naomar Monteiro de Almeida Filho por 

sua considerável produção intelectual que visa a discutir e fomentar vários dos 

aspectos contidos no Reuni, entre eles a ideia de reestruturação acadêmico-

curricular29. 

No que se refere aos principais artigos e/ou temas do Reuni, como consta no 

Artigo 1°, do Decreto, objetiva-se criar “[...] condições para ampliação do acesso e 

permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor 

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas 

universidades federais” (BRASIL, 2007). 

No documento Diretrizes Gerais, esse objetivo se modifica incluindo aspectos 

antes ausentes e ressaltando aqueles em segundo plano no Decreto, como a 

questão do aumento da qualidade dos cursos, e também sobre o respeito à vocação 

de cada instituição e o princípio de autonomia universitária. 

Assim, como objetivo final do Reuni temos: 

                                                           
28

 Com base nos respectivos Currículos Lattes, disponíveis em: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar>. Acesso em: 27 fev. 2013. 

29
 Entre seus livros encontram-se Universidade Nova: Textos Críticos e Esperançosos (ALMEIDA 
FILHO, 2007), Memorial da Universidade Nova: UFBA 2002-2010 (ALMEIDA FILHO et al., 2010), A 
Universidade no Século XXI: Para uma Universidade Nova (SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2008), e A 
Quarta Missão da Universidade (SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2012). 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar
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Criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação 
superior, no nível de graduação, para o aumento da qualidade dos 
cursos e pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos 
humanos existentes nas universidades federais, respeitadas as 
características particulares de cada instituição e estimulada a 
diversidade do sistema de ensino superior. (BRASIL. MEC: SESU, 2007, 
p. 10. Grifo nosso). 

 

Levanta-se a hipótese de que, para além de uma inclusão de palavras, 

responde o Grupo Assessor às fortes críticas ao Reuni feitas pela comunidade 

acadêmica, no intervalo de incertezas entre a publicação do Decreto e a do 

documento Diretrizes Gerais. 

Nota-se que entre eles há um lapso temporal de três meses, período de 

intenso debate em torno do Programa, durante o qual se percebe o posicionamento 

de alguns atores, com destaque para o Sindicato Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino Superior (Andes-SN) e o MEC, como será abordado na seção 

3 desta dissertação. 

Quanto ao objetivo, três pontos merecem destaque, no sentido em que este 

(1) define o escopo do Programa; (2) situa o Reuni no universo dos problemas da 

educação superior brasileira; e (3) sugere uma nova lógica para o funcionamento 

das UFs. 

Considerando o primeiro ponto, cabe mencionar que as instituições de 

educação superior, no Brasil, de acordo com sua categoria administrativa, são 

classificadas em: I – pública federal; II – pública estadual; III – pública municipal; IV – 

privada com fins lucrativos e V – privada sem fins lucrativos. De acordo com sua 

organização acadêmica, classificam-se em: i – faculdades; ii – centros universitários; 

iii – universidades; iv – institutos federais de educação, ciência e tecnologia; e v – 

centros federais de educação tecnológica30. 

Portanto, quando se fala em um Programa restrito às universidades públicas 

federais, há de se pensar e situá-lo neste contexto, a fim de perceber, em síntese, 

que se restringia a um total de 54 instituições, naquele momento, que, em 2010, 

somavam 59. Juntas, em dados projetados para 2012, ano de término do Reuni, 

                                                           
30

 Para detalhamento, ver Portaria Normativa n° 40, de 12 de dezembro de 2007 (apud BRASIL. 
MEC: INEP, 2012, p. 32). 
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corresponderiam a 243.500 vagas em graduação presencial. (BRASIL. MEC, 2011a, 

p. 94-95)31. 

O segundo ponto, ao mencionar a ampliação de acesso e permanência, no 

nível de graduação, remete a uma questão objetiva de expansão (aumento do 

número de vagas), como apontado acima, mas também a um dos aspectos de 

democratização deste nível de ensino, ao considerar a garantia de permanência, 

entendida como “oferecimento de condições acadêmicas, apoio e orientação para 

que os estudantes possam realizar suas atividades adequadamente” (BRASIL. MEC: 

SESu, 2007, p. 25). 

Neste sentido, deve-se ponderar que outros mecanismos de acesso e 

permanência foram subsidiários ao Reuni, como: o Plano Nacional de Assistência 

Estudantil (Pnaes); Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e o Sistema de Cotas. 

O Pnaes foi instituído, no mesmo ano do Reuni, em 2007, por meio da 

Portaria Normativa nº 39, de 12 de dezembro, do MEC (BRASIL. MEC, 2007), e, 

posteriormente, regulamentado pelo Decreto n° 7.234, de 19 de julho de 2010, tendo 

por objetivos: democratizar as condições de permanência dos jovens na educação 

superior pública federal; minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais 

na permanência e conclusão da educação superior; reduzir as taxas de retenção e 

evasão; e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. Entre suas 

ações estão contempladas: a moradia, a alimentação, o transporte, a assistência à 

saúde, a inclusão digital, a cultura, o esporte, a creche, o apoio pedagógico e 

acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação (BRASIL, 2010b). 

O Sisu, em funcionamento desde 2010, foi desenvolvido pelo MEC para 

selecionar os candidatos às vagas das instituições públicas de ensino superior que 

utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como única fase de seu 

processo seletivo. A seleção é feita pelo Sistema com base na nota obtida pelo 

candidato, no Enem. No site do Sistema, os candidatos podem consultar as vagas 

disponíveis, pesquisando as instituições e os seus respectivos cursos participantes 

(SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA, 2012). 

                                                           
31

 Ver Apêndice A - Lista de universidades federais participantes do Reuni, em 2007. 
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O Sistema de Cotas surge a partir da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, 

que dispõe sobre o ingresso nas UFs e nas instituições federais de ensino técnico 

de nível médio, garantindo a reserva de 50% das matrículas por curso e turno 

nessas instituições aos alunos oriundos integralmente do ensino médio público, em 

cursos regulares ou da educação de jovens e adultos. Essas vagas foram 

subdivididas da seguinte maneira: metade destinada a estudantes de escolas 

públicas, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per 

capita; e, a outra metade, a estudantes de escolas públicas, com renda familiar 

superior a um salário mínimo e meio. Em ambos os casos, foi considerado o 

percentual mínimo correspondente à soma de pretos, pardos e indígenas no estado 

respectivo, de acordo com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), como registrado na citada Lei. (BRASIL, 2012). 

O terceiro ponto a observar no objetivo do Reuni é que este sugere uma nova 

lógica para o funcionamento das UFs ao mencionar, pelo melhor aproveitamento da 

estrutura física e de recursos humanos existentes, entre outras palavras, “otimização 

dos recursos existentes na universidade” (BRASIL. MEC: SESu, 2007, p. 24). 

Resgata-se a ideia de combater a falta de efetividade nas UFs, uma vez que 

pressupõe serem a estrutura física e os recursos humanos mal aproveitados, 

apontando ser esta a causa de condições não favoráveis para ampliação do acesso 

e da permanência, no nível da graduação. 

Ainda, sobre o art. 1°, também se depreende, como destaca Araújo (2011), 

que a ineficiência das UFs se expressaria, no discurso governamental, no número 

expressivo de vagas ociosas. 

Entretanto, conforme dados do INEP (2008), do total de 1.341.987 de vagas 
ociosas, as instituições públicas do sistema federal respondiam por apenas 
3.400, contra 1.311.218, nas instituições privadas. Evidencia-se que, nas 
universidades federais, não se pode estabelecer tal relação entre 
inadequado uso de recursos materiais e humanos e ociosidade ou baixa 
ocupação de vagas. (ARAÚJO, 2011, p.114). 

 

Nota-se assim uma manutenção do discurso de otimização que impulsionou 

as políticas públicas de educação superior nos octênios respectivos de FHC e Lula, 

ainda que com diferentes encaminhamentos, o primeiro, investindo no privado, e, o 

segundo, investindo no público. 
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Cabe lembrar que, analisando o processo de diversificação e diferenciação 

nas universidades federais que perpassou ambos os governos, Catani e Oliveira 

(2000, p. 121) afirmam que, 

Nestas, o empreendimento pela diversificação e diferenciação parte da ideia 
de que “essas instituições são ineficientes no uso de recursos públicos”, o 
que se coaduna com a orientação do Banco Mundial que inclui reduzir, 
gradualmente, a aplicação de recursos públicos para financiamento da 
educação superior. 

 

Ainda de acordo com o parágrafo 1º, do artigo 1°, do Decreto Nº 6.096/2007, 

o Reuni integra-se à política nacional de expansão da educação superior pública 

desenvolvida a partir do governo de Lula, tendo, assim, como meta global, 

[...] a elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de 
graduação presenciais para noventa por cento e da relação de alunos de 
graduação em cursos presenciais por professor para dezoito, ao final de 
cinco anos, a contar do início de cada plano. (BRASIL, 2007). 

 

Aqui, também, é o documento Diretrizes Gerais que complementa a 

informação, pois 

A elevação da taxa de conclusão resultará de uma administração eficiente 
das vagas ociosas, facilitada pela flexibilidade curricular e um favorecimento 
da mobilidade estudantil entre cursos e instituições diferentes, com 
aproveitamento de créditos. A relação de alunos de graduação em cursos 
presenciais por professor levará em conta a qualidade e o envolvimento da 
pós-graduação da instituição em cursos de graduação. (BRASIL. MEC: 
SESu, 2007, p. 2). 

 

Verifica-se, porém, que a meta global do Reuni, enfatiza dois principais 

indicadores, os quais, na visão do MEC, são expressões da eficiência das UFs: o 

primeiro é a taxa de conclusão média dos cursos de graduação (TCG), que se mede 

a partir da relação entre o total de diplomados nos cursos de graduação presenciais 

(DIP) num determinado ano e o total de vagas de ingresso oferecidas pela instituição 

cinco anos antes (ING5); o segundo é a relação de alunos por professor (RAP) em 

cursos de graduação presenciais – obtido pela relação da matrícula projetada em 

cursos de graduação presenciais e a medida ajustada do corpo docente32. 

                                                           
32

 Para detalhes dos cálculos desses indicadores, ver (BRASIL. MEC: SESu, 2007, p. 14-17). Cabe 
registrar que, em 2007, o TCG correspondia 72,6% - superior a países como Portugal (68%), 
Austrália (67%), Suécia (60%) e EUA (54%) –, e a RAP - em torno de 11,9 alunos por professor 
(ARAÚJO, 2011, p. 114-115). 
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Considerando essas ambições quantitativas, 90% da TCG e 18/1 na RAP, 

com a expansão, em tamanho e número, dos cursos novos e nas turmas, propostas 

pelo Reuni, propunha-se, para tanto, a utilização de discentes de pós-graduação 

stricto sensu e de professores substitutos para complementação do quadro docente 

(FRANCO et al., 2010). Esta é tradução da Dimensão VI, do Reuni, ou seja, o 

suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos 

cursos de graduação (ver quadro adiante). 

No artigo 2°, do Decreto, encontram-se as diretrizes do Reuni que, como dito, 

foram detalhadas no documento Diretrizes Gerais. Estruturadas em seis dimensões, 

cada uma possui um conjunto de aspectos específicos a serem considerados pelas 

UFs participantes do Programa. O quadro a seguir sintetiza essa estruturação: 

 

Quadro 1 – Dimensões e aspectos específicos do Reuni 

 

Dimensões 
Aspectos específicos (Diretrizes do Artigo 2º, 

do Decreto nº 6.096/2007) 

I  

Ampliação da Oferta de Educação Superior 

Pública 

1. Aumento de vagas de ingresso, 

especialmente no período noturno; 

2. Redução das taxas de evasão; e 

3. Ocupação de vagas ociosas. 

II 

Reestruturação Acadêmico-Curricular 

4. Revisão da estrutura acadêmica, 

buscando a constante elevação da 

qualidade; 

5. Reorganização dos cursos de 

graduação; 

6. Diversificação das modalidades de 

graduação, preferencialmente com 

superação da profissionalização precoce e 

especializada; 

7. Implantação de regimes curriculares 

e sistemas de títulos que possibilitem a 

construção de itinerários formativos; e 

8. Previsão de modelos de transição, 

quando for o caso. 
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Quadro 1 – Dimensões e aspectos específicos do Reuni [continuação] 

III 

Renovação Pedagógica da Educação 

Superior 

9. Articulação da educação superior 

com a educação básica, profissional e 

tecnológica; 

10. Atualização de metodologias (e 

tecnologias) de ensino-aprendizagem; 

11. Previsão de programas de 

capacitação pedagógica, especialmente 

quando for o caso de implementação de 

um novo modelo. 

IV 

Mobilidade Intra e Interinstitucional 

12. Promoção da ampla mobilidade 

estudantil mediante o aproveitamento de 

créditos e a circulação de estudantes entre 

cursos e programas, e entre instituições de 

educação superior. 

V 

Compromisso Social da Instituição 

13. Políticas de inclusão; 

14. Programas de assistência estudantil; e 

15. Políticas de extensão universitária. 

VI 

Suporte da pós-graduação ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento 

qualitativo dos cursos de graduação 

16. Articulação da graduação com a 

pós-graduação: Expansão quali-

quantitativa da pós-graduação orientada 

para a renovação pedagógica da 

educação superior. 

 
Fonte: Elaboração própria com dados de BRASIL. MEC: SESu, 2007, p. 11; 12. 

 

As dimensões propostas no Reuni permitem perceber sua abrangência e 

complexidade. O Programa parece centrar-se em dois eixos: o da expansão, 

expresso em suas metas quantitativas, e o da reestruturação, nas metas 

qualitativas. 

Embora pareça um programa de expansão de vagas, antes disso é um 

mecanismo governamental que visa oferecer “[...] respostas acadêmicas, políticas e 

estratégicas aos novos desafios do Século XXI” (DINIZ, 2009), e que pode contribuir 

significativamente para a indução do processo de diversificação e diferenciação no 

âmbito das UFs, como apontado por Catani e Oliveira (2000). 

Do ponto de vista político, o Reuni consubstancia o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado em mesma data do Decreto, em 24 
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de abril de 2007, que visa consolidar as propostas do governo para uma política de 

expansão da educação pública33. 

O PDE sustentava-se em seis pilares: (i) visão sistêmica da educação, (ii) 

territorialidade, (iii) desenvolvimento, (iv) regime de colaboração, (v) 

responsabilização e (vi) mobilização social. Estes decorriam dos objetivos e 

princípios constitucionais e, portanto, tinham como finalidade, segundo o então 

Ministro da Educação, Fernando Haddad (2008, p. 11-12): 

[...] expressar o enlace necessário entre educação, território e 
desenvolvimento, de um lado, e o enlace entre qualidade, eqüidade e 
potencialidade, de outro. O PDE busca, de uma perspectiva sistêmica, dar 
conseqüência, em regime de colaboração, às normas gerais da educação 
na articulação com o desenvolvimento socioeconômico que se realiza no 
território, ordenado segundo a lógica do arranjo educativo – local, regional 
ou nacional. 

 

Assim, para o MEC, o PDE consolidaria uma visão sistêmica da educação, 

em substituição à fragmentada que marcou historicamente a compreensão da 

educação nacional. 

Sendo o Reuni um dos mais de 40 programas que compõem o PDE, conclui-

se que está alinhado às suas razões e princípios, e, nesse sentido, visa à ampliação 

da oferta de educação superior pública. Esta é a primeira dimensão do Reuni (ver 

Quadro 1), e com base nela Haddad (2008, p. 27) afirma que o Programa: “[...] 

permite uma expansão democrática do acesso ao ensino superior, o que aumentará 

expressivamente o contingente de estudantes de camadas sociais de menor renda 

na universidade pública”. 

Do ponto de vista estratégico, o Reuni, na visão do MEC, e no âmbito do 

PDE, reconhece o “papel estratégico das universidades federais para o 

desenvolvimento econômico e social”. (BRASIL. MEC: SESu, 2009, p. 3). 

Nota-se, com isso, que o Reuni, sobretudo porque dá continuidade ao ciclo de 

expansão e interiorização das UFs, possui uma importância estratégica (econômica) 

e pertinência social, uma vez que pretende o alinhamento dessas instituições às 

                                                           
33

 Cabe apontar que o PDE estava vinculado ao Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001 e, 
assim, pode ser compreendido “[...] como plano executivo, como conjunto de programas que visam 
dar conseqüência às metas quantitativas estabelecidas naquele diploma legal [...]” (HADDAD, 
2008, p. 7), que, no que se refere à educação superior, pretendia provê-la a 30% dos jovens na 
faixa etária de 18 a 24 anos até 2010 – meta que não foi atingida, pois, em 2009, esse alcance era 
de 17,2% (BRASIL. MEC: INEP, 2012, p. 35). 
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cadeias produtivas locais, notadamente, para a “formação de profissionais que 

possam ser utilizados por empresas que se sintam atraídas para os locais de 

formação desses recursos humanos” (BRASIL. MEC, 2011b)34. 

Nesse sentido, concorda-se com Haddad (2008, p. 27), quando afirma que o 

Reuni oferece às UFs condições para que possam “repensar sua estrutura 

acadêmica e seu desenho institucional”. Talvez, porém, este seja o principal 

objetivo, para além de números – induzir essas instituições a uma remodelagem 

para as novas demandas do capitalismo contemporâneo. 

Não por menos que do ponto de vista acadêmico, o Reuni volta-se para o 

discurso da garantia da qualidade da educação superior, entendida como  

[...] fundamental para que os diferentes percursos acadêmicos oferecidos 
possam levar à formação de pessoas aptas a enfrentar os desafios do 
mundo contemporâneo, em que a aceleração do processo de conhecimento 
exige profissionais com formação ampla e sólida. A educação superior, por 
outro lado, não deve se preocupar apenas em formar recursos humanos 
para o mundo do trabalho, mas também formar cidadãos com espírito crítico 
que possam contribuir para solução de problemas cada vez mais complexos 
da vida pública. (BRASIL. MEC: SESu, 2007, p. 5). 

 

Com base nos aspectos específicos apresentados no Quadro 1, nota-se que 

cinco das seis diretrizes previstas no Reuni, direta ou indiretamente, voltam-se para 

a intenção de remodelar as UFs em busca da “qualidade”: a segunda pretende a 

reestruturação acadêmico-curricular; a terceira, a renovação pedagógica da 

educação superior; a quarta cogita a mobilidade intra- e interinstitucional; a quinta, o 

compromisso social da instituição; e a sexta considera o suporte da pós-graduação 

ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação. 

 

2.2.3.2 As dimensões do Reuni: expansão e/ou reestruturação? 

 

Com o exposto até o momento, pode se afirmar que o Reuni pretendia ser 

mais um programa de reestruturação que de expansão. Esse ponto de vista é 

                                                           
34

 Cf. esse discurso, sobre o Reuni e os arranjos produtivos locais, por exemplo, na experiência 
relatada pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e pela Universidade Federal do Pampa 
(Unipampa), no vídeo Reuni (BRASIL. MEC, 2011b). 
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sustentado na citação a seguir, quando, sob o discurso da qualidade da educação 

superior, afirma-se: 

A qualidade almejada para este nível de ensino tende a se concretizar a 
partir da adesão dessas instituições ao programa e às suas diretrizes, com 
o conseqüente redesenho curricular dos seus cursos, valorizando a 
flexibilização e a interdisciplinaridade, diversificando as modalidades de 
graduação e articulando-a com a pós-graduação, além do estabelecimento 
da necessária e inadiável interface da educação superior com a educação 
básica - orientações já consagradas na LDB/96 e referendadas pelas 
Diretrizes Curriculares Nacionais, definidas pelo CNE. (BRASIL. MEC: 
SESu, 2007, p. 5). 

 

As dimensões II, III, IV do Reuni referem-se pontualmente à proposta de 

redesenho curricular dos cursos, colocando ênfase nos princípios norteadores dos 

currículos contemporâneos: flexibilidade e interdisciplinaridade. Mais que isso, a 

qualidade da educação superior será concretizada nesse viés e, assim, não são 

poucos os argumentos no documento Diretrizes Gerais contra o que chamam de 

“velho regime de formação”, o que permite, pela oposição, compreender o que se 

entende por “currículo contemporâneo”. Vale reproduzir o trecho: 

O sistema de educação superior brasileiro ainda conserva modelos de 
formação acadêmica e profissional superados em muitos aspectos, tanto 
acadêmicos como institucionais, e precisa passar por profundas 
transformações. Na verdade, prevalece no sistema nacional uma concepção 
fragmentada do conhecimento, resultante de reformas universitárias parciais 
e limitadas nas décadas de 60 e 70 do século passado. Essa organização 
acadêmica incorpora currículos de graduação pouco flexíveis, com forte viés 
disciplinar, situação agravada pelo fosso existente entre a graduação e a 
pós-graduação, tal qual herdado da reforma universitária de 1968. Ao 
mesmo tempo, há uma excessiva precocidade na escolha de carreira 
profissional, além de tudo submetida a um sistema de seleção pontual e 
socialmente excludente para ingresso na graduação. Muito cedo, os jovens 
são obrigados a tomar a decisão de carreira profissional de nível 
universitário. De outra parte, a manutenção da atual estrutura curricular de 
formação profissional e acadêmica, ao reforçar as lógicas da precocidade 
profissional e da compartimentação do saber, coloca o país em risco de 
isolamento nas esferas científica, tecnológica e intelectual de um mundo 
cada dia mais globalizado e inter-relacionado. [...] Em suma, estreitos 
campos do saber contemplados nos projetos pedagógicos, precocidade na 
escolha dos cursos, altos índices de evasão de alunos, descompasso entre 
a rigidez da formação profissional e as amplas e diversificadas 
competências demandadas pelo mundo trabalho e, sobretudo, os novos 
desafios da sociedade do conhecimento são problemas que, para sua 
superação, requerem modelos de formação profissional mais abrangentes, 
flexíveis e integradores. (BRASIL. MEC: SESu, 2007, p. 7-8). 

 

Nessa passagem, revela-se a essência do Reuni, tanto que este parece ter 

sido o principal ponto de divergências em torno do Programa, e, lentamente, tenha 
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reverberado na prática de algumas instituições, com a adoção, por exemplo, dos 

chamados Bacharelado Interdisciplinares (BIs) – uma das formas de materialização 

do trecho acima, como se aborda na subseção 3.4. 

Contudo, resta claro que o contexto social considerado no Reuni é o da 

existência de um mundo contemporâneo marcado pela aceleração do processo do 

conhecimento, no qual há desafios que precisam ser enfrentados por pessoas 

“aptas”, ou melhor, profissionais com ampla e sólida formação. Em outras palavras, 

o diagnóstico apontado traz o reconhecimento de que se vive uma nova fase do 

capitalismo – modo de acumulação flexível –, associado à ideologia capitalista da 

emergência da sociedade do conhecimento e à necessidade de formação do 

profissional do século XXI, o profissional polivalente. 

O exercício profissional no mundo atual requer aprendizagens múltiplas e 
demanda inserção com saberes e atitudes construídos a partir de 
experiências diversas que passam a ser, cada vez mais, objeto de 
valorização na formação universitária. (BRASIL. MEC: SESu, 2007, p. 5). 

 

Ainda, nessa breve análise sobre a ideologia que sustenta as dimensões do 

Reuni, cabe apontar sua lógica gerencialista, já que propõe às UFs o foco nos 

resultados. Tanto que 

[...] os projetos apresentados pelas universidades poderão iniciar-se no 
conjunto de suas unidades acadêmicas, em algumas delas e/ou em novas 
unidades a serem criadas, desde que, ao final do período de cinco anos, 
a meta estabelecida seja alcançada. (BRASIL. MEC: SESu, 2007, p. 5. 
Grifo nosso). 

 

Ou seja, não interessam os meios, mas, sim, os fins. É nesse sentido, por 

exemplo, que se pode entender o respeito à autonomia universitária, proposta no 

Reuni, como a diversidade das instituições, bem como a defesa enfática expressa 

no documento de que “[...] o Reuni não preconiza a adoção de um modelo único 

para a graduação das universidades federais”. (BRASIL. MEC: SESu, 2007, p. 5). 

Dessa forma, percebe-se que a lógica materializada no Reuni não é outra que 

a do Estado em defesa de 

[...] novas formas de gestão que têm como foco central o controle de gastos 
e melhoria da eficiência, a introdução de mecanismos centrados na busca 
de eficácia, produtividade e controle de custos, foco nos resultados em lugar 
de insumos, padrões de desempenho e medidas de qualidade. (ARAÚJO; 
PINHEIRO, 2010, p. 648). 
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Como apontado anteriormente, o Reuni pressupõe que houvesse uma falta de 

efetividade nas UFs – expressa em “melhor aproveitamento”. Para Araújo e Pinheiro 

(2010, p. 648), essa dimensão da efetividade atribui ao Programa a capacidade de 

“resolver problemas considerados crônicos da educação superior brasileira”. 

Entende-se este ponto, complementando as autoras, como sendo de uma 

pretensão, no mínimo, absurda, se considerado o escopo para um programa. Note-

se a abrangência de problemas focalizados no Reuni, entre outros: 1) redução das 

taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de ingresso, 

especialmente no período noturno; 2) ampliação da mobilidade estudantil, com a 

implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a 

construção de itinerários formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a 

circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas de educação 

superior; 3) revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de 

graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a 

constante elevação da qualidade; 4) diversificação das modalidades de graduação, 

preferencialmente não voltadas para a profissionalização precoce e especializada; 5) 

ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e 6) articulação da 

graduação com a pós-graduação e da educação superior com a educação básica 

(BRASIL, 2007, Art. 2°). 

Para além da pretensão, fato é que a busca da efetividade induz a um 

relacionamento peculiar entre o MEC e essas instituições, na medida em que a 

estas cabe propor as estratégias e etapas para atingir os “resultados pretensiosos”, 

cabendo ao MEC, apenas, cobrá-las. 

Essa pactuação dos resultados, concluem Araújo e Pinheiro (2010, p. 661), 

na qual predomina o enfoque de eficiência, flexibilidade, mobilidade e novos arranjos 

organizacionais na arquitetura do Reuni, evidencia uma sintonia com propostas de 

inovações gerenciais de reforma do Estado, notadamente, no estímulo à lógica 

concorrencial entre as UFs por financiamento. 

Aliás, não menos importante, registra-se aqui, quanto aos recursos, o que 

consta nos artigos 3º e 7º, que o Reuni previa, até 2012, um orçamento total 

estimado em 2 bilhões de reais (para investimento e custeio/pessoal), condicionado 
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à capacidade orçamentária e operacional do MEC, ou seja, “[...] à conta das 

dotações orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da Educação”. 

(BRASIL, 2007, Art. 7º). 

Neste ponto, cabe mencionar que o Reuni foi apresentado às instituições 

como sendo de adesão voluntária, com o discurso de que se destinava apenas a 

servir como um apoio para as que desejavam elevar sua oferta, em qualidade e 

quantidade. Porém, parece pertinente lembrar que, em caso de não adesão da 

totalidade das instituições, os recursos daquelas não participantes poderiam ser 

“realocados para outras instituições”. (BRASIL. MEC: SESu, 2007, p. 3). 

Parece que não seria demasiado inferir, nesse sentido, considerando o 

cenário de calamidade financeira em que se encontravam as UFs no momento de 

adesão ao Reuni, que a lógica competitiva subjazia à proposta de adesão ao 

Programa, tanto que, de 54 instituições existentes ao final de 2007, 53 aderiram ao 

Reuni 35. 

Contudo, fato é que o Reuni foi um instrumento singular de expansão de 

vagas e reestruturação interna das universidades federais, nos últimos cinco anos, 

de 2007 a 2012, que condicionou a tomada de decisão de 100% dessas instituições, 

ainda que as opiniões em torno das propostas do Programa fossem divergentes, 

assim como também o seria quanto a algumas de suas evidências, como se expõe 

na seção 3. 

 

2.2.4 Integração regional e internacional: o terceiro ciclo de expansão 

 

Concomitantemente ao segundo ciclo, de 2008 a 2013, iniciou-se o terceiro, 

Expansão e Integração Regional e Internacional. 

Com o foco na integração regional, tendo como objetivos ministrar ensino 

superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e promover a 

extensão universitária, têm-se, por exemplo, a criação, em 2008, da Universidade 

Federal do Pampa (Unipampa), que atua na mesorregião Metade Sul do Rio Grande 

do Sul; em, 2009, da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), que abrange, 

                                                           
35

 Cf. Apêndice A – Lista de universidades federais participantes do Reuni, em 2007. 
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predominantemente, o norte do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina, e o 

sudoeste do Paraná e seu entorno; em 2009, sediada em Santarém, no Estado do 

Pará, a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), por desmembramento da 

Universidade Federal do Pará (UFPA) e da Universidade Federal Rural da Amazônia 

(UFRA), visando ampliação do ensino superior na Amazônia, descentralizando a 

educação superior das capitais. 

Focadas na integração e na cooperação internacionais sob liderança 

brasileira, foram criadas, em 2010, outras duas UFs, em regiões territoriais 

estratégicas: sediada em Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, a Universidade 

Federal da Integração Latino-Americana (Unila), que objetiva formar recursos 

humanos aptos a contribuir com a integração latino-americana, com o 

desenvolvimento regional e com o intercâmbio cultural, científico e educacional da 

América Latina, especialmente no Mercado Comum do Sul (Mercosul); e, em 

Redenção, no Estado do Ceará, a Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), tendo como objetivo específico formar recursos 

humanos para contribuir para a integração entre o Brasil e os demais países 

membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente, 

os países africanos, bem como promover o desenvolvimento regional e o 

intercâmbio cultural, científico e educacional. 

Por fim, cabe apenas mencionar que, em 2013, mantendo-se a tríade ensino, 

pesquisa e extensão, dando continuidade à inserção regional mediante atuação 

multicampi, têm-se as criações: no Município de Marabá, Estado do Pará, da 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), por desmembramento 

da Universidade Federal do Pará (UFPA); no Município de Barreiras, Estado da 

Bahia, a Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), por desmembramento da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA); no Município de Juazeiro do Norte, Estado 

do Ceará, a Universidade Federal do Cariri (UFCA), por desmembramento da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), e no Município de Itabuna, Estado da Bahia, 

a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). 

Contudo, esse período de expansão e retomada do ensino superior público 

brasileiro se apresenta como expressivo no comparativo com o não investimento no 

octênio de FHC, como se apontou, mas, ainda, insuficiente para atender a todos que 

poderiam e manifestam interesse de estar neste nível de ensino, já que o dever do 
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Estado com a educação escolar pública, no caso das UFs, efetiva-se, apenas, 

mediante a garantia de “[...] acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa 

e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. (BRASIL, 1996, Art. 4º). 

Essa realidade é constatada, por exemplo, com inferência a partir dos 

seguintes dados: 

 em 2011, as 59 UFs que integravam o que se chama, atualmente, de 

Rede Federal de Educação Superior e Tecnológica e Profissional36, 

ofertaram 231.530 vagas na graduação presencial (BRASIL. MEC, 

2012, p. 12);  

 para o início de 2014, projetavam-se 63 UFs, 321 campi / unidades, 

275 municípios atendidos (BRASIL. MEC, 2012, p. 42)37;  

 nesse último ano, o Sisu, no qual as UFs representam o maior número 

de instituições participantes, apresentaram-se 2.559.987 candidatos, 

segundo o então Ministro da Educação, Aloizio Mercadante (TV 

Nacional do Brasil, 2014). 

 

Entre o número de UFs, potencial de oferta de vagas das UFs, e candidatos 

interessados, há muito que se expandir, sem que se paute, ainda, a discussão de 

uma democratização do acesso, embora os dados sinalizem aspectos dessa 

intenção. 

                                                           
36

 Composta também por Centros Federais de Educação Tecnológica, Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia, e Escolas Técnicas Federais. 

37
  Ver Anexo A – Distribuição geográfica das universidades federais e seus campi. 
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3 AS EVIDÊNCIAS DO REUNI: A EXPANSÃO E A REESTRUTURAÇÃO 

 

Nesta terceira seção, apresentam-se e analisam-se algumas das evidências 

do Reuni, no que se referem às metas quantitativas e qualitativas, com base em 

alguns dados dos relatórios Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais Reuni 2008 – Relatório de Primeiro Ano e 

Análise sobre a Expansão das Universidades Federais 2003 a 2012, de forma a 

abordar os principais pontos de polêmica presentes no debate quando da adesão 

das UFs ao Programa, a saber: democratização do acesso ao ensino superior; 

intensificação do trabalho docente; liquidação da tríade ensino-pesquisa-extensão; e 

qualidade do ensino. Também, reflete-se acerca da dimensão acadêmico-curricular, 

exemplificando-a com a ocorrência dos Bacharelados Interdisciplinares, a partir do 

documento Referenciais Orientadores para os Bacharelados Interdisciplinares e 

Similares, de dados do Sistema e-Mec e do Sistema de Seleção Unificada. 

 

3.1 PROCESSO DE ADESÃO AO REUNI 

 

Como se apontou, o Reuni centrou-se em dois eixos: o da expansão, 

expresso em suas metas quantitativas, isto é, a elevação da taxa da relação 

professor/aluno para 18/1 e da taxa de conclusão média dos cursos de graduação 

para 90%; e o da reestruturação, que se expressou por meio de suas diretrizes, 

estruturadas em seis dimensões, cada uma com um conjunto de aspectos 

específicos, como se apresentou no Quadro 1. 

Para a adesão e consecução dessas metas, coube às UFs a elaboração de 

um documento em que indicassem as estratégias e etapas para tanto, este 

denominado Plano de Reestruturação, de que tratam os artigos 4º, 5º, 6º e 8º do 

Decreto instituidor do Reuni, podendo sua apresentação dar-se em três momentos: 

apresentação das propostas, para início no primeiro semestre de 2008, até 29 de 

outubro de 2007; para início no segundo semestre de 2008, até 17 de dezembro de 

2007; e, para início no primeiro semestre 2009, até 28 de fevereiro de 2008. 
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O processo de adesão ao Reuni foi um período conturbado, em que o 

posicionamento de alguns atores ensejou debates contundentes em relação aos 

rumos que as UFs deveriam assumir em face das mudanças propostas. 

Para o MEC38, o Reuni era uma opção para a melhoria da qualidade e da 

quantidade da oferta de vagas nas UFs, sendo, assim, um Programa com base no 

princípio de adesão. Dito de outra forma, respeitada sua autonomia institucional, 

caberia, a cada UF, a decisão de aderir ou não à oportunidade colocada para a 

inovação da educação superior, no sentido em que poderiam propor outros 

mecanismos de seleção de estudantes, articulações curriculares, e percursos 

formativos. 

As universidades devem exercer sua autonomia institucional para propor 
cursos novos, flexibilidade curricular, caminhos de formação adaptados a 
cada realidade local. Ao se evitar a especialização precoce, ditada por uma 
formação estritamente profissionalizante, torna-se possível utilizar, de forma 
mais eficiente, os recursos materiais e humanos existentes nas 
universidades. Nesse sentido, os projetos poderão romper com a estrutura 
tradicional de ingresso já em cursos profissionalizantes, sendo possível 
propor estruturas que prevejam uma formação inicial de curta duração e 
diplomas intermediários como parte do caminho para a profissionalização 
ou formação específica (BRASIL. MEC: SESu, 2007, p. 10-11). 

 

Corroborou o discurso do MEC a Andifes, para a qual o Reuni sintetizava 

suas demandas colocadas para a educação superior brasileira, desde 2003, como 

no documento Proposta de Expansão e Modernização do Sistema Público Federal 

de Ensino Superior – duplicar o número de alunos por graduação, ocupar 100% das 

vagas surgidas em cada semestre, ofertar vagas em cursos noturnos, e recompor as 

condições de trabalho e funcionamento das UFs (Andifes, 2003) – e, posteriormente, 

em 2006, reforçadas e ampliadas, no Manifesto da Universidade Nova: Reitores de 

Universidades Federais Brasileiras pela Reestruturação da Educação Superior no 

Brasil, no qual alguns reitores antecipavam o que se materializou no Reuni, 

propondo, enfaticamente, uma reestruturação acadêmico-curricular. Entre outros 

pontos, 

1. que, contemplando as demandas da Sociedade do Conhecimento e de 
um mundo do trabalho marcado pela desregulamentação, flexibilidade e 
imprevisibilidade, adote-se na Universidade brasileira uma concepção 
acadêmica pautada em modelos de estudos de graduação de maior 

                                                           
38

 Refere-se de forma genérica ao MEC como um ator que sintetiza o discurso governamental em 
torno do Reuni, mas considerando que para este contribuíram especificamente, por exemplo, a 
SESu, o Inep, o MPOG, entre outros. 
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abrangência, não comprometidos com profissionalização precoce e 
fechada, bem como maior integração entre esses estudos e os de pós-
graduação. 

2. que se amplie o debate e se fomentem iniciativas visando a conceber 
novas arquiteturas acadêmicas para a Universidade brasileira, convergindo 
para um modelo unificado capaz de integrar os diversos regimes 
curriculares e sistemas de títulos que seja, de preferência, compatível com 
ou, pelo menos, equivalente aos modelos vigentes nos espaços 
universitários internacionais, sem no entanto significar submissão a nenhum 
deles. Isso significa promover uma revisão profunda da estrutura acadêmica 
da universidade brasileira, hoje arcaica e obsoleta, tanto na organização de 
seus cursos superiores, nos vários níveis de formação, quanto nas 
metodologias do processo de ensino-aprendizagem, com destaque para os 
cursos de graduação, construindo uma verdadeira Universidade Nova. 
(Manifesto..., 2006). 

 

No outro extremo do debate sobre o Reuni, esteve o Sindicato Nacional dos 

Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN), que “[...] em defesa da 

universidade pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada [...]” (Andes-

SN, 2007g), acompanhou o Reuni, antes mesmo da publicação do Decreto39; e, não 

por outra por outra razão, logo após sua publicação, posicionou-se contrariamente à 

instituição do Reuni, solicitando, inclusive, ao então Ministro da Educação, Fernando 

Haddad, providências para sua revogação40. A solicitação, provavelmente, fora 

ignorada, pois como os fatos posteriores revelaram, coube ao Andes-SN 

acompanhar o processo de adesão das UFs ao Programa, em sua visão, 

antidemocrático. 

Para o Andes-SN, a convocação das UFs para apresentação de propostas de 

adesão se deu pela Chamada Pública MEC/SESu nº 08/2007 – Reuni que, entre 

outros pontos, 

OFICIALIZA o método de cálculo dos indicadores de desempenho do Reuni 
(ou seja, as fórmulas para definir os valores numéricos para as metas 
pétreas: 18 alunos por professor e 90% de taxa de conclusão média), 
apresentado no documento “Diretrizes Gerais”, de agosto de 2007. Esse 
método de cálculo: privilegia as universidades maiores com pós-graduação 
no nível de doutorado, consolidada; exige reposição imediata de aluno 
evadido; e aponta para a necessidade de considerar a dupla diplomação de 

                                                           
39

 No site do Sindicato era possível encontrar um documento, denominado Dossiê Reuni, com síntese 
de notícias, publicações, entrevistas, artigos, estudos, notas, cartas, legislação, links e charges 
produzidos sobre o Reuni. Para acesso a lista de textos desse dossiê, já que o documento não se 
encontra mais disponível, ver Anexo C – Dossiê Reuni.  

40
 Nesta solicitação, incluiu-se, também, a revogação do Decreto n° 6.095, de 25 de abril de 2007, 
que estabelece as diretrizes para o processo de integração de instituições federais de educação 
tecnológica, para fins de constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 
(IFET), no âmbito da Rede Federal de Educação Tecnológica (Andes-SN, 2007i). 
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alguns estudantes para atingir 90% de taxa de conclusão. (Andes-SN, 
2007b). 

 

De acordo com o Sindicato, as principais metas quantitativas eram irreais e 

problemáticas. Quanto à intenção do aumento no número de alunos em relação ao 

número de professores, para 18/1, esta taxa equiparava-se à média das salas 

superlotadas no Ensino Médio Nacional e permitiria uma duplicação de ingressos, 

sem contratação adicional de docentes. Já a proposta de conclusão média de 90% 

em cursos presenciais de graduação (na época, em 60%), apontava-se que esta não 

fazia parte da realidade de nenhum país e levaria a um aumento considerável de 

concluintes, o que poderia resultar numa política de “aprovação automática”, 

desvinculada de uma formação discente plena e de qualidade. Por fim, tudo isso, 

sem investimentos adicionais (Andes-SN, 2007f; 2007g). 

Nesse sentido, o segundo semestre de 2007 foi marcado por manifestações 

contrárias ao Reuni 41, podendo resumir-se o cenário a várias reitorias ocupadas por 

estudantes com o intuito de exigir maior tempo na discussão dos planos de adesão 

ao Programa. Entre algumas universidades resistentes, com o protagonismo das 

Faculdades de Educação, destacaram-se: Universidade Federal Fluminense (UFF), 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFGRS), Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade 

Federal do São Paulo (Unifesp), Universidade Federal do Paraná (UFPR), 

Universidade Federal de Rondônia (Unir), Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), esta com a mais longa ocupação. 

Em que pesassem movimentos contrários, ao final da terceira chamada, o 

Reuni contava com a adesão de 53 das 54 universidades federais, em fins de 2007, 

de acordo com informações do MEC (BRASIL. MEC: SESu, 2009, p. 4-5)
42. 

Quanto a esses dados, chamou a atenção, o Andes-SN, para sua possível 

manipulação, como, por exemplo, na inclusão da UFRJ no âmbito do Reuni, já que, 

em realidade, essa universidade aprovou uma reestruturação que 

                                                           
41

 Conf. Andes-SN, 2007c; 2007d; 2007e. 
42

 Conf. Apêndice A – Lista de universidades federais participantes do Reuni, em 2007. 
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[...] deixa de fora as referências aos pressupostos, conceitos e diretrizes do 
Reuni/Universidade Nova, como a modalidade de educação a distância, os 
bacharelados interdisciplinares, o uso de pós-graduandos como força de 
trabalho, a meta de 1 professor por 18 alunos e da taxa média de conclusão 
de 90% nos cursos de graduação presenciais. A proposta enviada ao MEC 
também deixa de fora as diretrizes do Banco Mundial (multidisciplinaridade, 
flexibilidade, sociedade do conhecimento, gestão do conhecimento etc.). 
(Andes-SN, 2007c). 

 

Esse período de intenso debate é resumido nas palavras do Prof. Paulo 

Rizzo, então Presidente do Andes-SN: 

[...] é inaceitável uma situação em que projetos de reestruturação 
acadêmica só consigam ser aprovados com a utilização de fortes aparatos 
repressivos, inclusive da força policial. ‘Não há precedentes desse tipo na 
história das universidades. As universidades passaram por intervenções na 
época da Ditadura Militar, mas em ambiente democrático nunca tínhamos 
vivenciado um quadro de tamanha truculência’. (Andes-SN, 2007d). 

 

Por fim, ainda na linha contrária ao Reuni, um coletivo das entidades 

estudantis, ligadas à União Nacional dos Estudantes (UNE), entregaram ao 

presidente Lula, ao Ministro da Educação, Fernando Haddad, e ao Congresso 

Nacional, no dia 12 de novembro de 2008, um dossiê, denominado O Livro cinza do 

Reuni, considerando a necessidade de reabrir a discussão sobre o real significado 

Programa (COORDENAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PELA REVOGAÇÃO DO 

REUNI, 2009, p. 11): 

1 – O REUNI aumenta a relação professor/aluno, que já é baixa hoje (1/9), 
para 1/18; 

2 – Para a diminuição na relação professor/aluno o REUNI pretende dar 
bolsas para que pós-graduandos dêem aula no lugar dos professores; 

3 – O REUNI cria profissões desregulamentadas através da fragmentação 
dos currículos de cursos já existentes; 

4 – O REUNI condiciona o repasse de verbas à aprovação de 90% dos 
alunos ingressantes no tempo previsto pelo curso; 

5 – O REUNI amplia a vaga sem ampliar o programa de assistência 
estudantil; 

6 – O REUNI fere o princípio da autonomia da universidade em decidir 
sobre o seu gerenciamento; 

7 – O REUNI cria os bacharelados interdisciplinares que são diplomas de 
ensino superior de formação em nada; 

8 – O REUNI foi imposto pelos Conselhos Universitários, sem discussão, 
em quase todas as universidades; 

9 – O REUNI duplica as vagas com um aumento de apenas 20% nas 
verbas; 
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10 – O REUNI não prevê contratação de funcionários proporcional à 
ampliação. 

 

As polêmicas em torno do Reuni fizeram parte do cotidiano das UFs e, para 

além de posicionamento político e ideológico, se deram pela falta de dados oficiais 

em relação ao Programa. Mesmo com o término do Programa, em 2012, seus 

efeitos, nessas instituições, estão pendentes de pesquisas. Os poucos relatórios 

sobre Reuni foram: o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais Reuni 2008 – Relatório de Primeiro Ano, de 2009; o 

Relatório de Acompanhamento do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni), da Andifes, de 2010; e o Análise 

sobre a Expansão das Universidades Federais 2003 a 2012, de 2012, estes dois 

últimos base dos dados que se exploram a seguir. 

 

3.2 EIXO DA EXPANSÃO: AS METAS QUANTITATIVAS 

 

Os dados quantitativos relativos ao Reuni estão diretamente associados (por 

vezes, foram usados como sinônimo) a um dos aspectos de maior polêmica em 

torno do Programa, isto é, a democratização do acesso ao ensino superior. De 

acordo com Dias Sobrinho (2010, p. 1226), 

[...] a ‘democratização’ da educação superior não se limita à ampliação de 
oportunidades de acesso e criação de mais vagas. Além da expansão das 
matrículas e da inclusão social de jovens tradicionalmente desassistidos, 
em razão de suas condições econômicas, preconceitos e outros fatores, é 
imprescindível que lhes sejam assegurados também os meios de 
permanência sustentável, isto é, as condições adequadas para realizarem 
com boa qualidade os seus estudos. Assim, acesso e permanência são 
aspectos essenciais do processo mais amplo de ‘democratização’. 

 

Nesse sentido, cabe reconhecer que o objetivo do Reuni – criar condições 

para ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de 

graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos 

existentes nas UFs –, já sinalizava uma preocupação com aspectos importantes a 

serem considerados quando se pensa em uma possível democratização do ensino 
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superior público, ou seja, a ampliação do acesso, a permanência, os recursos 

humanos, a estrutura física, e a qualidade dos cursos. 

A primeira evidência do Reuni refere-se à ampliação do acesso por meio do 

aumento do número de vagas ofertadas e de matrículas na graduação presencial, 

nas UFs. 

 
Gráfico 1 – Vagas ofertadas e matrículas na graduação presencial nas universidades 
federais de 2007 a 2011 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria com dados de BRASIL. MEC, 2012, p. 12-13 

 

No comparativo entre 2007 e 2011, verifica-se que, em relação às vagas, 

houve um acréscimo aproximado de 65,5%, já que passaram de 139.875 para 

231.530; em relação às matrículas, o acréscimo aproximado foi de 45,6%, que 

passaram de 578.536 para 842.606. 

Expressivos, também, foram os recursos financeiros do Pnaes que, ao longo 

do período de 2008 a 2012, totalizaram R$1.520.917.370,00, verificando-se, no 

período, um aumento aproximado de 300%, passando de R$126.301.633,00 (8% do 

total) para R$503.843.628,00 (33% do total). Também se percebe que os anos de 

maior investimento foram os finais do Reuni, isto é, 2011 (26%) e 2012 (33%). Esta 

política, como já se apontou, foi subsidiária do Reuni no que se refere à 
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permanência, sendo um instrumento importante para a redução das desigualdades 

sociais nas UFs. 

 

Gráfico 2 – Recursos orçamentários do Pnaes para as universidades de 2008 a 2012 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria com dados de BRASIL. MEC, 2012, p. 21 

 

De acordo com então Ministro da Educação, Fernando Haddad, o Reuni 

permitiria uma expansão democrática do acesso ao ensino superior, o que 

aumentaria expressivamente o contingente de estudantes de camadas sociais de 

menor renda na universidade pública (HADDAD, 2008, p. 27). 

Confirmavam essa expectativa os dados publicados em relatório – Perfil 

Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das Universidades 

Federais Brasileiras – da Andifes, encomendado ao Fórum Nacional de Pró-Reitores 

de Assuntos Comunitários e Estudantis (Fonaprace), realizado entre outubro e 

dezembro de 2010, sobre o perfil dos estudantes de graduação presencial das 

universidades federais – vida social, econômica e cultural – que, segundo o relatório, 

“representa bem a média do perfil da população brasileira” (Andifes, 2011). 

De acordo com o relatório, analisando-se o percentual de estudantes de 

graduação presencial das UFs por classes econômicas, notava-se que 44% 
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pertenciam às classes C, D, E43, ou seja, possuíam renda familiar entre R$415,00 a 

R$1.459,00. Esse percentual elevava-se nas regiões Norte (69%) e Nordeste (52%) 

do país. Os estudantes da classe A (R$8.295,00 a R$11.480,00) perfaziam 15%, 

dos quais 22% concentravam-se na Região Centro-Oeste e 6,3%, na Região Norte. 

(Andifes, 2011, p. 20). 

Segundo a Andifes (2011, p. 21), os dados expostos refletiam “[...] a queda de 

um “mito”, que ainda existe em alguns setores da sociedade brasileira, de que os 

estudantes das federais são, em sua maioria, os mais ricos”. 

No que se refere à raça/cor/etnia dos estudantes, o relatório apontava uma 

maioria branca (54%), em especial na classe A (74%), e de pretos e pardos (40,8%), 

concentrados nas classes C, D e E (53,3%). (Andifes, 2011, p. 23). 

Como o relatório construiu e analisou o comparativo com pesquisas de anos 

anteriores, destacava um aumento de pretos e pardos nas UFs, concluindo que, 

portanto, era evidente o importante papel das políticas de inclusão na 

democratização do acesso à universidade pública, em especial das várias 

modalidades de ações afirmativas, bem como do programa de expansão das UFs, 

ou seja, o Reuni (Andifes, 2011, p. 23). 

Na perspectiva da democratização, analisando o caso da expansão da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), a partir da adesão ao Reuni, Castro (2013, p. 

164-172), buscando verificar se houve democratização do acesso popular ao ensino 

público, no Estado de Goiás, concluiu que o Reuni possuiu um papel 

democratizante: primeiramente, destaca que mais pessoas e um novo público estão 

estudando na UFG, por exemplo, com idade acima de 30 anos, concluintes de 

ensino médio somente em escola pública, dos quais um número considerável em 

período noturno (jovens da classe trabalhadora), aumento quantitativo de 

autodeclarados pretos e pardos (47,1% dos ingressantes, em 2012), embora com o 

aumento de vagas e ingressantes, o número de vagas ociosas tenha se elevado – 

evasão de mais de 40% dos ingressantes em 2011 e 2012; e, segundo, no interior 

do Estado, há maior possibilidade de estudos no período noturno, o que, na sua 

visão, permite aos estudantes exercer atividade remunerada durante o dia e, logo, 

                                                           
43

 O relatório utiliza os critérios da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas (Abep). Conf. 
Andifes, 2011, p. 19-20. 
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aumenta “o contingente de alunos com capacidade econômica de se manter no 

curso”. 

Contudo, concordando com Santos (2009, p. 41), há de se ponderar, no que 

se refere à representação do Reuni concernente aos reais e possíveis impactos na 

democratização da educação superior brasileira, que 

A associação feita entre “justiça social” e “acesso ao ensino superior”, por 
ela mesma, não deixa clara a forma de participação da educação superior 
no combate às desigualdades, já que a pura ampliação do acesso, de 
maneira pontual, sem o devido acompanhamento das outras esferas de 
problemas sociais (como a questão da garantia de permanência nos 
estudos, a empregabilidade, a adesão às novas tecnologias etc.), gera uma 
forte propensão de tudo se desdobrar em pura massificação das instituições 
de ensino superior, resultando em níveis duvidosos de qualidade. 

 

Outra evidência do Reuni refere-se aos recursos humanos, já que possibilitou 

uma retomada da reposição do quadro de servidores públicos nas UFs. 

Com relação aos docentes, por exemplo, verificou-se a redução de 

aproximadamente 58,7% de docentes substitutos, no comparativo de 2007 com 

2011, já que o quantitativo diminuiu de 10.316 para 4.264. Neste período, 

inversamente, nota-se o aumento de aproximadamente 44,3% de docentes efetivos, 

que passaram de 45.849 para 66.144. O Gráfico 3, a seguir, ilustra o crescimento 

global do quantitativo dessa categoria. 
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Gráfico 3 – Número de docentes nas universidadesfederais de 2007 a 2011 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria com dados de BRASIL. MEC, 2012, p. 16 

 

Ainda, cabe apontar a evolução quanto à titulação dos docentes nas UFs. 

 

Gráfico 4 – Evolução anual de docentes ativos por titulação (em percentual) 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria com dados de BRASIL. MEC, 2012, p. 17 
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No gráfico anterior, nota-se o ligeiro aumento no número de doutores, no 

comparativo entre 2007 e 2012, passando de 62,50% para 68,78%, e consequente 

redução no número de especialistas e graduados, respectivamente: de 6, 93% para 

3,75%; e 4,02% para 2,01%. O número de mestres apresenta leves oscilações, 

mantendo-se, ao final, uma média de 26,24%. 

A elevação da titulação docente, nas UFs, seria um dos aspectos 

responsáveis para qualificar o ensino na educação superior. Já para o MEC, seria 

uma garantia, pois “[...] a contratação de professores efetivos garante a constituição 

de um coletivo mais compromissado com o ensino, a pesquisa e a extensão.” 

(BRASIL. MEC, 2012, p. 16). 

Neste ponto, outro aspecto polêmico do Reuni se faz presente, pois se 

acreditava, ao contrário ao expresso anteriormente, que o Programa contribuiria 

para a dissolução da tríade ensino-pesquisa-extensão. Como destacaram Léda e 

Mancebo (2009), analisando as diretrizes do Reuni, nestas não figurava uma só vez 

a palavra “pesquisa”, sendo a palavra “extensão” mencionada uma vez, relacionada 

às políticas de extensão universitária, como dimensão do compromisso social da 

instituição. Assim, as autoras argumentam que 

[...] a expansão desejada e ‘financiada’ é só para o ensino, seguindo antigas 
lições do World Bank (1994), que além de condenarem a predominância 
das universidades de pesquisa (humboldtianas) – uma realidade que nunca 
existiu no sistema de educação superior brasileiro – propunham as 
universidades (!!!) de ensino (que se ocupariam do ensino ou da formação 
neoprofissional), mais adequadas aos países com déficit público crônico. 
(LÉDA; MANCEBO, 2009, p. 55). 

 

Nesse contraponto, também se instaurou outra polêmica sobre o Reuni, qual 

seja, a intensificação do trabalho docente. Essa foi a maior preocupação do Andes-

SN, antes mesmo da publicação do Decreto que instituiu o Reuni. A partir da análise 

do projeto desse decreto, que circulou, em fevereiro e março de 2007, entre os 

reitores das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), o Sindicato chamou a 

atenção para o fato de que as metas quantitativas do Reuni aprofundariam ainda 

mais a intensificação das condições de trabalho e de ensino, tendo em vista as 

perspectivas de aumento de estudantes nas turmas e criação de cursos novos, sem 

as mínimas condições de funcionamento, destacando, por exemplo, que a RAP de 
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18/1 não considerava nem o trabalho docente desenvolvido em atividades de 

pesquisa e de extensão, nem aquelas realizadas com estudantes na pós-graduação. 

Portanto, “A meta proposta revela a adoção de um modelo de IES que 

desvincula ensino, pesquisa e extensão, o que é incompatível com os princípios 

basilares da universidade e a qualidade requerida para a formação discente.” 

(Andes-SN, 2007g). 

Contribuía para a defesa de um cenário de intensificação do trabalho docente 

nas UFs proposto com Reuni, o instrumento de gestão introduzido nessas 

instituições a partir da Portaria Normativa Interministerial nº 22/MEC, de 30 de abril 

de 2007, que institui o “banco de professores-equivalente” (BRASIL. MEC; MPOG, 

2007). 

Basicamente, o aspecto central do banco estava em possibilitar às UFs um 

modelo gerencial na contratação de docentes a partir do mecanismo de pesos 

diferenciados, conforme o regime de trabalho, no qual um docente em dedicação 

exclusiva valeria um pouco mais do que três professores em regime de 20h; quatro 

docentes de 40h equivaleriam a cinco professores substitutos, todos também em 

regime de 40h ou a 10 professores substitutos em regime de 20h (Andes-SN, 2007f). 

Essa Portaria, na visão do Andes-SN, desestimularia a contratação de 

professores com dedicação exclusiva, já que, em síntese, a lógica do banco de 

professores equivalentes seria propícia para a substituição de professores de 

dedicação exclusiva que se ocupam do ensino, da pesquisa, da extensão e do 

atendimento individualizado ao aluno, por um maior número de professores com 

cargas horárias menores, acompanhado de redução salarial, responsáveis apenas 

por atividades de ensino (Andes-SN, 2007h). 

Infere-se dessa política que, por um lado, no sentido em que a redução do 

número de docentes substitutos não atingiu 60%, comparando-se 2007 e 2011, 

como se verificou no Gráfico 3 – em 2011, estes representavam aproximadamente 

6,03% do total de docentes nas UFs (70.710) – o banco de professores equivalentes 

pode ter contribuído para a manutenção de contratos precários, uma vez que, 

geralmente, cabe aos docentes substitutos, a dedicação apenas ao ensino, menor 

carga horária e, consequente, menor salário. Mas, por outro lado, o dispositivo legal 

possibilitou uma celeridade na contratação e ocupação das vagas, visto que, a partir 
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deste, as admissões de professores efetivos, substitutos e visitantes não mais 

dependeram de autorização específica do MEC e do MPOG, desde que realizadas 

por meio de concurso público e nos limites fixados para cada instituição. No período 

de 2007 a 2011, foi um total de 14.270 contratados, se considerados os dados o 

Gráfico 3. 

Ainda, quanto ao cenário para os docentes nas UFs, há que se apontar o 

crescimento da participação de pós-graduandos no ensino, uma vez que, entre os 

propósitos do Reuni, se encontrava fomentar a integração entre a graduação e a 

pós-graduação, o que foi traduzido na criação de bolsas de mestrado, doutorado e 

pós-doutorado, possibilitando atuação de pós-graduandos por meio de assistência 

ao ensino da graduação, no formato de tutorias44. 

 

Gráfico 5 – Número de bolsas Reuni de assistência ao Ensino de 2008 a 2012 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria com dados de BRASIL. MEC, 2012, p. 23 

 

Neste ponto, também parece possível inferir que, para além do relevante e 

necessário objetivo de integração entre pós-graduação e graduação, abriu-se, na 

prática, vistas as demandas quantitativas impostas pelo Reuni, a possibilidade de 

complementar, com pós-graduandos na docência, a falta de docentes efetivos, ou 

                                                           
44

 Ver Portaria MEC nº 582, de 14 de maio de 2008, que disciplina a concessão das bolsas de pós-
graduação previstas no Reuni (BRASIL. MEC, 2008). 
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mesmo sua função no ensino, liberando-o para outras responsabilidades, por 

exemplo, pesquisa. 

Como também concluiu Araújo (2011, p. 117), em seu estudo sobre o Reuni, 

tanto o banco de professores equivalentes como a bolsa Reuni de assistência do 

ensino, 

[...] expressam formalmente a intenção governamental de ressignificar o 
trabalho docente, isto é, flexibilizar regimes de trabalho e contratações, 
destituindo, inclusive, a centralidade do exercício docente, uma vez que 
alunos da pós-graduação começam assumir tais funções.  

 

Por fim, quanto à recuperação do déficit de recursos humanos com o Reuni, 

vale destacar o crescimento no número de técnicos administrativos, que, no 

comparativo de 2007 com 2011, apresenta uma diferença de 7.407, como se 

percebe no gráfico a seguir: 

 
Gráfico 6 – Número de técnicos administrativos nas universidades federais de 2007 a 2011. 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria com dados de BRASIL. MEC, 2012, p. 19. 

 

Quanto à estrutura física, a partir da implantação do Reuni, isto é, 

laboratórios, salas de aulas, bibliotecas, restaurantes, moradias, espaços 

administrativos, áreas multifuncionais, apoio à comunidade, áreas esportivas, 

auditórios, infraestrutura, não há dados específicos do período de vigência do 
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Programa, mas, sim, do acumulado decorrente dos ciclos de expansão das UFs, de 

2003 a 2012. Os dados abaixo apontam a situação em 2012: 

 

Tabela 1 – Número de obras concluídas (m²) nas universidades federais de 2003 a 2012 

 

Obras Números m² 

Laboratórios 368 321.055,11 

Salas de aula 292 550.025,41 

Bibliotecas 43 58.414,97 

Restaurantes 61 67.671,35 

Moradias 33 38.174,12 

Espaços administrativos 182 181.552,70 

Áreas multifuncionais 260 770.724,22 

Apoio à comunidade 67 47.231,43 

Áreas esportivas 43 107.050,97 

Auditórios 27 44.169,92 

Infraestrutura 212 879.664,97 

TOTAL 1.588 3.065.735,17 

 
Fonte: Elaboração própria com dados de BRASIL. MEC, 2012, p. 20. 

 

Outro destaque refere-se aos recursos orçamentários nesse período de 

expansão pela via do Reuni:  

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

Tabela 2 - Recursos orçamentários do Reuni de 2007 a 2012 

 

Ano Custeio Investimento Total 

2007 73.154.311 366.877.394 440.031.705 

2008 177.551.293 759.881.047 937.432.340 

2009 332.843.609 1.283.763.854 1.616.607.463 

2010 535.092.380 1.210.613.309 1.745.705.689 

2011 890.924.058 1.992.229.625 2.883.153.683 

2012 1.041.007.761 950.818.403 1.991.826.164 

Total 3.050.573.412 6.564.183.632 9.614.757.044 

 
Fonte: Elaboração própria com dados de BRASIL. MEC, 2012, p. 15 

 

De acordo com o MEC, os anos de 2009 a 2011 foram ápices no investimento 

e na aquisição de equipamentos, o qual está diretamente atrelado ao crescimento do 

número de matrículas, havendo, em 2012, uma redução nesse montante, dado o 

período de finalização das obras e de aquisição desses equipamentos (BRASIL. 

MEC, 2012, p. 15). 

Os dados dos Gráficos 2, 3, 5 e 6 e das Tabelas 1 e 2 parecem contrariar um 

dos principais temores quanto ao Reuni, sintetizado no texto de Correia (2008), de 

que o governo não manteria o investimento proposto dado a “cultura de 

desinvestimento” no setor público herdada do governo de FHC. Contribuiu para essa 

visão, quando do início do Reuni, em 2007, o fato de que o Programa estava 

diretamente ligado ao primeiro Plano de Aceleração do Crescimento (PAC 1)45, que 

sinalizava para os anos de vigência do Reuni, uma limitação da folha de pagamento 

ao estabelecer que o gasto com pessoal nas UFs não poderia crescer ao ano mais 

que 1,5% (CORREIA, 2008). 

                                                           
45

 O PAC 1, lançado em 28 de janeiro de 2007, foi um programa do governo federal brasileiro que 
englobou um conjunto de políticas econômicas, planejadas para os quatro anos seguintes, tendo 
como objetivo acelerar o crescimento econômico do Brasil. Os investimentos previstos eram de 
R$503,9 bilhões, até 2010, sendo uma de suas prioridades o investimento em infraestrutura, em 
áreas como saneamento, habitação, transporte, energia e recursos hídricos, entre outros. 
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Por fim, quanto à contribuição do Reuni para a qualidade da educação 

superior, considerando os dados do relatório da Andifes (2010, p. 11-12), foi notável 

a ampliação da oferta de vagas  63% de 2006 a 2010; e o desempenho das UFs se 

manteve em um patamar de boa qualidade, visto que, por exemplo, o Índice Geral 

de Cursos (IGC)46, no qual, em 2008, 33% receberam o conceito 3; 52%, o conceito 

4; e 13%, o conceito 5. 

Tendo-se em conta que a qualidade da educação superior, no Reuni, foi 

sinônimo de adesão e implantação das diretrizes qualitativas propostas, segue-se 

nas evidências do Programa, focando-se nos dados pertinentes às diretrizes 

voltadas para a reestruturação das UFs. 

 

3.3 EIXO DA REESTRUTURAÇÃO: AS METAS QUALITATIVAS 

 

Nesta análise sobre as evidências do Reuni, um ponto que merece destaque 

se refere à dimensão da reestruturação acadêmico-curricular e seus aspectos 

específicos. Recordando: 

 
Quadro 2 - Dimensão II do Reuni e seus aspectos específicos 

 

Dimensões 
Aspectos específicos (Diretrizes do Artigo 2º, do Decreto 

nº 6.096/2007) 

II 

Reestruturação Acadêmico-

Curricular 

4. Revisão da estrutura acadêmica buscando a 

constante elevação da qualidade; 

5. Reorganização dos cursos de graduação; 

6. Diversificação das modalidades de graduação, 

preferencialmente com superação da 

profissionalização precoce e especializada; 

7. Implantação de regimes curriculares e sistemas de 

títulos que possibilitem a construção de itinerários 

formativos; e 

8. Previsão de modelos de transição, quando for o 

caso. 

 
Fonte: Elaboração própria com dados de BRASIL. MEC: SESu, 2007, p. 11. 

 

                                                           
46

 Apurado pelo Inep, e divulgado anualmente, o IGC é um indicador que pretende expressar em um 
único número a qualidade de todos os cursos de graduação, mestrado e doutorado de uma IES, por 
meio da avaliação de aspectos como infraestrutura, recursos didáticos e corpo docente. 
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Essa dimensão, juntamente com outras – III. Renovação Pedagógica da 

Educação Superior; IV. Mobilidade intra e interinstitucional; V. Compromisso Social 

da Instituição; e VI. Suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação – demonstram que, para além 

da ampliação do número de vagas na educação superior pública, o Reuni 

preocupava-se com a qualidade da oferta: 

O REUNI efetivar-se-á, portanto, sem prejuízo dos programas em 
desenvolvimento no âmbito do Ministério da Educação e dos sistemas de 
ensino e, nessa condição, se propõe substancialmente a agregar esforços e 
reforçar iniciativas para a ampliação das vagas e a elevação da qualidade 
da educação nacional (BRASIL. MEC: SESu, 2007, p. 4-5). 

 

A qualidade, no discurso oficial do Reuni, seria atingida, sobretudo, pela 

reorganização dos cursos de graduação e incentivo à diversidade de itinerários 

formativos, isto é, a construção de novos desenhos e percursos curriculares, que 

valorizassem as práticas de flexibilização e a interdisciplinaridade; e diferenciação 

das modalidades de graduação, como, por exemplo, licenciaturas, bacharelados 

profissionais, bacharelados interdisciplinares, cursos superiores de tecnologia e 

outros, articuladas com a pós-graduação e a educação básica, conduzindo a 

certificações ou a diplomação (BRASIL. MEC: SESu, 2007). 

Nesse sentido, de acordo com o documento Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Reuni 2008 – Relatório de 

Primeiro Ano (BRASIL. MEC: SESu, 2009, p. 13), um total de 26 dos 53 projetos 

apresentados pelas UFs para adesão ao Reuni, atenderam às proposições e 

exigências acima expostas. 

De acordo com o relatório, as inovações acadêmicas e pedagógicas 

desdobraram-se em ações e estratégias descritas nos Planos de reestruturação e 

materializaram-se não só por meio de investimentos diretos do Reuni, mas por um 

conjunto de programas associados, entre eles, os já comentados Programa Expandir 

(primeiro ciclo de expansão das UFs), pois no Reuni se continuou o processo de 

interiorização, o Pnaes e as Bolsas Reuni de assistência ao ensino (BRASIL. MEC: 

SESu, 2009, p. 13; 14).  

Cabe incluir, ainda, já que o Reuni destacava na dimensão IV, mobilidade 

intra e interinstitucional, o Ciência sem Fronteiras (CsF), que possui “[...] o objetivo 
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de promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e 

tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da 

mobilidade internacional” (CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS, 2013).47 

Os componentes de inovação contidos nos Planos de reestruturação foram 

agrupados, pelo MEC, em cinco tipos (BRASIL. MEC: SESu, 2009, p. 13): 

a) Formação em ciclos (geral, intermediário, profissional ou de pós-
graduação); 

b) Formação básica comum (ciclo básico ou por grandes áreas);  

c) Formação básica em uma ou mais das Grandes Áreas: Saúde, 
Humanidades, Engenharias e Licenciaturas; 

d) Bacharelados Interdisciplinares em uma ou mais das Grandes Áreas: 
Ciências, Ciências Exatas, Ciência e Tecnologia, Artes, 
Humanidades, Saúde;  

e) Bacharelados com dois ou mais itinerários formativos. 

 

No entanto, a totalidade dos projetos inovadores apresentados pelas UFs 

participantes do Reuni é algo impreciso. 

De acordo com Maria Ieda Costa Diniz (2009) “[...] apenas 12 delas 

apresentaram projetos com algum componente de inovação. Este fato se deve ao 

pouco tempo que tiveram para vencer as resistências internas à incorporação das 

inovações [...]”. 

Segundo a Andifes, em Relatório de Acompanhamento do Programa de Apoio 

a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Andifes, 2010, 

                                                           
47

 O CsF é um programa articulado entre os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e 
MEC. O projeto previa, até 2015, a concessão de 101 mil bolsas – Doutorado Sanduíche (15.000), 
Doutorado Pleno (4.500), Pós-Doutorado (6.440), Graduação Sanduíche (64.000), 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação no Exterior (7.060), Atração de Jovens Talentos no Brasil 
(2.000), Pesquisador Visitante Especial no Brasil (2.000) – para promover intercâmbio, de forma 
que alunos de graduação e pós-graduação façam estágio no exterior com a finalidade de manter 
contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação; busca atrair 
pesquisadores do exterior que queiram se fixar no Brasil ou estabelecer parcerias com os 
pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias definidas no Programa – Engenharias e demais 
áreas tecnológicas; Ciências Exatas e da Terra; Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde; 
Computação e Tecnologias da Informação; Tecnologia Aeroespacial; Fármacos; Produção Agrícola 
Sustentável; Petróleo, Gás e Carvão Mineral; Energias Renováveis; Tecnologia Mineral; 
Biotecnologia; Nanotecnologia e Novos Materiais; Tecnologias de Prevenção e Mitigação de 
Desastres Naturais; Biodiversidade e Bioprospecção; Ciências do Mar; Indústria Criativa (voltada a 
produtos e processos para desenvolvimento tecnológico e inovação); Novas Tecnologias de 
Engenharia Construtiva; Formação de Tecnólogos; e criar oportunidade para que pesquisadores de 
empresas recebam treinamento especializado no exterior. Vale mencionar que 75.000 bolsas são 

provenientes de recursos do governo federal, sendo 26.000 da iniciativa privada. (CIÊNCIA SEM 
FRONTEIRAS, 2013, CsF). 
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p. 18): “Das 53 universidades federais que aderiram ao Reuni, 45, ou seja, 85% 

delas responderam que estão realizando inovações acadêmicas.” Entre as 

inovações, o relatório destaca: políticas de combate à evasão, ações para ocupação 

de vagas ociosas, ações de assistência estudantil e reestruturação acadêmico-

curricular. 

Quanto a esta última, no Quadro 3, a seguir, apresenta-se um resumo das 

ações desenvolvidas e apontadas por algumas das UFs: 

 

Quadro 3 – Inovações acadêmicas implantadas nas universidades federais 

 

Universidade de Brasília (UnB) 

 Instituiu o ingresso por área de conhecimento. 

 Criou cursos interdisciplinares sob responsabilidade de mais de uma Unidade ou 

Departamento: Ciências Ambientais, Gestão de Políticas Públicas, Engenharia de 

Computação e Museologia. 

Universidade do Amazonas (UFAM) 

 Criou um Programa de Mobilidade Interna, em que alunos de cursos das unidades 

acadêmicas do interior deslocam-se para a sede para realizar estudos práticos em grandes 

hospitais da cidade. 

Universidade do Rio Grande (FURG) 

 Implantou nova estrutura acadêmica – substitui 18 Departamentos por 13 novas 

Unidades Acadêmicas – que integram os cursos de graduação e pós-graduação, 

considerando a área de atuação. 

 Criou novos cursos de graduação e reformulou outros já existentes, com a 

organização de currículos em ênfases, oportunizando a flexibilidade e a autonomia nos 

percursos de formação acadêmica. Por exemplo, adotou o regime acadêmico semestral e 

criou Cursos Superiores de Tecnologia. 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

 Criou Bacharelados Interdisciplinares em: Humanidades, Artes, Ciência e Tecnologia 

e Saúde. 

 Passou a oferecer Cursos Superiores de Tecnologia. 
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Quadro 3 – Inovações acadêmicas implantadas nas universidades federais [continuação] 

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) 

 Implementou um período de formação comum de três semestres, em que o aluno 

cursa seis disciplinas comuns a todos os cursos, seis disciplinas comuns aos cursos da sua 

área de conhecimento e disciplinas específicas, e, logo, tem a possibilidade de mobilidade 

dentro da área de conhecimento em até 10% das vagas. 

 Mudou de regime seriado para regime de crédito/semestral. 

 Mudou média final de 5,0 (cinco) para 6,0 (seis) pontos para aprovação. 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

 Adquiriu equipamentos para práticas docentes de utilização de inovações didático-

pedagógicas e de novas tecnologias de ensino. 

 Utilizou e disseminou novas tecnologias da educação, por meio da implantação de 

laboratórios de multimídia e da utilização de recursos multimídia em salas de aula. 

 Construiu e modernizou salas multimeios com acesso à internet e à 

videoconferência. 

 Aperfeiçoou o Sistema de Controle Acadêmico, ampliando a sua capacidade de 

acompanhamento, divulgação e avaliação permanente e de oferta de meios e melhores 

serviços de interesse acadêmico-pedagógico. 

 Realizou atualização sistemática dos Projetos Político-Pedagógicos dos cursos, 

contemplando práticas inovadoras, com base no princípio da flexibilidade. 

 Diversificou as modalidades de graduação, com a criação de cursos 

interdisciplinares (Psicopedagogia, Relações Internacionais), sequenciais (Música Popular e 

Música - Bandas e Fanfarras) e tecnólogos (Tecnologia em Gestão Pública). 

 Participação no Programa Institucional Pibid, organizado pela Capes. 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

 Revisou o Regimento Geral e o Estatuto. 

 Dinamizou o espaço de discussão acadêmica – Fórum dos Colegiados dos Cursos 

de Graduação – onde construiu coletivamente os termos de referência da flexibilização 

acadêmico-curricular. 

Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG) 

 Implantou o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 

 Implantou o projeto Unisaúde, no qual participam alunos dos cursos de Biomedicina, 

Medicina, Nutrição, Enfermagem, e Fonoaudiologia. 
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Quadro 3 – Inovações acadêmicas implantadas nas universidades federais [continuação] 

Universidade Federal de Goiás (UFG) 

 Implementou uma estruturação centrada em Unidades Acadêmicas responsáveis 

pelos cursos de graduação. 

 Eliminou paralelismo que existia entre o diretor e o coordenador de curso de 

graduação. 

 Criou Núcleos de Estudos e Pesquisa, entes absolutamente acadêmicos, sem 

nenhuma atividade burocrática, que aglutinam docentes, estudantes e servidores técnico-

administrativos com objetivos comuns para realizarem atividades de caráter didático-

pedagógico, cultural, artístico, científico, tecnológico ou de extensão, com finalidades 

específicas ou multidisciplinares. 

 Instituiu, visando a minimizar a carência de mecanismos adequados de interação da 

universidade com a sociedade, os seguintes organismos: o Conselho de Integração 

Universidade-Sociedade, de caráter não deliberativo; a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

e as Comissões Coordenadoras das Atividades de Interação com a Sociedade em cada 

Unidade Acadêmica. 

 Pretendia mudanças curriculares verificando a existência de disciplinas que 

possuíam conteúdos com um alto grau de superposição e analisando os programas das 

disciplinas que, por serem parte do elenco de conhecimentos básicos, eram oferecidas 

para diferentes cursos – o objetivo era reduzir a variedade de oferta, possibilitando que 

estudantes com diferentes formações pudessem participar da mesma turma. 

 Propôs a criação de cursos interdisciplinares, como Ciências da Cultura e 

Graduação em Humanidades. 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

 Adotou os Bacharelados Interdisciplinares em Artes & Design, Ciências Exatas, e 

Ciências Humanas. 

Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

 Passou a integrar na estrutura curricular dos cursos, como obrigatórias, as disciplinas 

da área de Ciências Humanas, combinando-as com fundamentos técnicos. Esses 

conteúdos constituem o chamado núcleo fundamental, no qual são obrigatórios: Língua 

Portuguesa, Inglês Instrumental, Introdução à Filosofia, Sociologia e Cidadania e 

Matemática Fundamental. 

 Modificou carga horária e créditos curriculares de alguns cursos: os currículos foram 

readequados para atender às exigências estabelecidas pelo CNE e todas as atividades 

realizadas são contabilizadas no histórico escolar dos estudantes – disciplinas obrigatórias, 

projetos de iniciação científica, extensão, estágio, matérias eletivas e outros trabalhos que 

aprimorem o conhecimento dos estudantes; e duração dos estágios obrigatórios que 

passaram a ser de mais de 300 horas, permitindo aos estudantes maior contato com seu 

mundo profissional. Essas horas deverão ser cumpridas, obrigatoriamente, em no mínimo 40 

dias. 
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Quadro 3 – Inovações acadêmicas implantadas nas universidades federais [continuação] 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

 Formou “Equipes Didáticas”, em que participam professores, estudantes de pós-

graduação e de graduação. 

 Criou a Rede de Desenvolvimento de Práticas de Ensino Superior (GIZ) para 

utilização de novas tecnologias e metodologias de ensino inclusive com atividades não 

presenciais; capacitação e qualificação dos professores. 

 Implantou atividades Geradoras de Crédito: no modo não presencial (inglês 

Instrumental, oficina de Língua Portuguesa: Literatura e Produção de Textos, Introdução a 

Intermodalidade). 

 Publicou edital para Produção de Material Didático, visando a estimular a oferta de 

atividades curriculares, utilizando metodologias de ensino nas formas presencial, 

semipresencial e a distância, que possam ser aplicadas de modo a atender grande 

número de estudantes, preservando ou até mesmo melhorando a qualidade do ensino. 

 Pretendia implantar, em todos os cursos, o modelo de desenho curricular, com a 

obrigatoriedade da inclusão de formação complementar e formação livre; e, duas 

bibliotecas que funcionariam 24 horas, inclusive nos finais de semana. 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 

 Iniciou o processo de reestruturação da organização curricular de todos os cursos de 

graduação: semestralidade enquanto temporalidade, constituída em três núcleos de 

conhecimentos interdependentes – núcleos de estudos de fundamentos, núcleos de 

estudos profissionalizantes e núcleo de estudos complementares, este último ofertaria pelo 

menos 5% de todas as vagas a todos os estudantes. 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 

 Alterou sistema de ensino de graduação com mudança de regime de matrícula. 

Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) 

 Estimulou a inclusão de atividades que utilizem tecnologias de EAD em disciplinas e 

outras atividades dos cursos presenciais, ofertando aos docentes cursos de treinamento 

nessas novas ferramentas. 

 Ampliou o Programa Atividades Acadêmicas, que concede bolsas para estudantes 

desenvolverem trabalhos, sob orientação docente, que resultem em ações concretas para 

a melhoria das condições de oferta de disciplinas/cursos de graduação, incluídas 

propostas de inovações acadêmicas. 
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Quadro 3 – Inovações acadêmicas implantadas nas universidades federais [continuação] 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 

 Criou forma de flexibilização curricular, denominada “Formação Livre”. 

 Criou ferramenta que disponibiliza ao aluno autonomia em seu percurso formativo e 

de construção do conhecimento. 

 Institucionalizou-se a figura do Professor Orientador de Percurso Acadêmico, de 

maneira a potencializar percursos diferenciados dos alunos em seus cursos de graduação, 

de forma alinhada aos objetivos da Formação Livre. 

 Pretendia potencializar e otimizar o uso dos recursos físicos e humanos, além da 

estrutura organizacional da universidade. 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

 Passou a acompanhar a mobilidade do corpo docente, frente às vacâncias 

definitivas (aposentadorias, exonerações, vacâncias e redistribuições para outras IES) e 

provisórias (afastamento para programas de pós-graduação), quanto à distribuição de 

turmas e cargas horárias, para racionalização da alocação de vagas de professores 

substitutos e respectivos provimentos de concursos/seleções. 

 Adequou o currículo de alguns cursos, otimizando a formação profissional. 

Ajustamento curricular, reposicionando os horários das disciplinas dos cursos noturnos, 

obedecendo à sequência de pré-requisitos nos períodos sucessivos, nos mesmos dias e 

horários, para evitar o choque de horário e retenção curricular. 

Universidade Federal de Rondônia (Unir) 

 Criou política de monitoria. 

 Revisou as estruturas curriculares dos cursos de graduação. 

 Apreciou novos modelos formativos 

 Formulou novas propostas curriculares e inserção de novas metodologias de 

informação e comunicação por meio da UAB. 

Universidade Federal de Roraima (UFRR) 

 Desenvolveu práticas pedagógicas inovadoras, caracterizada: no curso de 

Licenciatura Intercultural, por matrizes contextuais, pelo fato de que a avaliação dos alunos 

se dá por meio de avaliação formativa, utilizando-se de portfólio, mas também pelo 

aspecto administrativo, caracterizado pela gestão compartilhada com representação da 

comunidade indígena, Funai e Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do estado de 

Roraima; e, no curso de Medicina, a organização curricular é desenvolvida em módulos, 

em regime anual, e a metodologia de ensino está baseada em aprendizagem a partir de 

problemas, além das atividades curriculares em comunidade e do planejamento 

pedagógico feito antes do início de cada ano letivo, do qual participam alunos e 

professores. 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

 Passou a utilizar a plataforma Moodle no ensino presencial. Portal didático com salas 

virtuais para educação a distância como suporte às aulas presenciais. 

 Implantou cursos novos com projetos pedagógicos diferenciados. 

 Implantação do Regime Especial de Recuperação. 
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Quadro 3 – Inovações acadêmicas implantadas nas universidades federais [continuação] 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

 Criou Cursos Superiores de Tecnologia. 

 Criou Curso/Programa de Formação de Professores para a Educação Profissional. 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 

 Organizou todos os currículos em torno de três tipos de unidades curriculares: 

disciplinas obrigatórias (fixadas para cada curso, mas abertas para outras graduações), 

disciplinas eletivas (escolhidas pelo aluno dentro de um rol de disciplinas equivalentes) e 

disciplinas complementares (atividades livres), estruturadas dentro de um programa que 

prevê diversidade de percursos. 

 Passou o sistema de matrícula para semestral e modular, possibilitando uma maior 

liberdade para o aluno compor uma matriz curricular adequada. 

 Implementou, nos cursos a partir de 2011, o modelo do Bacharelado Interdisciplinar, 

com diplomação em três anos e opções de extensão deste período de estudos para 

obtenção de diplomas em outras modalidades de graduação. 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

 Instituiu e implementou o Programa de Formação Continuada dos Docentes, com a 

realização de palestras, seminários, workshops etc., voltados para a formação didático-

pedagógica do professor. 

 Criou o atendimento individual a docentes e discentes em relação a questões 

didático-pedagógicas e à formação de grupo de pesquisa em ensino; formação 

psicopedagógica dos tutores que atuam junto ao Programa de Tutoria da universidade. 

 Adquiriu novos equipamentos para os pavilhões de aula, incluindo lousas 

inteligentes. 

 Aprimorou sistema de apoio ao ensino (Sapiens) a fim de melhorar a interlocução 

entre os gestores do ensino e estudantes. 

 Estruturou a Comissão de Avaliação de Disciplinas com a inserção de novas 

metodologias avaliativas. 

 Normatizou a Mobilidade Acadêmica Inter-Campi. 

 Institui uma comissão para normatizar as atividades a serem desenvolvidas pelos 

bolsistas das bolsas Reuni de Assistência ao Ensino. 

 A Pró-Reitoria de Ensino modernizou as páginas virtuais de seus setores, além de 

capacitar seu pessoal. Também elaborou o Plano de Gestão da Pró-Reitoria de forma 

coletiva, envolvendo servidores e gestores unidade. 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

 Aprovou Resolução que objetivava criar condições para a ampliação do acesso e 

permanência dos estudantes de graduação, regulamentava o Aproveitamento Especial 

de Estudos, o Programa de Mobilidade Estudantil, dentre outras diretrizes. 

Universidade Federal do Amapá (Unifap) 

 Ajustou grade curricular. 

 Implantou disciplina Libras em todos os cursos de licenciatura. 
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Quadro 3 – Inovações acadêmicas implantadas nas universidades federais [continuação] 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) 

 Criou o Bacharelado Multidisciplinar, curso de graduação em Ciências Ambientais 

com 100 ingressantes anuais, sendo 50 por semestre, noturno, com duração de quatro 

anos; Licenciatura Integrada em Ciências da Natureza e Matemática com 120 alunos, 

sendo 60 por semestre, noturno, com duração de quatro anos; Eixos formativos – formação 

para novos campos de trabalho do profissional com formação em Letras (criação, 

editoração, revisão etc.); Eixo de capacitação de formandos para a escrita de textos 

críticos e historiográficos ligados à Literatura, ao Teatro, à Música e a outros campos 

expressivos; e Eixo de capacitação para a recuperação, tratamento e difusão da memória 

literária e textual do passado e do presente. 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

 Reformulou os projetos pedagógicos. 

 Pretendia a criação de novos cursos interdisciplinares. 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) 

 Implementou cursos de bacharelado interdisciplinar. 

 Começou a utilizar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) em atividades 

acadêmicas que envolvem o ensino. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

 Implantou o novo modelo de formação em dois ciclos, que inicia com o 

Bacharelado em Ciências e Tecnologia. 

 Criou Escola de Ciência e Tecnologia – unidade acadêmica especializada, visando 

à implantação e bom funcionamento do Bacharelado em Ciência e Tecnologia. 

 Ampliou a interiorização da formação em nível de graduação. 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 Utilizou novas metodologias a partir de recursos didáticos como videoaulas, 

monitoria online. 

 Reformulação do sistema acadêmico e curricular, primando maior flexibilização 

curricular, pela redução do tempo de permanência do aluno e no atendimento à 

mudança de legislação ou às proposições contidas no PDI. 

 Criou o PIBIInova – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Inovação, para 

alunos de graduação, objetivando promover o desenvolvimento de pesquisas que 

possibilitem a geração de inovações, através do estímulo a cultura empreendedora e 

inovadora dos alunos de graduação 
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Quadro 3 – Inovações acadêmicas implantadas nas universidades federais [continuação] 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 Implantou cursos inovadores – o curso de Ciências da Matemática e da Terra, no 

qual há a participação de diversas unidades do Centro de Ciências Matemática e da 

Natureza, que geram uma grande flexibilidade na grade curricular e na escolha da 

carreira futura das ciências; o Bacharelado em Ciências Matemáticas e da Terra apresenta 

uma concepção inovadora: fornecer ao estudante uma sólida formação científica inicial e 

permitir que ele escolha, posteriormente, o caminho de formação profissional de acordo 

com seus próprios interesses. 

 Implantou cursos multiunidades – como o curso de Relações Internacionais, que 

conta com a participação da Faculdade de Direito, Instituto de Economia, Faculdade de 

Administração e Ciências Contábeis, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. 

 Implantou reformas curriculares nas Licenciaturas, que deixou de ser uma 

complementação pedagógica, realizada pela Faculdade de Educação, e passou a ser 

curso de Licenciatura, com abertura de vagas no vestibular, como as Licenciaturas em 

Filosofia, Ciências Sociais, Letras e suas habilitações e Dança. 

 Realizou-se uma reforma curricular com Propostas Integradas na área de Saúde – os 

cursos da área de saúde iniciados em Macaé, como Medicina, Enfermagem e Nutrição, 

fizeram uma reforma curricular com um núcleo comum de disciplinas que são ministradas 

de forma integrada e com a participação de várias unidades. 

 Incluiu Língua Brasileira de Sinais (Libras) como disciplina obrigatória (cursos de 

Licenciatura, Pedagogia e Fonoaudiologia) e optativa (demais cursos). 

 Implantou ciclo básico – tronco de disciplinas comuns que levam à escolha posterior 

da carreira – para os cursos de Engenharia da Escola Politécnica. 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) 

 Implantou curso de Ciências da Natureza que tem como público-alvo os professores 

que atuam no Ensino Básico (municipal e estadual), objetivando popularizar a Ciência e 

fortalecer o Ensino Básico no semiárido nordestino. 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 

 Implementou matrícula por disciplina (sistema de créditos). 

 Revisou todos os projetos pedagógicos dos cursos, buscando sempre a flexibilização. 

 Criou e implantou dois cursos bacharelados no modelo interdisciplinar: Bacharelado 

em Humanidades e Bacharelado em Ciência e Tecnologia. 
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Quadro 3 – Inovações acadêmicas implantadas nas universidades federais [continuação] 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

 Construiu a ideia de disciplinas que envolvam diferentes departamentos e até 

diferentes unidades acadêmicas que se colocam sob a gestão direta das Coordenações 

de Cursos, ou a ruptura com a própria ideia de “disciplina”, evoluindo para a concepção 

mais ampla de atividades curriculares, o transbordamento do espaço acadêmico como 

único espaço de aprendizagem, a construção de instâncias agregadoras de áreas na 

modelagem de Coordenação – exemplo da Coordenação das Licenciaturas que 

construiu uma identidade própria ao professor que a universidade forma. 

 Implantou a Coordenação da Saúde e pretendia implantar a Coordenação das 

Engenharias, possibilitando articulação de novos espaços de interdisciplinaridade na forma 

de disciplinas – não mais vinculadas a Departamentos (área de conhecimento) ou 

Comissão de Graduação (área de formação de cada curso) – vinculadas a uma 

Coordenação. Também as Coordenações resultam em maior aptidão para ampliar a 

dimensão de práticas de cada curso, com uma identificação institucional. 

 Aprofundou a relação graduação/pós-graduação – criação de norma própria para 

definir a forma de inserção dos pós-graduandos em uma prática docente na graduação. 

 Promoveu revisões curriculares com vistas ao atendimento de proposições do 

Ministério da Saúde. O ponto mais avançado do desenho curricular foi no curso de Análise 

de Políticas e Sistemas de Saúde (curso novo aprovado no âmbito da expansão Reuni, 

com implantação em 2009), onde se obteve a ruptura da grade tradicional e da 

estruturação por disciplinas. O curso é estruturado em Unidades de Produção 

Pedagógicas, que o atravessam longitudinalmente, abarcando dentro de cada unidade 

um conjunto consistente de conteúdos e ações que abrangem mais de uma área do 

conhecimento. 

Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) 

 Adotou a Metodologia de Projetos nos currículos dos cursos de Bacharelado em 

Informática Agrária e Licenciatura em Computação, assim como nos novos projetos 

pedagógicos dos cursos. 

Universidade Federal Rural do Semi Árido (Ufersa) 

 Modificou a matriz curricular na maioria dos cursos existentes para reduzir a rigidez 

dos pré-requisitos. Oferta, por exemplo, disciplinas eletivas para facilitar o percurso do 

estudante para a conclusão do curso. 

 Implantou o Bacharelado em Ciências e Tecnologia. 

 Capacitação de professores através de curso didático-pedagógico. 
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Quadro 3 – Inovações acadêmicas implantadas nas universidades federais [continuação] 

Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

 Implantou nos cursos do Reuni a formação acadêmica composta por ciclos – Ciclo 

de Formação Geral, Ciclo de Formação Específica e Ciclo de Pós-Graduação – 

constituídos de eixos: Humanidade e Sociedade, Linguagens, Fundamentos da Área de 

Conhecimento, Estudos Integradores e Contemporâneos, Saberes Didático-Epistemológicos 

e eixos específicos de área de formação. 

 Reorganizou os cursos de graduação – ciclos articulados de aprendizagem, que 

propiciam uma formação geral, humanística e profissional, proporcionando determinados 

saberes e aprendizagens em consonância com a área de conhecimento do curso. 

 Diversificou as modalidades de graduação, com a implantação da modalidade de 

educação a distância, o programa Pró-Licenciatura, e a criação de cursos superiores de 

tecnologia na área de Gestão, Negócios e Turismo. 

 Implantou 14 cursos em seis áreas de conhecimento em consonância com os 

princípios de flexibilidade curricular, mobilidade acadêmica e a interdisciplinaridade, 

permitindo itinerários formativos que não sejam rígidos. 

 Digitalização da documentação de todos os alunos matriculados e formados, dos 

diários de classe e da documentação dos residentes a partir de 2008. A partir de 2009 os 

acadêmicos passaram a fazer pré-matrícula, renovação de matrícula, escolha de 

disciplinas optativas e eletivas pelo site da UFTM, consulta de sua frequência e nota via 

internet, com o número de matrícula, por meio de senha gerada para esta finalidade. O 

diário de classe passou a ser preenchido online pelo professor no site a partir de 2009-1º 

semestre. 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 

 Reformulou as Diretrizes Curriculares e o Regulamento da Organização Didático-

Pedagógica dos Cursos de Graduação, segundo os quais, os projetos pedagógicos de 

cursos de graduação foram reformulados e devem basear-se, no mínimo, nas seguintes 

premissas: perfil do formando que assegure as competências, habilidade e atitudes para 

um profissional com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capaz de absorver 

novas tecnologias e que considera os aspectos globais que interferem na sociedade; 

projetos elaborados com articulação entre a teoria e a prática, com ênfase nesta última; 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão; indicação ao atendimento da flexibilidade 

como característica fundamental na estrutura curricular; construção do projeto orientado 

para permitir a mobilidade acadêmica; incentivo à interdisciplinaridade, processo para 

promover a integração das diferentes áreas de conhecimento ao longo do curso; 

Incentivo à interação da graduação com a pós-graduação; previsão de disciplinas na 

modalidade de ensino a distância (EAD); utilização de atividades práticas supervisionadas; 

inclusão de atividades complementares integradas à estrutura curricular, para os cursos de 

graduação; inserção de trabalho de conclusão de curso nos cursos de graduação e 

estágio curricular obrigatório em todos os cursos. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados de ANDIFES, 2010, p. 18-27. 

 

Embora os dados acima falem por si, vale um comentário sobre o quanto 

abrangentes foram o entendimento e as ações para atenderem à dimensão 

acadêmico-curricular do Reuni: para algumas UFs, por exemplo, a inovação estaria 

na eliminação de algumas estruturas acadêmicas e na criação de novas, na revisão 
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dos currículos, na criação de novos cursos, na introdução de novas tecnologias 

como método de ensino; para outras, na digitalização de documentos, na 

atualização de páginas na internet, na construção de campi; e há aquelas que 

parecem confundir inovação com responsabilidade, com orientação pedagógica, 

capacitação de servidores, e cumprimento de legislação... Essa diversidade de 

“inovações” parece refletir a diversidade do próprio sistema de UFs, no que se refere 

ao seu desenvolvimento material, como o seu tempo de existência, e à experiência 

de cada instituição. 

Contudo, não se pode negar que, a partir do Reuni, houve um movimento em 

algumas instituições que se voltaram para a reorganização dos cursos de graduação 

e incentivo à diversidade de itinerários formativos, com destaque, por exemplo: no 

que se refere à proposta de reformulação de currículos de cursos mais flexíveis, 

integradores e interdisciplinares (Ufpel, UFRR, Ufersa, Unifesp, UFF, UFCSPA), na 

adoção do regime de ciclos (UFRN, UFT); na criação de Cursos Superiores de 

Tecnologia (Univasf, UFSM, Furg, UFMA, UFT); e na implantação dos chamados 

Bacharelados Interdisciplinares (Unifal-MG, UFBA, Ufersa, UFRB, UFVJM). 

Entretanto, há propostas, no mínimo, curiosas e que mereceriam maior 

investigação que não cabe a esta pesquisa, como as que seguem a perspectiva de 

inovação, a qual é sintetizada pela UFLA: uma estrutura curricular semelhante a do 

que se espera no Ensino Médio, com ensino de português, inglês, Filosofia, 

Sociologia, Cidadania e Matemática. 

Segundo Fernando Seabra Santos e Naomar de Almeida Filho (2012, p. 139), 

este último um dos elaboradores do documento Diretrizes Gerais do Reuni, tratando 

de algumas das tendências inovadoras nas UFs, estariam trabalhando nesse sentido 

a UFRN, Ufersa, UFCG, UFRB, UFJF, Unifal, UFVJM, UFSJ, UFSC, Ufac, Ufopa e 

Unipampa. 

Por fim, recentemente, no documento Análise sobre a Expansão das 

Universidades Federais 2003 a 2012 (BRASIL. MEC, 2012), avaliando a dimensão 

pedagógica do Reuni, a Comissão composta por membros do MEC, UNE, 

Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) e Andifes afirmam, sem mais 

detalhes, que 15 universidades implantaram, por exemplo, os BIs. Além disso, que, 



120 
 

segundo 80% dos Reitores, o Reuni propiciou uma revisão da estrutura acadêmica e 

novos programas voltados para o sucesso dos estudantes: 

Na dimensão pedagógica, um dos objetivos do programa era contribuir 
também para a reestruturação das Ifes, seja no aspecto didático 
pedagógico, seja no aspecto da gestão. Pode-se afirmar que o Reuni 
estimulou a mudança de paradigmas, na medida em que possibilitou a 
organização de novos arranjos curriculares, com destaque para os 
bacharelados interdisciplinares, implantados em 15 universidades. 

Mais de 80% dos reitores afirmam que houve revisão da estrutura 
acadêmica com a implantação do Reuni e também a preocupação de todos 
em criar novos programas voltados para o sucesso dos estudantes. 

Embora de forma mais tímida, há reflexos de mudanças na gestão das Ifes, 
proporcionados pelo aumento de servidores técnicos e pela melhoria da 
ambiência física para o trabalho. Não foram observadas fortes mudanças de 
conceito ou paradigma no processo da gestão administrativa efetivada pelas 
instituições. (BRASIL. MEC, 2012, p. 29). 

 

 

3.4 BACHARELADOS INTERDISCIPLINARES 

 

No eixo qualitativo do Reuni, abordado na seção anterior, chama a atenção o 

componente de inovação denominado Bacharelado Interdisciplinar (BIs). Sendo este 

apontado como a principal tentativa de inovação das UFs, dedica-se, a seguir, maior 

atenção a essa evidência de reestruturação. 

 

3.4.1 Referencial orientador dos BIs 

 

É de fundamental importância para o entendimento do movimento de 

reestruturação proposta pelo Reuni, no que se refere à síntese de sua 

contextualização e fundamentação, o documento Referenciais Orientadores para os 

Bacharelados Interdisciplinares e Similares, elaborado, em novembro de 2010, pelo 

Grupo de Trabalho instituído pela Portaria SeSu/MEC n° 383, de 12 abril de 2010, 

composto pelos professores Murilo Silva de Camargo, da Diretoria de 

Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Ensino Superior 

(DIFES/SESu/MEC); Cleunice Matos Rehem, da Diretoria de Regulação e Supervisão 

da Educação Superior (DESUP/SESu/MEC); Yara Maria Rauh Muller, da UFSC; 

Derval dos Santos Rosa, da UFABC; Eduardo Magrone, da UFJF; Naomar de 
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Almeida Filho, da UFBA; e com participação e sugestões de representantes das 

seguintes UFs: UFRN, UFRJ, Ufopa, Unilab, Unipampa, UFFS, Unifal-MG, Ufersa, 

UFVJM, UFRB e UFMA. 

O primeiro ponto a destacar no documento é que, pela primeira vez, o MEC 

explicita a essência do Reuni, ou seja, um Programa que “[...] induz as IFES a 

realizarem reestruturações da arquitetura acadêmica a fim de melhorar o processo 

formativo na graduação” (BRASIL. MEC: SESu, 2010, p. 2) – mesmo, porque, o foco na 

expansão não se circunscreve apenas ao período do Reuni – sendo, ainda, a base 

legal para as propostas vigentes de BIs nas UFs. 

Como já se apontou, no Reuni a argumentação foi no sentido de que a 

qualidade do ensino superior brasileiro era sinônimo de reestruturação acadêmico-

curricular e, assim, não por menos, as dimensões do Programa, com exceção da 

primeira, refletiram essa ideia, que, ao que parece, materializou-se em algumas UFs 

em propostas inovadoras como os BIs, que serão apresentadas nos Quadros 4 e 5, 

na subseção 3.4.2. 

Embora apresentado como um aspecto inovador no recente movimento de 

reestruturação acadêmico-curricular das UFs, os BIs não se restrigem ao âmbito do 

Reuni. De acordo com o Parecer CNE/CES nº 266/2011 (BRASIL. MEC: CNE/CES, 

2011), desde 2006, 15 UFs ofertavam esses cursos. É desse ano, também, a criação 

da UFABC, considerada o primeiro modelo de universidade inovadora, ou melhor, o 

resultado esperado pelo Reuni para as demais UFs: foco na interdisciplinaridade e 

ingresso na universidade via BI. 

Desde 2006 as universidades federais oferecem cursos de Bacharelados 
Interdisciplinares. Em 2010 foram ofertadas por volta de 9.000 (nove mil) 
vagas. Na UFABC, por exemplo, que foi a pioneira, cerca de 300 (trezentos) 
bacharéis concluíram seus cursos no mês de setembro de 2010; por isso 
existe urgência na instituição dos Referenciais Orientadores. (BRASIL. 
MEC: CNE/CES, 2011). 

 

Ainda que cada UF adepta dos BIs tivesse especificidades em suas propostas 

de cursos, pode-se assegurar que, no documento que ora se analisa, estão suas 

ideias comuns, pois o Grupo de Trabalho se valeu da sistematização das 

contribuições e diretrizes coletadas junto às UFs e do Reuni, que 
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[...] foram articuladas com o objetivo de produzir referenciais, os quais 
servirão como procedimentos de regulação das propostas desses cursos, 
nos processos de autorização e reconhecimento dos Bacharelados 
Interdisciplinares nas universidades federais brasileiras. (BRASIL. MEC: 
CNE/CES, 2011). 

 

O segundo ponto de destaque, no documento, refere-se ao reconhecimento, 

bem como uma sugestão, de como tratar o fato de que alunos mais pobres estão 

nas UFs. Assim, é apontada uma mudança expressiva do perfil estudantil, de forma 

que a expansão impactou não somente quantitativa, mas também qualitativamente o 

acesso à universidade. Resultante de vários fatores, como oferta de vagas em 

cursos noturnos, em modalidade semipresencial e a distância, esse novo quadro 

repercutiu nas demandas de formações de graduação, na estrutura curricular, nas 

práticas educativas e de avaliação, assim como nos processos deliberativos no 

interior das universidades. 

O terceiro ponto é que se nota uma convergência com o discurso da 

existência de uma sociedade do conhecimento, para a qual se exigem novos 

modelos universitários. Afirmando a existência de uma verdadeira revolução nos 

processos de produção e circulação do conhecimento, o documento traz a 

argumentação de que a nova ecologia cognitiva digital seria marcada por uma 

capacidade sempre crescente de observação, processamento de dados e conversão 

do conhecimento em tecnologias capazes de alterar recorrentemente a visão de 

mundo predominante em uma mesma geração. As arquiteturas curriculares, assim, 

não responderiam a este panorama de complexidade e diversidade cultural do 

mundo contemporâneo, dispondo de pouco espaço para a formação geral e de uma 

visão fragmentada do conhecimento, alienada das questões emergentes da 

natureza, da sociedade, da história e da subjetividade: 

Constata-se uma ênfase na profissionalização precoce dos estudantes que 
tende a fragilizar o espírito universitário, reificando os valores próprios às 
profissões e, com isso, elevando o caráter instrumental dos saberes ao topo 
da hierarquia disciplinar dos currículos dos cursos de graduação. (BRASIL. 
MEC: SESu, 2010, p. 2; 3). 

 

Considerando a discussão inicial da pesquisa aqui apresentada, pode-se 

dizer que a fundamentação conceitual dos BIs opera a partir dos pressupostos da 
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fase atual do capitalismo; por exemplo, define-se o conhecimento em sua dimensão 

econômica, ou seja, como fator de produção da sociedade. 

Percebe-se, nesse discurso, que o documento coloca em segundo plano (ou 

omite) o fator determinante do cenário contemporâneo: o de que esta sociedade é 

ainda essencialmente capitalista, sendo que a “complexidade e diversidade cultural 

do mundo contemporâneo” apenas decorrem da nova fase de reprodução do capital. 

É somente para o modo de acumulação flexível que faz sentido uma defesa da 

adaptação das arquiteturas curriculares das formações em nível de graduação. 

Assim, o quarto ponto trata de que os BIs são expressão de uma das 

propostas alternativas aos modelos de universidades europeias do século XIX, 

sendo estes o humboldtiano (alemão) e o napoleônico (francês), que se abordaram 

também no início da dissertação. 

De acordo com o documento, estes modelos europeus ainda predominam no 

Brasil, mesmo que já superados em seus contextos de origem. Portanto, os BIs, 

pretendendo serem inovadores, fundamentaram-se em outras propostas de modelos 

estrangeiros, como, por exemplo, os colleges estadunidenses e o denominado 

Processo de Bolonha; e, no âmbito nacional, buscaram recorrer à concepção de 

Anísio Teixeira para a Universidade de Brasília (UnB), em 1960. 

Os colleges são parte essencial no modelo de ensino superior estadunidense, 

que se caracteriza por uma marcada divisão entre formação profissional, pela qual 

os colleges são responsáveis, e formação acadêmica, para a qual se voltam as 

universidades. 

Os colleges estadunidenses possuem como principais características a 

disponibilização de cursos profissionalizantes, com duração média de dois anos, e, 

consequentemente, a possibilidade de rápida inserção no mercado de trabalho, 

sendo, também, uma habilitação para o ingresso nos cursos de formação 

acadêmica, ou seja, para as universidades, a depender da escolha do aluno. 

De acordo com Moraes (2014), 

Hoje, os CCs [Community Colleges] acolhem quase a metade dos calouros 
e esse percentual já chegou a ser maior. Recebem um grande número de 
estudantes de famílias de baixa renda e de minorias étnicas. Porém, diante 
da elevação sistemática das anuidades nas escolas tradicionais, eles 
atraem, cada vez mais, os filhos da chamada "classe média branca", 
tornando usual a estratégia de fazer os dois primeiros anos em um CC e, 
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depois, completar o bacharelado em uma escola de quatro anos, mais 
prestigiosa e... bem mais cara. 

 

Nesse sentido, a inspiração dos BIs nos colleges estadunidenses parece 

encontrar sua pertinência numa dada realidade do ensino superior brasileiro, já que 

se presta à massificação da formação aligeirada dos trabalhadores, retardando (ou 

eliminando) seu acesso à formação acadêmica em instituições elitizadas, isto é, as 

poucas universidades de excelência. 

Para amenizar essa clara intenção, o BIs aproximam-se do Processo de 

Bolonha ao propor uma formação unificada, por ciclos: graduação, com duração de 

três a quatro anos, onde se dá a formação profissional, seguida de mestrado, de 

dois anos, e finalizada com o doutorado, de três anos. 

Com isso, no modelo europeu, a divisão entre formação profissional e 

acadêmica aparentemente é menos marcada, no entanto, como expõe Bolívar 

(2009, p. 108. Grifos do autor): 

Os objetivos educativos previstos para a Graduação e para a Pós-
Graduação devem estar claramente diferenciados. Porém, o primeiro deve 
ter claramente uma orientação de profissionalização; o segundo se dirige à 
especialização. Na prática, podemos distinguir dois tipos de objetivos 
educativos, os quais podem ser definidos em termos de competência: 

 Competências gerais (transferíveis e comuns para qualquer titulação), 
subdivididas em competências instrumentais, interpessoais e 
sistemáticas [sic]. 

 Competências específicas ligadas às áreas de estudo (conhecimento 
teórico, prático e/ou experimental e habilidades específicas da área). 

 

Cabe pontuar, ainda, a influência das ideias de Anísio Teixeira que se 

relacionam com a concepção dos BIs, pois, quando da criação da UnB, na década 

de 1960, o educador propôs uma universidade “centro acadêmico de um novo 

modelo civilizatório para o Brasil”, com arquitetura curricular organizada em ciclos 

iniciais de estudos gerais (ciclos básicos), voltada para grandes áreas de 

conhecimento (sem cátedras vitalícias e faculdades superiores), adequando o 

sistema de college estadunidense a uma “realidade menos especializada e mais 

carente”, como defende Almeida Filho (2012, p. 117-119). Este novo modelo 

curricular foi abortado com o golpe militar de 1964. 

Nesse sentido, em síntese, no documento em análise, explicita-se que, 
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Inspirada na organização da formação superior proposta por Anísio Teixeira 
para a concepção da Universidade de Brasília, no início da década de 1960, 
no Processo de Bolonha e nos colleges estadunidenses, mas incorporando 
um desenho inovador necessário para responder às nossas próprias e 
atuais demandas de formação acadêmica, a proposta de implantação dos 
Bacharelados Interdisciplinares constitui uma proposição alternativa aos 
modelos de formação das universidades européias [sic] do século XIX, que 
ainda predominam no Brasil, apesar de superados em seus contextos de 
origem. (BRASIL. MEC: SESu, 2010, p. 3). 

 

Ainda, quanto a este último ponto, uma análise realizada por Lima, Azevedo e 

Catani (2008) se mostra pertinente destacar. Segundo os autores, desde 2006, há 

um processo de reforma no sentido de reestruturação acadêmico-curricular da 

educação superior no Brasil, sintetizado na proposta denominada “Universidade 

Nova” – sobretudo, fomentada por um dos elaboradores desse documento ora em 

análise, Naomar de Almeida Filho, da UFBA –, que teve sua materialidade parcial 

com a implantação do Reuni, o qual estimulou a um novo modelo de universidade e 

uma nova relação de trabalho com os professores. 

Como se expunha em Documento Preliminar para Consulta Pública da UFBA 

(UFBA, 2007 apud LIMA; AZEVEDO; CATANI, 2008, p. 22-23)48: a “Universidade Nova” 

implicava uma reestruturação da universidade pública brasileira de forma a torná-la 

compatível com o Modelo Norte Americano (de origem flexneriana) e o Modelo 

Unificado Europeu (Processo de Bolonha); propunha uma estrutura acadêmico-

curricular composta de três ciclos – Bacharelado Interdisciplinar (1° ciclo), no qual se 

daria a formação universitária geral e que seria pré-requisito aos ciclos seguintes; 

Formação Profissional (2° ciclo), no qual seria possível realizar as licenciatura ou 

carreiras específicas; e Pós-Graduação (3° ciclo), no qual se daria a formação 

acadêmica científica, artística e profissional da pós-graduação. 

Lima, Azevedo e Catani (2008, p. 24) anteciparam em suas análises uma 

conclusão, que hoje parece mais evidente: 

[...] caso o Ministério da Educação e as universidades federais aderentes 
prosperarem no projeto de reestruturação, em termos esquemáticos a 
“Universidade Nova” seria uma proposta de uma nova arquitetura da 
organização curricular-programática dos cursos de graduação que 
ofereceria a possibilidade de formação básica por grandes áreas do 
conhecimento. 

 

                                                           
48

 UFBA. Universidade Nova. Plano de Expansão e Reestruturação da Arquitetura Curricular na 
Universidade Federal da Bahia. Documento Preliminar. Campinas, Mimeo, 2007. 
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Essa arquitetura curricular pode ser vista, a título de ilustração, no caso do 

curso de Bacharelado em Humanidades49 da UFVJM: 

 

Figura 1 – Fluxo de formação dos BIs e similares. 

 

 

 
Fonte: http://www.ufvjm.edu.br/cursos/bhu.html. Acesso em: 09 jul. 2013 

 

Como se pode notar, os BIs referem-se ao primeiro ciclo. Sendo este uma 

tendência nas UFs da atualidade, assim, cabe apontar algumas das orientações do 

documento em análise. 

No documento Referenciais Orientadores, os BIs são definidos como 

programas de formação em nível de graduação, de natureza geral, organizados por 

grandes áreas do conhecimento a partir de uma formação interdisciplinar e com 

ênfase na flexibilização curricular. Algumas das grandes áreas apontadas são as 

Artes, as Ciências da Vida, a Ciência e Tecnologia, as Ciências Naturais e 

Matemáticas, as Ciências Sociais, as Humanidades. Os BIs conduzem à diplomação 

nestas grandes áreas, as quais podem ser vinculadas a campos de saberes e 

práticas, definidos na forma de ênfase, opção ou área de concentração. Estes 

                                                           
49

 Criado em 2009, este BI tem a duração de três anos, oferece uma formação geral humanística, 
científica e artístico-cultural, voltada para um perfil de profissional com conhecimento sólido no 
campo do saber e com várias habilidades. Ao término deste curso, o discente pode continuar sua 
formação acadêmica nos cursos de Licenciaturas – Geografia, História, Letras/Espanhol, 
Letras/Inglês e Pedagogia (Universidade Federal dos Vales do Jequetinhonha e Mucuri, 2013). 

http://www.ufvjm.edu.br/cursos/bhu.html
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bacharelados também são caracterizados como uma etapa inicial de formação, um 

primeiro ciclo, vinculado a carreiras acadêmicas e profissionais, o segundo ciclo 

(BRASIL. MEC: SESu, 2010, p. 4). 

Esta formação acadêmica geral é entendida como alicerçada em teorias, 

metodologias e práticas que fundamentam os processos de produção científica, 

tecnológica, artística, social e cultural. A formação interdisciplinar é apontada, no 

documento, como um diálogo entre as áreas de conhecimento e os componentes 

curriculares, por meio de trajetórias formativas na perspectiva de uma alta 

flexibilização curricular, com foco nas dinâmicas de inovação científica, tecnológica, 

artística, social e cultural e da prática integrada da pesquisa e extensão articuladas 

ao currículo (BRASIL. MEC: SESu, 2010, p. 4). 

A partir dessa definição e caracterização, percebe-se que os BIs são 

expressão direta da reorganização do chamado do mundo do trabalho, tratado na 

Seção 1, na qual emerge a necessidade de um profissional polivalente, resultante de 

um percurso formativo fundamentado na mobilidade acadêmica e intercâmbio 

interinstitucional; no reconhecimento, validação e certificação de conhecimentos, 

competências e habilidades adquiridas em outras formações ou contextos; no 

estímulo à iniciativa individual, à capacidade de pensamento crítico, à autonomia 

intelectual, ao espírito inventivo, inovador e empreendedor; e na valorização do 

trabalho em equipe (BRASIL. MEC: SESu, 2010, p. 4). 

Torna-se nítida, nesse contexto, a relação entre o documento Referenciais 

Orientadores e as orientações gerais para as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) dos cursos de graduação, emitidas pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE), em que se explicita que, para assegurar a flexibilidade e a qualidade da 

formação, cada DCN deveria observar os princípios de incentivo a uma sólida 

formação geral, necessária para que o futuro graduado pudesse vir a superar os 

desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do 

conhecimento, permitindo variados tipos de formação e habilitações diferenciadas 

em um mesmo programa; ademais, possibilitando o reconhecimento de 

conhecimentos, habilidades e competências adquiridos fora do ambiente escolar, 

inclusive os que se refiram à experiência profissional julgada relevante para a área 

de formação considerada (BRASIL. MEC: CNE/CES, 2001, p. 2). 
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Neste sentido, o perfil dos egressos desta modalidade de curso superior deve 

contemplar as seguintes competências, habilidades, atitudes e valores: 

1. capacidade de identificar e resolver problemas, enfrentar desafios e 
responder a novas demandas da sociedade contemporânea; 

2. capacidade de comunicação e argumentação em suas múltiplas 
formas; 

3. capacidade de atuar em áreas de fronteira e interfaces de diferentes 
disciplinas e campos de saber; 

4. atitude investigativa, de prospecção, de busca e produção do 
conhecimento; 

5. capacidade de trabalho em equipe e em redes; 

6. capacidade de reconhecer especificidades regionais ou locais, 
contextualizando e relacionando com a situação global; 

7. atitude ética nas esferas profissional, acadêmica e das relações 
interpessoais; 

8. comprometimento com a sustentabilidade nas relações entre ciência, 
tecnologia, economia, sociedade e ambiente; 

9. postura flexível e aberta em relação ao mundo do trabalho; 

10. capacidade de tomar decisões em cenários de imprecisões e 
incertezas; 

11. sensibilidade às desigualdades sociais e reconhecimento da 
diversidade dos saberes e das diferenças étnico-culturais; 

12. capacidade de utilizar novas tecnologias que formam a base das 
atividades profissionais; 

13. capacidade de empreendedorismo nos setores público, privado e 
terceiro setor. (BRASIL. MEC: SESu, 2010, p. 5). 

 

Apesar desta “carta de boas intenções” para o perfil delineado ao egresso dos 

BIs, fica a dúvida sobre qual será a real aceitação deste profissional no mundo do 

trabalho. Da mesma maneira, quais seriam as possibilidades reais de materialização 

desta proposta, quando o único caminho apontado é o da denominada pedagogia 

das competências, esta que, aparentemente, mais conduz à adaptação dos sujeitos 

a esta sociedade do conhecimento, a torná-los aptos a emoldurar-se às tais 

constantes e rápidas transformações, e menos os leva a real criticidade, sua 

autonomia e transformação de seu entorno. 

Mesmo com estas incertezas, a única certeza é a de que, cada vez mais este 

modelo de curso tem proliferado no cenário da educação superior nacional, 

conforme se verá adiante, demonstrando ser o principal instrumento do MEC na 

tentativa de modernizar o sistema curricular das UFs. 
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3.4.2 Cenário atual dos BIs (2013-2014) 

 

Com relação ao componente de inovação denominado “Bacharelados 

Interdisciplinares em uma ou mais das Grandes Áreas: Ciências, Ciências Exatas, 

Ciência e Tecnologia, Artes, Humanidades, Saúde” (BRASIL. MEC: SESu, 2009, p. 13), 

coletou-se dados no sistema eletrônico de acompanhamento dos processos que 

regulam a educação superior no Brasil (e-MEC)50 e no Sistema de Seleção Unificada 

(Sisu), 1ª edição de 2014, a fim de esboçar um possível cenário atual em relação ao 

quantitativo de BIs vigentes nas UFs, optando-se por ter como foco os BIs em 

Ciência e Tecnologia e Humanidades, considerando serem as nomenclaturas mais 

recorrentes nos documentos do Reuni. 

No e-MEC, primeiramente, procedeu-se com a consulta aplicando-se os 

seguintes filtros: “consulta avançada”, “busca por cursos”, “gratuidade do curso sim” 

e “modalidade presencial”. Com isso, obteve-se um relatório, no qual se totalizaram 

14.492 cursos gratuitos e presenciais. 

A partir desse primeiro relatório, selecionaram-se as 59 UFs, obtendo, assim, 

um segundo relatório (Apêndice B). Obteve-se, ainda, um terceiro relatório a fim de 

selecionar somente os cursos gratuitos e presenciais nestas UFs, no qual se 

totalizaram 6.792 cursos. 

Por fim, partindo do terceiro relatório, aplicaram-se os filtros, na sequência: 

 “Interdisciplinar”, chegou-se a 41 cursos gratuitos e presenciais, com os 

nomes Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia 

(Ufopa), Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia das 

Águas (Ufopa), Bacharelado Interdisciplinar em Ciências 

Biológicas (Ufopa), Bacharelado Interdisciplinar em Ciências da 

Terra (Ufopa), Bacharelado Interdisciplinar em 

Etnodesenvolvimento (Ufopa), Bacharelado Interdisciplinar em 

                                                           
50

 Em funcionamento desde 2007, o e-MEC é o meio pelo qual se realizam todos os pedidos de 
credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior e de autorização, 
renovação e reconhecimento de cursos, além dos processos de aditamento, que são modificações 
de processos. (SISTEMA E-MEC, 2013, e-MEC). 
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Gestão Ambiental (Ufopa), Bacharelado Interdisciplinar em 

Tecnologia da Informação (Ufopa), Interdisciplinar (UFPA), 

Interdisciplinar em Artes e Design (UFJF), Interdisciplinar em 

Ciência do Mar (Unifesp), Interdisciplinar em Ciência e Economia 

(Unifal-MG), Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (UFVJM, 

UFMA, UFSJ, Unifal-MG, UFBA, Unipampa, Ufopa),  Interdisciplinar 

em Ciências Humanas (UFJF), Interdisciplinar em Ciências 

Naturais (UFPI), Interdisciplinar em Educação do Campo (UTFPR, 

UFRRJ, UFVJM, UFS, UFCG, UFFS), Interdisciplinar em 

Humanidades (UFVJM), Interdisciplinar em Mobilidade (UFSC), 

Interdisciplinar em Saúde (UFRB), sendo 31 de grau Bacharelado e 

10 grau licenciatura, estando 8 extinto e 33 em atividade (Apêndice C);  

 “Ciência e Tecnologia”, chegou-se a 36 cursos gratuitos e presenciais, 

com os nomes Ciência e Tecnologia (Ufersa, UFRN, Unifesp, UFBA, 

UFABC), Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (UFVJM, UFMA, 

UFSJ, Unifal-MG, UFBA, Unipampa, Ufopa), Ciência e Tecnologia de 

Laticinios (UFV), Ciência e Tecnologia de Alimentos (UFSC, Ufop, 

UFMT, Unipampa), Ciência e Tecnologia Agroalimentar (UFSC), 

todos em grau de Bacharelado, estando sete extintos e 29 em 

atividade (Apêndice D); 

 “Humanidades”, chegou-se a oito cursos gratuitos e presenciais, com 

os nomes de Ciências e Humanidades (UFABC), Humanidades 

(UFJF, UFBA, Unilab), Interdisciplinar em Humanidades (UFVJM), 

todos em grau de Bacharelado, estando dois extintos e sete em 

atividade (Apêndice E); 

 

Analisando os dados expostos, pode-se, assim, esboçar um cenário dos 

cursos gratuitos e presenciais do tipo BI, segundo o e-MEC, considerando: o nome 

de curso como prioritário, eliminado as repetições destes, restringindo-os ao grau de 

Bacharelado e em atividade: 
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Quadro 4 - Bacharelados Interdisciplinares em atividade e-MEC 2013 

 

Nome do Curso Grau Modalidade Situação Instituição  

Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciência e Tecnologia 
Bacharelado Presencial 

Em 

Atividade 
Ufopa 

Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciência e Tecnologia das Águas 
Bacharelado Presencial 

Em 

Atividade 
Ufopa 

Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciências Biológicas 
Bacharelado Presencial 

Em 

Atividade 
Ufopa 

Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciências da Terra 
Bacharelado Presencial 

Em 

Atividade 
Ufopa 

Bacharelado Interdisciplinar em 

Etnodesenvolvimento 
Bacharelado Presencial 

Em 

Atividade 
Ufopa 

Bacharelado Interdisciplinar em 

Gestão Ambiental 
Bacharelado Presencial 

Em 

Atividade 
Ufopa 

Bacharelado Interdisciplinar em 

Tecnologia da Informação 
Bacharelado Presencial 

Em 

Atividade 
Ufopa 

Ciência e Tecnologia 

Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
Ufersa 

Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
UFRN 

Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
Unifesp 

Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
UFBA 

Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
UFABC 

Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
UFSC 

Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
UFMT 

Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
Unipampa 

Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
Ufop 

Ciência e Tecnologia de Laticínios Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
UFV 

Ciências e Humanidades Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
UFABC 

Humanidades 

Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
UFBA 

Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
Unilab 

Interdisciplinar em Artes e Design Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
UFJF 

Interdisciplinar em Ciência do Mar Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
Unifesp 

Interdisciplinar em Ciência e 

Economia 
Bacharelado Presencial 

Em 

Atividade 
Unifal-MG 
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Quadro 4 – Bacharelados Interdisciplinares em atividade e-Mec 2013 [continuação] 

Interdisciplinar em Ciência e 

Tecnologia 

Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
UFMA 

Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
UFSJ 

Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
Unifal-MG 

Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
Unipampa 

Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
UFVJM 

Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
UFMA 

Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
UFBA 

Interdisciplinar em Ciências 

Humanas 
Bacharelado Presencial 

Em 

Atividade 
UFJF 

Interdisciplinar em Humanidades Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
UFVJM 

Interdisciplinar em Mobilidade Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
UFSC 

Interdisciplinar em Saúde Bacharelado Presencial 
Em 

Atividade 
UFRB 

 
Fonte: Elaboração própria com dados de Sistema e-Mec (SISTEMA E-MEC, 2013). 

 

A partir deste quadro, considerando a nomenclatura, conclui-se que estão em 

atividade um total de 20 tipos de BIs; nota-se que a Ufopa domina a oferta, no que 

se refere à diversidade dos cursos, uma vez que oferta Bacharelado Interdisciplinar 

em Ciência e Tecnologia, Ciência e Tecnologia das Águas, Ciências Biológicas, 

Ciências da Terra, Etnodesenvolvimento, Gestão Ambiental e Tecnologia da 

Informação; há uma nítida concentração de UFs na oferta do curso da grande área 

Ciência e Tecnologia – pode-se considerar que esta engloba as nomenclaturas 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Ciência e Tecnologia, Ciência 

e Tecnologia dos Alimentos, Ciência e Tecnologia de Laticínios, e Interdisciplinar em 

Ciência e Tecnologia –, totalizando 15 instituições – UFABC, UFBA, Ufersa, UFMA, 

UFMT, Ufop, Ufopa, UFRN, UFSC, UFSJ, UFV, UFVJM, Unifal-MG, Unifesp, 

Unipampa, e cinco instituições ofertando cursos na grande área Humanidades – 

pode-se considerar que esta engloba as nomenclaturas Ciências e Humanidades, 
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Humanidades, Interdisciplinar em Ciências Humanas e Interdisciplinar em 

Humanidades –, a saber: UFABC, UFBA, Unilab, UFJF, UFVJM51. 

Contudo, a fim de complementar os dados acima, procedeu-se com uma 

consulta à primeira edição do Sisu 2014, utilizando-se os mesmos critérios do e-

MEC, isto é, “Interdisciplinar”, “Ciência e Tecnologia” e “Humanidades”, com as 

restrições a cursos presenciais, gratuitos, ofertados pelas UFs. Os resultados 

obtidos foram os seguintes: 

 
Quadro 5 - Bacharelados Interdisciplinares ofertados no Sisu (1ª edição de 2014) 

Curso Modalidade Turno 
Número de 

vagas 
Instituição 

Bacharelado 

Interdisciplinar em 

Biossistemas 

Bacharelado Integral(Mat/Vesp) 16 UFSJ 

Ciência e Tecnologia 

Bacharelado Noturno 200 UFBA 

Bacharelado Integral(Mat/Vesp) 100 UFBA 

Bacharelado 
Integral  

(Mat/Vesp/Not) 
100 UFVJM 

Bacharelado 
Integral 

(Mat/Vesp/Not) 
60 UFVJM 

Bacharelado Integral Mat/Vesp) 400 Ufersa 

Bacharelado Noturno 280 UFRN 

Bacharelado Integral(Mat/Vesp) 280 UFRN 

Bacharelado Integral(Mat/Vesp) 200 Ufersa 

Bacharelado Integral(Mat/Vesp) 200 Ufersa 

Bacharelado Noturno 200 Ufersa 

Bacharelado Integral(Mat/Vesp) 200 Ufersa 

Bacharelado Noturno 100 Ufersa 

Bacharelado Noturno 100 Ufersa 

Bacharelado Noturno 100 Ufersa 

Bacharelado Noturno 563 UFABC 

Bacharelado Matutino 562 UFABC 

Bacharelado Noturno 218 UFABC 

Bacharelado Matutino 217 UFABC 

Bacharelado Integral(Mat/Vesp) 200 Unifesp 

Bacharelado Noturno 100 Unifesp 

Ciência e Tecnologia de 

Alimentos 

Bacharelado Noturno 35 Ufop 

Bacharelado Noturno 60 UFMT 

 

 

                                                           
51

 Cabe mencionar que o quadro acima, provavelmente, seria mais amplo, já que não foram 
investigados, no e-MEC, os cursos que pertenceriam às grandes áreas de “Ciências”, “Ciências 
Exatas”, “Artes” e “Saúde”, como indica o MEC, em que houve propostas de criação de BIs. 
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Quadro 5 - Bacharelados Interdisciplinares ofertados no Sisu (1ª edição de 2014) [continuação] 

Ciências e Humanidades 
Bacharelado Matutino 200 UFABC 

Bacharelado Noturno 200 UFABC 

Humanidades 

Bacharelado Noturno 300 UFBA 

Bacharelado Integral(Mat/Vesp) 100 UFBA 

Bacharelado Noturno 80 Unilab 

Bacharelado Noturno 80 Unilab 

Interdisciplinar em Artes e 

Design 
Bacharelado Integral(Mat/Vesp) 87 UFJF 

Interdisciplinar em 

Ciência do Mar 

Bacharelado Vespertino 100 Unifesp 

Bacharelado Noturno 100 Unifesp 

Interdisciplinar em 

Ciência e Economia 

 

Bacharelado Integral(Mat/Vesp) 150 Unifal-MG 

Bacharelado Matutino 120 UFMA 

Bacharelado Noturno 120 UFMA 

Bacharelado Noturno 66 Unifal-MG 

Bacharelado Integral(Mat/Vesp) 66 Unifal-MG 

Interdisciplinar em 

Ciência e Tecnologia 

Bacharelado 
Integral 

(Mat/Vesp/Not) 
60 UFVJM 

Bacharelado Noturno 75 Unipampa 

Bacharelado Integral(Mat/Vesp) 75 Unipampa 

Interdisciplinar em 

Ciências Humanas 
Bacharelado Integral(Mat/Vesp) 87 UFJF 

Interdisciplinar em 

Cultura, Linguagens e 

Tecnologias Aplicadas 

Bacharelado Vespertino 40 UFRB 

Bacharelado Noturno 40 UFRB 

Interdisciplinar em 

Energia e 

Sustentabilidade 

Bacharelado Matutino 90 UFRB 

Interdisciplinar em 

Humanidades 
Bacharelado Noturno 100 UFVJM 

Interdisciplinar em Saúde Bacharelado Integral(Mat/Vesp) 100 UFRB 

  
TOTAL 6911 

 
 

Fonte: Elaboração própria com dados de Sistema de Seleção Unificada, 2012, SISu. 

 

Não cabe aqui uma comparação exaustiva dos dados expostos no e-MEC em 

relação ao Sisu 2014, uma vez que interessa, neste estudo, apenas elencar o 

máximo possível de BIs vigentes nas UFs. 

Nesse sentido, a atenção a este último quadro deve ser colocada na 

observação de que, além dos citados no Quadro 4, outros BIs foram identificados, 

como Bacharelados Interdisciplinar em Biossistemas (UFSJ), Interdisciplinar em 

Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (UFRB), Interdisciplinar em Energia e 

Sustentabilidade (UFRB). 
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Por fim, aproveitando-se que os dados do Sisu 2014 possibilitam o acesso ao 

quantitativo de vagas ofertadas, pode-se notar o expressivo quantitativo ofertado por 

cada curso e pelo conjunto de BIs dessas UFs. Valendo-se apenas dos dados do 

Sisu 2014, embora haja UFs que realizaram o processo de seleção de forma 

autônoma, como a Ufopa e UFSC – temos um total de total de 6.911 vagas 

ofertadas pela via dos BIs. Considerando que, nesta 1ª edição de 2014, o Sisu 

apresentou um total de 171.401 vagas ofertadas, os BIs elencados representam, 

aproximadamente, 4,0%52. 

Cabe mencionar, ainda, que esta pesquisa não incluiu as quatro UFs criadas 

pós-Reuni – Unifesspa, Ufob, UFSB e UFCA. Entretanto, cabe informar que, a Ufob 

oferta o BI em Ciência e Tecnologia e o BI em Humanidades; e a UFSB é a 

concretização do que se esperava das UFs quanto à dimensão acadêmico-curricular 

– mostra-se como um modelo inovador de universidade, colocando em prática as 

ideias de um dos principais intelectuais do Reuni, Naomar de Almeida Filho, 

inclusive Reitor dessa instituição, como, por exemplo, regime letivo quadrimestral 

multiturno, com eficientização ampliada de instalações, equipamentos, recursos 

financeiros; intenso uso de tecnologias digitais de ensino-aprendizagem; e 

pluralidade pedagógica articulada a modelos formativos e avaliativos modulares e 

progressivos (UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, 2014, p. 61). 

Essa é a realidade atual das UFs, que parece confirmar a expectativa de que, 

o Reuni, para cumprir suas metas, com base no orçamento proposto, teria de se 

valer de uma reestruturação, na qual a revisão acadêmica passaria por um ciclo 

básico polivalente, na verdade, uma atualização generalista do projeto Universidade 

Nova, como já apontava o Andes-SN (2007a), com influência do Processo de 

Bolonha, como analisaram Lima, Azevedo e Catani (2008). 

Contudo, defende-se a posição que, ao menos, no plano formal, o Reuni 

induziu as UFs a focarem na reestruturação, notando-se, na prática, que, 

lentamente, avançam nessa direção, como parece indicar o caso dos BIs. 

                                                           
52

 Seguramente o número desses cursos seria maior, já que, como se mencionou, assim como no e-
MEC, não foram investigadas no Sisu as grandes áreas de “Ciências”, “Ciências Exatas”, “Artes” e 
“Saúde”. Vale lembrar que também se trata apenas das UFs, sendo o escopo de instituições do 
Sisu maior, incluindo, por exemplo, algumas instituições estaduais, bem como os IFETs. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Da análise apresentada sobre o Reuni, em que se discutiram algumas das 

evidências dos processos de expansão e de reestruturação nas universidades 

federais, destacando-se a dimensão acadêmico-curricular e a ocorrência dos 

bacharelados interdisciplinares, decorrem as seguintes considerações parciais, 

ideológicas e (in)conclusivas. 

Uma das perspectivas adotadas para abordagem do Reuni foi contextualizá-lo 

no campo da educação superior brasileira de 2003 a 2012, interpretando-se o 

Programa como parte singular da política de expansão deste nível de ensino, que 

apresentou seu ápice no governo de Lula (2003-2010), quando se efetivaram três 

ciclos de expansão das UFs, demonstrando uma tentativa de reorientação do 

processo e da lógica de reestruturação da educação superior que se empreendia no 

Brasil até então.  

Apesar de manter a linha neoliberal do governo antecessor, FHC, para a 

educação superior, pela via do favorecimento do setor privado, como, por exemplo, 

com o ProUni, uma expressão da harmonia dos interesses públicos e privados, e o 

Fies, no limite, uma compra de vagas em instituições privadas de ensino precário; 

pode-se dizer que foi notória dos anos do governo Lula a retomada da educação 

superior pública. 

Nesse sentido, as UFs foram tratadas, ao menos no plano discursivo, como 

elementos centrais, políticos e estratégicos para o desenvolvimento nacional, não 

somente econômico, mas também social, sendo exemplos desta intenção de política 

agressiva de expansão quantitativa a UAB, como, também, o próprio Reuni, num 

primeiro momento. 

O Reuni foi interpretado, então, como um Programa centrado no eixo da 

expansão, expressa em suas metas quantitativas – RAP de 18/1 e TCG de 90%. 

Posteriormente, o Programa foi entendido, também, no eixo da reestruturação, por 

meio de suas metas qualitativas, de que tratam cinco de suas seis dimensões: 

reestruturação acadêmico-curricular; renovação pedagógica da educação superior; 

mobilidade intra e interinstitucional; compromisso social da instituição; e suporte da 
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pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de 

graduação. 

Considerando o contexto dos três ciclos de expansão das UFs, no qual, de 

2003 a 2006, buscava-se a interiorização, sendo o foco reduzir as desigualdades 

regionais; de 2007 a 2012, a reestruturação, correspondendo a este ciclo ao Reuni; 

e de 2008 a 2012, a integração e a internacionalização, em que se deram as 

criações de UFs com propostas inovadoras; evidencia-se que, mais que uma 

expansão das UFs, o Reuni fez parte de uma dose na reorganização e diversificação 

do sistema federal de educação superior. 

A singularidade do Reuni foi ser um Programa que materializa e agrega uma 

proposta de reestruturação ao movimento de expansão das UFs, como se observou 

a partir do exame de seus documentos norteadores, o Decreto n° 6.096/2007 e o 

documento Diretrizes Gerais do Reuni. 

Na linha das orientações e ideias do Grupo de Trabalho Interministerial – 

grupo que elaborou o documento-base da expansão da educação superior no 

governo Lula –, o Reuni pretendeu, ainda, e ao mesmo tempo, ser um Programa: 

acadêmico, já que induziu a remodelação das UFs sob o discurso da busca de 

qualidade; político, pois se vinculou a uma visão sistêmica da educação; e 

estratégico, porque apresentado como um instrumento para o enfrentamento dos 

desafios do século XXI. 

Nesse sentido, concluiu-se que o Programa, mais que uma expansão 

aligeirada, assumiu outra intenção, qual seja a indução para uma determinada 

reestruturação acadêmica e curricular das UFs, que tendeu a afirmar a necessidade 

de remodelação das identidades institucionais destas, como já se havia iniciado no 

governo do antecessor com base em argumentos semelhantes – crise da educação 

e das universidades. Observou-se, assim, uma proposta para combater o 

denominado “velho regime de formação”, inadequado às mudanças do capitalismo 

contemporâneo. 

Essa foi outra perspectiva de abordagem do Reuni, compreendê-lo no 

fenômeno mais amplo das metamorfoses que se processam no campo do trabalho e 

da educação, a partir da apreensão de alguns elementos de ordem da atual fase do 

capitalismo, denominada de regime de acumulação flexível, tais como: sociedade 
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conhecimento, mundo do trabalho flexível, profissional polivalente e pedagogia das 

competências.  

Sob esses discursos constrói-se a ideia de uma economia na qual o 

conhecimento assume centralidade como fator de produção, decorrendo, assim, a 

emergência de uma ilusão de que se vive na sociedade do conhecimento. Esta, por 

sua vez, exigiria a formação de um profissional polivalente – trabalhador 

multifuncional e inserido no pensamento da produção –, estando uma pedagogia das 

competências mais “adequada” à formação deste. Esses elementos carecem de 

sentido, mas têm produzido realidades, como as reestruturações universitárias. 

Por fim, outra perspectiva de abordagem do Reuni, considerando que este se 

pretendeu a resolução dos problemas crônicos da educação superior brasileira e dos 

desafios da sociedade do século XXI, foi o exame de algumas das evidências do 

Programa, não somente em seu eixo de expansão, mas, sobretudo, com a análise 

do eixo de reestruturação, destacando-se a dimensão acadêmico-curricular. 

Do ponto de vista da expansão, os dados sinalizaram que, com o Reuni, 

houve aumento de vagas ofertadas e matrículas na graduação presencial, seguido 

de recursos orçamentários para a permanência dos estudantes, através do Pnaes; 

investimentos em estrutura física e recursos humanos (docentes e técnico-

administrativos); e manutenção dos recursos orçamentários previstos para os anos 

de vigência do Programa. 

Se, por um lado, esses dados sinalizam uma possível democratização do 

acesso e da permanência na educação superior brasileira, mostrando a importância 

de políticas como o Reuni; por outro, não decorreu desta expansão aligeirada uma 

melhora da qualidade do ensino, como sugere, por exemplo, a intensificação do 

trabalho docente. 

Do ponto vista da reestruturação, como dito, o Reuni foi um instrumento 

indutor para um início de reestruturação acadêmica e/ou curricular nas UFs, 

considerada sinônimo de “qualidade”, sendo, ainda, a base legal para legitimar as 

inovações empreendidas por algumas instituições, como se identificou e analisou no 

documento Referenciais Orientadores, e exemplificou-se com o caso dos BIs. 

O que parece evidente, neste ponto, foi que não houve, apesar da adesão 

maciça das UFs ao Reuni e suas diretrizes, propostas efetivas de concretizá-las. 
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Aliás, nem se sabe ao certo quantas instituições de fato apresentaram planos de 

reestruturação no âmbito acadêmico e curricular. Os dados que se apresentaram 

permitem demonstrar apenas, por exemplo, o quanto abrangente foram o 

entendimento e as ações para atenderem aos aspectos específicos de 

reestruturação neste âmbito. 

Percebe-se, porém, um movimento pós-Reuni na concretização do eixo da 

reestruturação, como é o caso dos BIs que parecem, a cada ano, ganhar mais 

espaço como cursos inovadores. Tratam-se do exemplo máximo de materialização 

do discurso de reestruturação trazido com o Reuni, revelando-se como uma forma 

clara de uma política de expansão de vagas aligeirada, para um público 

tradicionalmente excluído do sistema educacional superior no Brasil, e focados nas 

demandas decorrentes da reorganização do mundo do trabalho, da qual emerge a 

necessidade de um profissional polivalente, resultante de um percurso formativo 

fundamentado em uma pedagogia das competências. Parece, ainda, serem os BIs a 

maior evidência do abandono do modelo de universidade estruturada na tríade 

ensino-pesquisa-extensão, inadequada aos “novos tempos”... 

Por fim, o fato é que o Reuni foi um instrumento singular de expansão de 

vagas e de indução da reestruturação interna das UFs. Abrangeu a totalidade destas 

instituições, ainda que as opiniões em torno das propostas do Programa fossem 

polêmicas, como se evidenciou no debate travado, quando do processo de adesão 

ao Programa, entre o Andes-SN, a Andifes, a UNE e o MEC, assim como também o 

fossem quanto a algumas de suas evidências quantitativas e qualitativas. 

Todavia, estão pendentes estudos que contribuam para examinar o impacto 

dessa política sobre o sistema de educação superior brasileiro. Alguns 

questionamentos que permearam a pesquisa realizada para esta dissertação ainda 

mereceriam maiores desdobramentos, tais como: 

 Quais outros modelos abrangentes, flexíveis e integradores estão 

sendo implantados nas UFs, a partir do Reuni? 

 Seria o “descompasso” de nossas UFs, como sugere o discurso 

governamental, uma questão de adequação do modelo acadêmico-

curricular brasileiro, não convergente para solucionar os “problemas” 

que conformam a crise geral dos nossos tempos? 
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Contudo, acredita-se que não é com um Programa de expansão e/ou 

reestruturação das UFs que se resolverão problemas que, antes, são decorrentes da 

desigualdade social, necessária à manutenção do sistema capitalista.  

Sendo uma responsabilidade das UFs a formação profissional, mas também a 

formação acadêmica e cidadã, defende-se que estas o façam desde um processo 

endógeno, e não submetidas às flexíveis vontades da economia do conhecimento. 

Essas instituições podem e devem contribuir para o desenvolvimento social e 

econômico, por meio da formação interessada nos problemas reais e não 

especulativos do capital, 

Se se deseja realmente uma sociedade humanizada, solidária e 
desenvolvida, não se pode conformar com a sociedade realmente existente. 
A universidade é o lugar da insatisfação e da crítica constante. (LIMA; 
AZEVEDO; CATANI, p. 12-13). 

 

O que parece estar em jogo, assim, são o papel e a função da própria 

universidade... 
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Apêndice A – Lista de universidades federais participantes do Reuni em 2007 

 

Das 54 universidades federais existentes ao final de 2007, 53 aderiram ao Reuni, em 

duas chamadas, sendo: a primeira realizada em 29 de outubro de 2007, para implantação 

do Programa no 1º semestre 2008; e a segunda, em 17 de dezembro de 2007, para o 2º 

semestre de 2008. 

 

Universidades federais 

1ª chamada, em 29/10/2007 

1.  UnB Universidade de Brasília 

2.  UFPI Universidade Federal do Piauí 

3.  UFV Universidade Federal de Viçosa 

4.  UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro 

5.  UFTM Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

6.  UFAC Universidade Federal do Acre 

7.  UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

8.  UFPE Universidade Federal de Pernambuco 

9.  UFCG Universidade Federal de Campina Grande 

10.  UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 

11.  UFMA Universidade Federal do Maranhão 

12.  UFPB Universidade Federal da Paraíba 

13.  UFRR Universidade Federal de Roraima 

14.  UFPA Universidade Federal do Pará 

15.  UFGD Universidade Federal da Grande Dourados 

16.  UFERSA Universidade Federal Rural do Semi Árido 

17.  UFES Universidade Federal do Espírito Santo 

18.  UFSCar Universidade Federal de São Carlos 

19.  UFPR Universidade Federal do Paraná 

20.  UFG Universidade Federal de Goiás 



155 
 

21.  UFSC Universidade Federal de Santa Catarina 

22.  UFMT Universidade Federal de Mato Grosso 

23.  UFT Universidade Federal do Tocantins 

24.  UFPel Universidade Federal de Pelotas 

25.  UFBA Universidade Federal da Bahia 

26.  UFC Universidade Federal do Ceará 

27.  UFJF Universidade Federal de Juiz de Fora 

28.  UFLA Universidade Federal de Lavras 

29.  UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

30.  UFMG Universidade Federal de Minas Gerais 

31.  UFS Universidade Federal de Sergipe 

32.  UFRRJ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

33.  UFRA Universidade Federal Rural da Amazônia 

34.  UFSJ Universidade Federal de São João Del Rei 

35.  FURG Universidade do Rio Grande 

36.  UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

37.  UNIRIO Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

38.  UFAM Universidade do Amazonas 

39.  UNIFAP Universidade Federal do Amapá 

40.  UNIR Universidade Federal de Rondônia 

41.  UFCSPA Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

42.  UFF Universidade Federal Fluminense 

 

Universidades federais  

 1ª chamada, em 17/12/2007 

43.  UFAL Universidade Federal de Alagoas 

44.  UFOP Universidade Federal de Ouro Preto 

45.  UFRB Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

46.  UFRPE Universidade Federal Rural de Pernambuco 
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47.  UFSM Universidade Federal de Santa Maria 

48.  UFU Universidade Federal de Uberlândia 

49.  UFVJM Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

50.  UNIFAL Universidade Federal de Alfenas 

51.  UNIFEI Universidade Federal de Itajubá 

52.  UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

53.  UNIVASF Universidade Federal do Vale do São Francisco 

 

Observações: 

 Em 2007, ano de criação do Reuni, existiam 54 universidades 

federais em funcionamento, ou seja, as 53 elencadas acima, e a 

Universidade Federal do ABC (UFABC), criada em 2005, que não 

participou do Programa por já adotar as inovações pedagógicas 

preconizadas pelo Reuni. 

 A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) foi criada em 2008, 

também no âmbito do Reuni, com as inovações pedagógicas propostas 

pelo Programa.  

 A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) e a Universidade 

Federal do Oeste do Pará (UFOPA) tiveram seus Projetos de Lei 

aprovados pelo Congresso Nacional em 2009 e foram sancionadas, 

respectivamente, em setembro e novembro daquele ano.  

 Outras duas universidades, a Universidade Federal da Integração 

Luso-Afrobrasileira (Unilab) e a Universidade Federal da 

Integração Latinoamericana (Unila) estavam em tramitação no 

Congresso Nacional, tendo sido sancionadas em 2010.   

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com dados de BRASIL. MEC: SESu, 2009, p.4-5. 
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Apêndice B – Segundo Relatório: lista das universidades federais (e-MEC). 

 

Fonte: Sistema e-MEC. Consulta em: 31/07/2013, às 13h34min. 

Relatório da consulta avançada 

Resultado da consulta por: INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

Total de Registros: 59 

 

Código Instituição (IES) 
Organização 
Acadêmica 

Categoria CI IGC Situação 

4504 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD) Universidade Pública 3 4 Ativa 

717 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE (UFCSPA) Universidade Pública - 4 Ativa 

699 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR) Universidade Pública - 3 Ativa 

4925 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) Universidade Pública - 5 Ativa 

5322 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA (UNIPAMPA) Universidade Pública - 4 Ativa 

3849 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT) Universidade Pública 3 3 Ativa 

3984 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF) Universidade Pública - 3 Ativa 

15497 UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) Universidade Pública - - Ativa 

2 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) Universidade Pública - 4 Ativa 

578 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) Universidade Pública 4 4 Ativa 
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15121 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) Universidade Pública - SC Ativa 

15001 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA) Universidade Pública - - Ativa 

579 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) Universidade Pública 3 4 Ativa 

577 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) Universidade Pública - 3 Ativa 

595 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG) Universidade Pública - 4 Ativa 

2564 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) Universidade Pública 3 4 Ativa 

584 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) Universidade Pública - 4 Ativa 

598 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI (UNIFEI) Universidade Pública 4 4 Ativa 

576 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) Universidade Pública 4 4 Ativa 

592 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) Universidade Pública 3 5 Ativa 

1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) Universidade Pública 3 4 Ativa 

694 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) Universidade Pública 3 4 Ativa 

575 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) Universidade Pública 4 5 Ativa 

6 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) Universidade Pública - 4 Ativa 

634 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) Universidade Pública - 4 Ativa 

580 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) Universidade Pública 4 4 Ativa 

789 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR) Universidade Pública 3 3 Ativa 

585 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) Universidade Pública 4 5 Ativa 
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582 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) Universidade Pública 3 4 Ativa 

7 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) Universidade Pública 4 5 Ativa 

107 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ) Universidade Pública 4 4 Ativa 

591 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) Universidade Pública - 5 Ativa 

3 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) Universidade Pública 3 4 Ativa 

17 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) Universidade Pública 4 4 Ativa 

8 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) Universidade Pública 4 5 Ativa 

549 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) Universidade Pública 3 3 Ativa 

830 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (UNIFAP) Universidade Pública - 3 Ativa 

4 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) Universidade Pública 3 3 Ativa 

583 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) Universidade Pública - 4 Ativa 

573 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) Universidade Pública 4 4 Ativa 

693 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) Universidade Pública 3 4 Ativa 

548 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) Universidade Pública - 4 Ativa 

15059 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA) Universidade Pública - SC Ativa 

569 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) Universidade Pública 3 4 Ativa 

571 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) Universidade Pública 4 4 Ativa 

5 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) Universidade Pública 3 4 Ativa 
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4503 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB) Universidade Pública - 4 Ativa 

586 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) Universidade Pública 5 4 Ativa 

12 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) Universidade Pública 3 4 Ativa 

570 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) Universidade Pública 5 4 Ativa 

581 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) Universidade Pública 4 5 Ativa 

596 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM) Universidade Pública 3 4 Ativa 

597 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM) Universidade Pública 3 5 Ativa 

572 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) Universidade Pública 5 4 Ativa 

590 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA (UFRA) Universidade Pública 2 4 Ativa 

587 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) Universidade Pública 4 4 Ativa 

574 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) Universidade Pública 4 4 Ativa 

589 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA) Universidade Pública 3 4 Ativa 

588 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) Universidade Pública 4 4 Ativa 
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Apêndice C – Quarto Relatório: filtro Interdisciplinar (e-MEC). 

 

Fonte: Sistema e-MEC. Consulta em: 31/07/2013, às 19h29min39seg. 

Relatório 4: Cursos gratuitos e presenciais nas UFs com o filtro "Interdisciplinar" 

Resultado da consulta por: CURSO  

Total de Registros: 15031 

 

Instituição(IES) Nome do Curso Grau Modalidade CC CPC ENADE Situação 

(588) UTFPR 
(1177454) INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO 
CAMPO 

Licenciatura Presencial - - - Em Atividade 

(574) UFRRJ 
(150193) INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO 
CAMPO 

Licenciatura Presencial - - - Em Atividade 

(596) UFVJM 
(121872) INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

Bacharelado Presencial 3 - - Em Atividade 

(596) UFVJM 
(121876) INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(596) UFVJM (121878) INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES Bacharelado Presencial 4 - - Em Atividade 

(596) UFVJM 
(1112604) INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO 
CAMPO 

Licenciatura Presencial - - - Em Atividade 

(596) UFVJM 
(1204359) INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO 
CAMPO 

Licenciatura Presencial - - - Em Atividade 

(4503) UFRB (121924) INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE Bacharelado Presencial 4 - - Em Atividade 
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(4503) UFRB (1135527) INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(5) UFPI (116612) INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS NATURAIS Licenciatura Presencial - - - Em Atividade 

(569) UFPA (5000216) INTERDISCIPLINAR Licenciatura Presencial - - - Em Atividade 

(15059) UFOPA 
(1187617) BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(15059) UFOPA 
(1187638) BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM 
CIÊNCIAS DA TERRA 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(15059) UFOPA 
(1187676) BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM 
GESTÃO AMBIENTAL 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(15059) UFOPA 
(1188364) BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(15059) UFOPA 
(1193542) BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DAS ÁGUAS 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(15059) UFOPA 
(1202222) BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(15059) UFOPA 
(1206078) BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM 
ETNODESENVOLVIMENTO 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(548) UFMA 
(1192641) INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(548) UFMA 
(5001085) INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(3) UFS 
(1119819) INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO 
CAMPO 

Licenciatura Presencial - - - Em Atividade 
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(591) UNIFESP (1168027) INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA DO MAR Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(107) UFSJ 
(1134708) INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(585) UFSC (1084137) INTERDISCIPLINAR EM MOBILIDADE Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(585) UFSC (1112791) INTERDISCIPLINAR EM MOBILIDADE Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(576) UFJF (116500) INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN Bacharelado Presencial 4 - - Em Atividade 

(576) UFJF (123192) INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN Bacharelado Presencial - - - Extinto 

(576) UFJF (123197) INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN Bacharelado Presencial - - - Extinto 

(576) UFJF (123214) INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN Bacharelado Presencial - - - Extinto 

(576) UFJF (123215) INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN Bacharelado Presencial - - - Extinto 

(576) UFJF (416500) INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN Bacharelado Presencial - - - Extinto 

(576) UFJF (1109546) INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN Licenciatura Presencial - - - Extinto 

(576) UFJF (1120242) INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(2564) UFCG 
(1106596) INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO 
CAMPO 

Licenciatura Presencial - - - Em Atividade 

(595) UNIFAL-MG (120513) INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E ECONOMIA Bacharelado Presencial 4 SC SC Em Atividade 

(595) UNIFAL-MG 
(120515) INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

Bacharelado Presencial 4 - - Em Atividade 

(595) UNIFAL-MG (1080612) INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E ECONOMIA Bacharelado Presencial - - - Extinto 

(595) UNIFAL-MG (1080826) INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA Bacharelado Presencial - - - Extinto 
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(15121) UFFS 
(5000395) INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO 
CAMPO 

Licenciatura Presencial - - - Em Atividade 

(578) UFBA 
(1161446) INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(5322) 
UNIPAMPA 

(1128050) INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 
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Apêndice D – Quinto Relatório: filtro Ciência e Tecnologia (e-MEC). 

 

Fonte: Sistema e-MEC. Consulta em: 31/07/2013, às 19h29min39seg. 

Relatório 5: Cursos gratuitos e presenciais nas UFs com o filtro "Ciência e Tecnologia" 

Resultado da consulta por: CURSO 

Total de Registros: 15031 

 

Instituição(IES) Nome do Curso Grau Modalidade CC CPC ENADE Situação 

(589) UFERSA (115562) CIÊNCIA E TECNOLOGIA Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(589) UFERSA (115564) CIÊNCIA E TECNOLOGIA Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(589) UFERSA (1101840) CIÊNCIA E TECNOLOGIA Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(589) UFERSA (1105110) CIÊNCIA E TECNOLOGIA Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(589) UFERSA (1115285) CIÊNCIA E TECNOLOGIA Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(589) UFERSA (1115964) CIÊNCIA E TECNOLOGIA Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(589) UFERSA (1166270) CIÊNCIA E TECNOLOGIA Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(596) UFVJM 
(121872) INTERDISCIPLINAR EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Bacharelado Presencial 3 - - Em Atividade 

(596) UFVJM 
(121876) INTERDISCIPLINAR EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(570) UFRN (116756) CIÊNCIA E TECNOLOGIA Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 
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(15059) UFOPA 
(1188364) BACHARELADO 
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(15059) UFOPA 
(1193542) BACHARELADO 
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DAS ÁGUAS 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(548) UFMA 
(1192641) INTERDISCIPLINAR EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(548) UFMA 
(5001085) INTERDISCIPLINAR EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(8) UFV 
(18856) CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
LATICÍNIOS 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(591) UNIFESP (1103481) CIÊNCIA E TECNOLOGIA Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(591) UNIFESP (1105385) CIÊNCIA E TECNOLOGIA Bacharelado Presencial - - - Extinto 

(591) UNIFESP (1105386) CIÊNCIA E TECNOLOGIA Bacharelado Presencial - - - Extinto 

(591) UNIFESP (1105387) CIÊNCIA E TECNOLOGIA Bacharelado Presencial - - - Extinto 

(591) UNIFESP (1105389) CIÊNCIA E TECNOLOGIA Bacharelado Presencial - - - Extinto 

(107) UFSJ 
(1134708) INTERDISCIPLINAR EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(585) UFSC 
(116534) CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
ALIMENTOS 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(585) UFSC 
(1080989) CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
AGROALIMENTAR 

Bacharelado Presencial - - - Extinto 
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(6) UFOP 
(121650) CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
ALIMENTOS 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(1) UFMT 
(116550) CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
ALIMENTOS 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(595) UNIFAL-MG 
(120515) INTERDISCIPLINAR EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Bacharelado Presencial 4 - - Em Atividade 

(595) UNIFAL-MG 
(1080826) INTERDISCIPLINAR EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Bacharelado Presencial - - - Extinto 

(578) UFBA (117238) CIÊNCIA E TECNOLOGIA Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(578) UFBA (118038) CIÊNCIA E TECNOLOGIA Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(578) UFBA (1110910) CIÊNCIA E TECNOLOGIA Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(578) UFBA 
(1161446) INTERDISCIPLINAR EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(5322) UNIPAMPA 
(122054) CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
ALIMENTOS 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(5322) UNIPAMPA 
(1128050) INTERDISCIPLINAR EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(4925) UFABC (97512) CIÊNCIA E TECNOLOGIA Bacharelado Presencial 5 - - Em Atividade 

(4925) UFABC (1102965) CIÊNCIA E TECNOLOGIA Bacharelado Presencial - - - Extinto 

(4925) UFABC (1103166) CIÊNCIA E TECNOLOGIA Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 
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Apêndice E – Sexto Relatório: filtro Humanidades (e-MEC). 

Fonte: Sistema e-MEC. Consulta em: 31/07/2013, às 19h29min39seg. 

Relatório 6: Cursos gratuitos e presenciais nas UFs com o filtro "Humanidades" 

Resultado da consulta por: CURSO 

Total de Registros: 15031 

 

Instituição(IES) Nome do Curso Grau Modalidade CC CPC ENADE Situação 

(596) UFVJM 
(121878) INTERDISCIPLINAR EM 
HUMANIDADES 

Bacharelado Presencial 4 - - Em Atividade 

(576) UFJF (1109471) HUMANIDADES Bacharelado Presencial - - - Extinto 

(576) UFJF (1113940) HUMANIDADES Bacharelado Presencial - - - Extinto 

(578) UFBA (117228) HUMANIDADES Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(578) UFBA (117230) HUMANIDADES Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(578) UFBA (5000732) HUMANIDADES Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(15497) UNILAB (1168188) HUMANIDADES Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

(4925) UFABC 
(1103016) CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES 

Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 
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Anexo A – Distribuição geográfica das universidades federais e seus campi  

 

Anexo II – Distribuição geográfica das universidades federais e seus câmpus [sic]
(*)

 
 

Região Centro-Oeste 
 

Nº Ifes Denominação do Câmpus/Unidade Região UF Município 
1 UFG Câmpus Catalão CO GO Catalão 
2 UFG Câmpus Goiás CO GO Goiás 
3 UFG Câmpus Riachuelo CO GO Jataí 
4 UFG Câmpus Samambaia CO GO Goiânia 
5 UFG Unidade  Jatobá CO GO Jataí 
6 UFG Unidade Prof. Colemar Natal e Silva CO GO Goiânia 
7 UFG Câmpus Aparecida de Goiânia¹ CO GO Aparecida de Goiânia 
8 UFG Câmpus Cidade Ocidental¹ CO GO Cidade Ocidental 
9 UFGD Câmpus de Dourados CO MS Dourados 

10 UFMS Câmpus de Aquidauana CO MS Aquidauana 
11 UFMS Câmpus de Bonito CO MS Bonito 
12 UFMS Câmpus de Campo Grande CO MS Campo Grande 
13 UFMS Câmpus de Chapadão do Sul CO MS Chapadão do Sul 
14 UFMS Câmpus de Corumbá CO MS Corumbá 
15 UFMS Câmpus de Coxim CO MS Coxim 
16 UFMS Câmpus de Nova Andradina CO MS Nova Andradina 
17 UFMS Câmpus de Paranaíba CO MS Paranaíba 
18 UFMS Câmpus de Ponta Porã CO MS Ponta Porã 
19 UFMS Câmpus de Três Lagoas CO MS Três Lagoas 
20 UFMS Câmpus Naviraí CO MS Naviraí 
21 UFMT Câmpus Cuiabá CO MT Cuiabá 
22 UFMT Câmpus Universitário de Rondonópolis CO MT Rondonópolis 
23 UFMT Câmpus Universitário de Sinop CO MT Sinop 
24 UFMT Câmpus Universitário do Araguaia CO MT Pontal do Araguaia 
25 UFMT Unidade Barra do Garças CO MT Barra do Garças 
26 UFMT Unidade II – Cuiabá CO MT Cuiabá 
27 UFMT Câmpus Várzea Grande¹ CO MT Várzea Grande 
28 UNB Câmpus Darcy Ribeiro CO DF Brasília 
29 UNB Unidade  Ceilândia CO DF Brasília 
30 UNB Unidade Gama CO DF Brasília 
31 UNB Unidade Planaltina CO DF Brasília 

 

Região Norte 

 

Nº Ifes Denominação do Câmpus/Unidade Região UF Município 
1 Ufac Câmpus Áulio Gélio Alves de Souza N AC Rio Branco 
2 Ufac Câmpus da Floresta N AC Cruzeiro do Sul 

                                                           
(*)

 “Câmpus” é como esta palavra está grafada em todo esse documento. Ver: BRASIL. Ministério da 
Educação. Análise sobre a expansão das Universidades Federais 2003 a 2012. Brasília: MEC, 
2012, p. 43-51. Disponível em: <file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/ 
Brasil_MEC_2012_expansao.pdf>. 
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3 Ufam Câmpus do Alto Solimões N AM Benjamin Constant 
4 Ufam Câmpus do Médio Solimões N AM Coari 
5 Ufam Câmpus do Vale do Rio Madeira N AM Humaitá 
6 Ufam Câmpus Universitário Moisés Benarrós Israel N AM Itacoatiara 
7 Ufam Câmpus Universitário Prof. Dorval Varela Moura N AM Parintins 
8 Ufam Câmpus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho N AM Manaus 
9 Ufopa Câmpus de Alenquer¹ N PA Alenquer 

10 Ufopa Câmpus de Itaituba¹ N PA Itaituba 
11 Ufopa Câmpus de Juruti¹ N PA Juruti 
12 Ufopa Câmpus de Monte Alegre¹ N PA Monte Alegre 
13 Ufopa Câmpus de Óbidos¹ N PA Óbidos 
14 Ufopa Câmpus de Oriximiná¹ N PA Oriximiná 
15 Ufopa Câmpus de Santarém N PA Santarém 
16 UFPA Câmpus de Abaetetuba N PA Abaetetuba 
17 UFPA Câmpus de Altamira N PA Altamira 
18 UFPA Câmpus de Belém N PA Belém 
19 UFPA Câmpus de Bragança N PA Bragança 
20 UFPA Câmpus de Breves N PA Breves 
21 UFPA Câmpus de Cametá N PA Cametá 
22 UFPA Câmpus de Castanhal N PA Castanhal 
23 UFPA Câmpus de Marabá N PA Marabá 
24 UFPA Câmpus de Soure N PA Soure 
25 UFPA Câmpus de Ananindeua¹ N PA Ananindeua 
26 UFPA Câmpus de Tucuruí N PA Tucuruí 
27 Ufra Câmpus de Belém N PA Belém 
28 Ufra Câmpus de Capanema¹ N PA Capanema 
29 Ufra Câmpus de Capitão Poço N PA Capitão Poço 
30 Ufra Câmpus de Paragominas N PA Paragominas 
31 Ufra Câmpus de Tomé Açu¹ N PA Tomé Açu 
32 Ufra Câmpus de Parauapebas N PA Parauapebas 
33 UFRR Câmpus do Paricarana N RR Boa Vista 
34 UFRR Unidade do Cauamé N RR Boa Vista 
35 UFT Câmpus de Araguaína N TO Araguaína 
36 UFT Câmpus de Arraias N TO Arraias 
37 UFT Câmpus de Gurupi N TO Gurupi 
38 UFT Câmpus de Miracema N TO Miracema do Tocantins 
39 UFT Câmpus de Palmas N TO Palmas 
40 UFT Câmpus de Porto Nacional N TO Porto Nacional 
41 UFT Câmpus de Tocantinópolis N TO Tocantinópolis 
42 Unifap Câmpus de Santana N AP Santana 
43 Unifap Câmpus Marco Zero do Equador N AP Macapá 
44 Unifap Câmpus Sul N AP Laranjal do Jari 
45 Unifap Unidade Centro Binacional do Oiapoque¹ N AP Oiapoque 
46 Unifesspa Câmpus Rondon do Pará¹ N PA Rondon do Pará 
47 Unifesspa Câmpus Santana do Araguaia¹ N PA Santana do Araguaia 
48 Unifesspa Câmpus São Félix do Xingu¹ N PA São Félix do Xingu 
49 Unifesspa Câmpus Xinguara¹ N PA Xinguara 
50 Unir Câmpus de Ariquemes N RO Ariquemes 
51 Unir Câmpus de Cacoal N RO Cacoal 
52 Unir Câmpus de Guajará-Mirim N RO Guajará-Mirim 
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53 Unir Câmpus de Ji-Paraná N RO Ji-Paraná 
54 Unir Câmpus de Rolim de Moura N RO Rolim de Moura 
55 Unir Câmpus de Vilhena N RO Vilhena 
56 Unir Câmpus José Ribeiro Filho N RO Porto Velho 

 

Região Nordeste 

 

Nº Ifes Denominação do Câmpus/Unidade Região UF Município 
1 Ufal Câmpus Arapiraca NE AL Arapiraca 
2 Ufal Câmpus Delmiro Gouveia NE AL Delmiro  Gouveia 
3 Ufal Câmpus Delza Gitaí NE AL Rio Largo 
4 Ufal Câmpus Sede NE AL Maceió 
5 Ufal Unidade Palmeira dos Índios NE AL Palmeira dos Índios 
6 Ufal Unidade Penedo NE AL Penedo 
7 Ufal Unidade Santana do Ipanema NE AL Santana do Ipanema 
8 Ufal Unidade Viçosa NE AL Viçosa 
9 UFBA Câmpus Anísio Teixeira NE BA Vitória da Conquista 

10 UFBA Câmpus Reitor Edgar Santos NE BA Barreiras 
11 UFBA Câmpus Salvador NE BA Salvador 
12 UFBA Câmpus Camaçari¹ NE BA Camaçari 
13 UFC Câmpus do Benfica NE CE Fortaleza 
14 UFC Câmpus do Cariri NE CE Juazeiro do Norte 
15 UFC Câmpus do Quixadá NE CE Quixadá 
16 UFC Câmpus do Sobral NE CE Sobral 
17 UFC Unidade Barbalha NE CE Barbalha 
18 UFC Unidade Crato NE CE Crato 
19 UFC Unidade do Pici NE CE Fortaleza 
20 UFC Unidade do Porangabussu NE CE Fortaleza 
21 UFC Câmpus Crateús¹ NE CE Crateús 
22 UFC Câmpus  Russas¹ NE CE Russas 
23 UFCA Câmpus Icó¹ NE CE Icó 
24 UFCA Câmpus de Brejo Santo¹ NE CE Brejo Santo 
25 UFCG Câmpus de Cajazeiras¹ NE PB Cajazeiras 
26 UFCG Câmpus de Campina Grande NE PB Campina Grande 
27 UFCG Câmpus de Cuité NE PB Cuité 
28 UFCG Câmpus de Patos NE PB Patos 
29 UFCG Câmpus de Pombal NE PB Pombal 
30 UFCG Câmpus de Souza NE PB Sousa 
31 UFCG Câmpus de Sumé NE PB Sumé 
32 Ufersa Câmpus Caraúbas NE RN Caraúbas 
33 Ufersa Câmpus de Angicos NE RN Angicos 
34 Ufersa Câmpus de Mossoró NE RN Mossoró 
35 Ufersa Câmpus de Pau dos Ferros¹ NE RN Pau dos Ferros 
36 Ufesba Câmpus Itabuna¹ NE BA Itabuna 
37 Ufesba Câmpus Sede Porto Seguro¹ NE BA Porto Seguro 
38 Ufesba Câmpus Teixeira de Freitas¹ NE BA Teixeira de Freitas 
39 UFMA Câmpus de Bacabal NE MA Bacabal 
40 UFMA Câmpus de Chapadinha NE MA Chapadinha 
41 UFMA Câmpus de Codó NE MA Codó 
42 UFMA Câmpus de Grajaú NE MG Grajaú 
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43 UFMA Câmpus de Imperatriz NE MG Imperatriz 
44 UFMA Câmpus de Pinheiro NE MG Pinheiro 
45 UFMA Câmpus de São Luís NE MG São Luís 
46 UFMA Câmpus São Bernardo NE MG São Bernardo 
47 UFMA Câmpus Balsas¹ NE MG Balsas 
48 Ufoba Câmpus Bom Jesus da Lapa¹ NE MG Bom Jesus da Lapa 
49 Ufoba Câmpus Luís Eduardo Magalhães¹ NE MG Luís Eduardo Magalhães 
50 Ufoba Câmpus Barra¹ NE MG Barra 
51 UFPB Câmpus de Areia NE MG Areia 
52 UFPB Câmpus de Bananeiras NE MG Bananeiras 
53 UFPB Câmpus de João Pessoa NE MG João Pessoa 
54 UFPB Câmpus Litoral Norte NE MG Rio Tinto 
55 UFPB Unidade Mamanguape NE MG Mamanguape 
56 UFPE Câmpus Centro Acadêmico de Vitória NE MG Vitória de Santo Antão 
57 UFPE Câmpus do Agreste NE MG Caruaru 
58 UFPE Câmpus Joaquim Amazonas NE MG Recife 
59 UFPI Câmpus de Bom Jesus NE MG Bom Jesus 
60 UFPI Câmpus de Floriano NE MG Floriano 
61 UFPI Câmpus de Parnaíba NE MG Parnaíba 
62 UFPI Câmpus de Picos NE MG Picos 
63 UFPI Câmpus de Teresina NE MG Teresina 
64 UFRB Câmpus de Amargosa NE MG Amargosa 
65 UFRB Câmpus de Cachoeira NE MG Cachoeira 
66 UFRB Câmpus de Cruz das Almas NE MG Cruz das Almas 
67 UFRB Câmpus de Santo Antônio de Jesus NE SP Santo Antônio de Jesus 
68 UFRB Câmpus Feira de Santana¹ NE SP Feira de Santana 
69 UFRN Câmpus Central NE SP Natal 
70 UFRN Câmpus de Caicó NE SP Caicó 
71 UFRN Câmpus de Currais Novos NE SP Currais Novos 
72 UFRN Câmpus de Santa Cruz NE SP Santa Cruz 
73 UFRN Câmpus do Cérebro NE SP Macaíba 
74 UFRN Unidade  Macaíba NE SP Macaíba 
75 UFRPE Câmpus de Dois Irmãos NE SP Recife 
76 UFRPE Câmpus de Garanhuns NE RJ Garanhuns 
77 UFRPE Câmpus de Serra Talhada NE RJ Serra Talhada 
78 UFRPE Câmpus Cabo de Santo Agostinho¹ NE RJ Cabo de Santo Agostinho 

79 UFS 
Câmpus Cidade Universitária Prof. José Aluísio de 
Campos 

NE RJ São Cristóvão 

80 UFS Câmpus da Saúde Prof. João Cardoso Nascimento Júnior NE RJ Aracaju 
81 UFS Câmpus de Lagarto NE RJ Lagarto 
82 UFS Câmpus de Laranjeiras NE SE Laranjeiras 
83 UFS Câmpus Universitáro Prof. Alberto Carvalho NE SE Itabaiana 
84 Unilab Câmpus de Redenção NE CE Redenção 
85 Unilab Câmpus São Francisco do Conde¹ NE BA São Francisco do Conde 
86 Univasf Câmpus Juazeiro NE BA Juazeiro 
87 Univasf Câmpus Petrolina Centro NE PE Petrolina 
88 Univasf Câmpus São Raimundo Nonato NE PI São Raimundo Nonato 
89 Univasf Câmpus Senhor do Bonfim NE BA Senhor do Bonfim 
90 Univasf Unidade Ciências Agrárias NE PE Petrolina 

 



174 
 

Região Sul 

 

Nº Ifes Denominação  do  Câmpus/Unidade Região UF Município 
1 Furg Câmpus Carreiros S RS Rio Grande 
2 Furg Câmpus de São Lourenço do Sul S RS São Lourenço do Sul 
3 Furg Câmpus Santa Vitória do Palmar S RS Santa Vitória do Palmar 

4 Furg Câmpus Santo Antônio da Patrulha S RS 
Santo Antônio da 
Patrulha 

5 Furg Unidade Cidade S RS Rio Grande 
6 Furg Unidade da Saúde S RS Rio Grande 

7 UFCSPA 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre 

S RS Porto Alegre 

8 UFFS Câmpus de Cerro Largo S RS Cerro Largo 
9 UFFS Câmpus de Chapecó S SC Chapecó 

10 UFFS Câmpus de Erechim S RS Erechim 
11 UFFS Câmpus de Laranjeiras do Sul S PR Laranjeiras do Sul 
12 UFFS Câmpus de Realeza S PR Realeza 
13 Ufpel Câmpus Capão do Leão S RS Capão do Leão 
14 Ufpel Câmpus Porto S RS Pelotas 
15 Ufpel Unidade CAVG S RS Pelotas 
16 Ufpel Unidade da Saúde S RS Pelotas 
17 Ufpel Unidade das Ciências Sociais e Engenharia S RS Pelotas 
18 Ufpel Unidade Palma S RS Capão do Leão 
19 UFPR Câmpus Centro S PR Curitiba 
20 UFPR Câmpus do Litoral S PR Matinhos 
21 UFPR Câmpus do Pontal do Paraná S PR Pontal do Paraná 
22 UFPR Câmpus Palotina S PR Palotina 
23 UFPR Unidade Agrária S PR Curitiba 
24 UFPR Unidade Politécnico S PR Curitiba 
25 UFRGS Câmpus Ceclimar S RS Imbé 
26 UFRGS Câmpus do Centro S RS Porto Alegre 
27 UFRGS Unidade da Saúde S RS Porto Alegre 
28 UFRGS Unidade do Vale S RS Porto Alegre 
29 UFRGS Unidade Olímpico S RS Porto Alegre 
30 UFRGS Câmpus Litoral Norte¹ S RS Tramandaí 
31 UFSC Câmpus de Araranguá S SC Araranguá 
32 UFSC Câmpus de Curitibanos S SC Curitibanos 
33 UFSC Câmpus de Joinville S SC Joinville 
34 UFSC Câmpus Reitor João David Ferreira Lima S SC Florianópolis 
35 UFSC Câmpus Blumenau¹ S SC Blumenau 
36 UFSM Câmpus de Frederico Westphalen S RS Frederico Westphalen 
37 UFSM Câmpus de Palmeira das Missões S RS Palmeira das Missões 
38 UFSM Câmpus de Santa Maria S RS Santa Maria 
39 UFSM Câmpus de Silveira Martins S RS Silveira Martins 
40 UFSM Câmpus Cachoeira do Sul¹ S RS Cachoeira do Sul 
41 Unila Câmpus de Foz do Iguaçu S PR Foz do Iguaçu 
42 Unipampa Câmpus Alegrete S RS Alegrete 
43 Unipampa Câmpus Bagé S RS Bagé 
44 Unipampa Câmpus Caçapava do Sul S RS Caçapava do Sul 
45 Unipampa Câmpus Dom Pedrito S RS Dom Pedrito 
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46 Unipampa Câmpus Itaqui S RS Itaqui 
47 Unipampa Câmpus Jaguarão S RS Jaguarão 
48 Unipampa Câmpus Sant'Ana do Livramento S RS Sant'Ana do Livramento 
49 Unipampa Câmpus São Borja S RS São Borja 
50 Unipampa Câmpus São Gabriel S RS São Gabriel 
51 Unipampa Câmpus Uruguaiana S RS Uruguaiana 
52 UTFPR Câmpus de Apucarana S PR Apucarana 
53 UTFPR Câmpus de Campo Mourão S PR Campo Mourão 
54 UTFPR Câmpus de Cornélio Procópio S PR Cornélio Procópio 
55 UTFPR Câmpus de Curitiba S PR Curitiba 
56 UTFPR Câmpus de Dois Vizinhos S PR Dois Vizinhos 
57 UTFPR Câmpus de Francisco Beltrão S PR Francisco Beltrão 
58 UTFPR Câmpus de Guarapuava¹ S PR Guarapuava 
59 UTFPR Câmpus de Londrina S PR Londrina 
60 UTFPR Câmpus de Medianeira S PR Medianeira 
61 UTFPR Câmpus de Pato Branco S PR Pato Branco 
62 UTFPR Câmpus de Ponta Grossa S PR Ponta Grossa 
63 UTFPR Câmpus de Toledo S PR Toledo 

 

Região Sudeste 

 

Nº Ifes Denominação do Câmpus/Unidade Região UF Município 
1 UFABC Câmpus Mauá¹ SE SP Mauá 
2 UFABC Câmpus Santo André SE SP Santo André 

3 UFABC Câmpus São Bernardo do Campo SE SP 
São Bernardo do 
Campo 

4 Ufes Câmpus Alaor Queiroz de Araújo SE ES Vitória 
5 Ufes Câmpus de Alegre SE ES Alegre 
6 Ufes Câmpus de São Mateus SE ES São Mateus 
7 Ufes Unidade Thomaz Tomazzi SE ES Vitória 
8 UFF Câmpus de Angra dos Reis SE RJ Angra dos Reis 

9 UFF Câmpus de Campos dos Goytacazes SE RJ 
Campos dos 
Goytacazes 

10 UFF Câmpus de Itaperuna SE RJ Itaperuna 
11 UFF Câmpus de Macaé SE RJ Macaé 
12 UFF Câmpus de Niterói SE RJ Niterói 
13 UFF Câmpus de Nova Friburgo SE RJ Nova Friburgo 
14 UFF Câmpus de Rio das Ostras SE RJ Rio das Ostras 

15 UFF Câmpus de Santo Antônio de Pádua SE RJ 
Santo Antônio de 
Pádua 

16 UFF Câmpus de Volta Redonda SE RJ Volta Redonda 
17 UFF Unidade de Miracema SE RJ Miracema 
18 UFF Unidade de Quissamã SE RJ Quissamã 
19 UFJF Câmpus de Juiz de Fora SE MG Juiz de Fora 
20 UFJF Câmpus Governador Valadares¹ SE MG Governador Valadares 
21 Ufla Câmpus de Lavras SE MG Lavras 
22 UFMG Câmpus Montes Claros SE MG Montes Claros 
23 UFMG Câmpus Pampulha SE MG Belo Horizonte 
24 UFMG Unidade Saúde SE MG Belo Horizonte 
25 Ufop Câmpus de João Monlevade SE MG João Monlevade 
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26 Ufop Câmpus de Ouro Preto SE MG Ouro Preto 
27 Ufop Câmpus Mariana – Instituto de Ciências Humanas e Sociais SE MG Mariana 

28 Ufop 
Unidade II de Mariana – Instituto de Ciências Sociais 
Aplicadas 

SE MG Mariana 

29 Ufop Unidade Morro do Cruzeiro SE MG Ouro Preto 
30 UFRJ Câmpus Macaé SE RJ Macaé 
31 UFRJ Câmpus Universitário Ilha do Fundão SE RJ Rio de Janeiro 
32 UFRJ Câmpus Xerém SE RJ Duque de Caxias 
33 UFRJ Unidade Praia Vermelha SE RJ Rio de Janeiro 
34 UFRRJ Câmpus de Nova Iguaçu SE RJ Nova Iguaçu 
35 UFRRJ Câmpus de Três Rios SE RJ Três Rios 
36 UFRRJ Câmpus Seropédica SE RJ Seropédica 
37 Ufscar Câmpus Araras SE SP Araras 
38 Ufscar Câmpus São Carlos SE SP São Carlos 
39 Ufscar Câmpus Sorocaba SE SP Sorocaba 
40 Ufscar Câmpus de Lagoa dos Sinos¹ SE SP Buri 
41 UFSJ Câmpus Alto Paraopeba – Ouro Branco SE MG Ouro Branco 
42 UFSJ Câmpus de Santo Antônio SE MG São João Del-Rei 
43 UFSJ Câmpus Centro-Oeste Dona Lindu SE MG Divinópolis 
44 UFSJ Câmpus de Sete Lagoas SE MG Sete Lagoas 
45 UFSJ Unidade Dom Bosco SE MG São João Del-Rei 
46 UFSJ Unidade Tancredo Neves SE MG São João Del-Rei 
47 UFTM Câmpus de Uberaba SE MG Uberaba 
48 UFU Câmpus de Monte Carmelo¹ SE MG Monte Carmelo 
49 UFU Câmpus de Patos de Minas¹ SE MG Patos de Minas 
50 UFU Câmpus do Pontal SE MG Ituiutaba 
51 UFU Câmpus Santa Mônica SE MG Uberlândia 
52 UFU Unidade Educação Física SE MG Uberlândia 
53 UFU Unidade Umuarama SE MG Uberlândia 
54 UFV Câmpus de Florestal SE MG Florestal 
55 UFV Câmpus de Rio Paranaíba SE MG Rio Paranaíba 
56 UFV Câmpus de Viçosa SE MG Viçosa 
57 UFVJM Câmpus Avançado Mucuri SE MG Teófilo Otoni 
58 UFVJM Câmpus JK SE MG Diamantina 
59 UFVJM Unidade Centro de Convenções SE MG Diamantina 
60 UFVJM Câmpus Janaúba¹ SE MG Janaúba 
61 UFVJM Câmpus Unaí¹ SE MG Unaí 
62 Unifal Câmpus Alfenas SE MG Alfenas 
63 Unifal Câmpus Poços de Caldas SE MG Poços de Caldas 
64 Unifal Câmpus Varginha SE MG Varginha 
65 Unifei Câmpus de Itabira SE MG Itabira 
66 Unifei Câmpus Prof. José Rodrigues Seabra SE MG Itajubá 
67 Unifesp Câmpus da Baixada Santista – Vila Mathias SE SP Santos 
68 Unifesp Câmpus de Guarulhos SE SP Guarulhos 
69 Unifesp Câmpus de Osasco SE SP Osasco 
70 Unifesp Câmpus de São José dos Campos SE SP São José dos Campos 
71 Unifesp Câmpus de São Paulo – Vila Clementino SE SP São Paulo 
72 Unifesp Câmpus Diadema SE SP Diadema 
73 Unifesp Unidade  Eldorado SE SP Diadema 
74 Unifesp Unidade Zona Leste¹ SE SP São Paulo 
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75 Unifesp Câmpus Embu¹ SE SP Embu 
76 Unirio Câmpus Pasteur 296 SE RJ Rio de Janeiro 
77 Unirio Unidade Frei Caneca SE RJ Rio de Janeiro 
78 Unirio Unidade Mariz e Barros SE RJ Rio de Janeiro 
79 Unirio Unidade Pasteur 436 SE RJ Rio de Janeiro 
80 Unirio Unidade Pasteur 458 SE RJ Rio de Janeiro 
81 Unirio Unidade Voluntários da Pátria SE RJ Rio de Janeiro 

 
 
Fonte: BRASIL, 2012, p. 43-51 
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Anexo B – Programa Expandir 

 

 

 

Fonte: DINIZ, M. I. C. Plano de reestruturação e expansão das IFES - REUNI. Disponível em: 

<http://www0.ufu.br/expansaoufu/documentos_importantes/apresentacao_reuni_1.ppt>. Acesso em: 

10/1/2012.  
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Anexo C – Dossiê Reuni 
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