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RESUMO 

 

O presente estudo está vinculado ao Grupo de Políticas Públicas de Currículo e 
Avaliação do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE da Universidade 
do Vale do Itajaí (UNIVALI). A temática estudada situa-se no campo das políticas 
públicas para o ensino superior com relação à atual (re)configuração da 
universidade pública brasileira. No ano de 2007, no governo de Luiz Inácio Lula da 
Silva, foi instituído o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais – o REUNI pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 
2007. O objetivo era de, num prazo de cinco anos, ampliar o acesso ao ensino 
superior público, prioritariamente em cursos noturnos e licenciaturas. Além da 
expansão do ensino superior, o REUNI propunha a revisão estrutural e acadêmica 
dos cursos de graduação para torná-los mais flexíveis, promovendo a diversificação 
das modalidades, preferencialmente com superação da profissionalização precoce e 
especializada. O programa tinha como meta global a elevação gradual da taxa de 
conclusão média dos cursos presenciais para noventa por cento, e da ampliação da 
relação de alunos por professor para dezoito por um. Para a concretização destas 
medidas, o programa previu um total de investimentos na ordem de dois bilhões de 
reais, projetados para o período de 2008 a 2012. A universidade brasileira foi 
construída com base no alicerce da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e 
Extensão, portanto, o processo de desenvolvimento da graduação está intimamente 
ligado à pós-graduação. Em que pese este marco, o REUNI fazia pouca referência à 
pós-graduação, citada em apenas uma das diretrizes do programa: o suporte da 
pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de 
graduação, participação tardia e limitada, centrada na participação de pós-
graduandos bolsistas, como assistentes em disciplinas com alto índice de 
reprovação. Para analisar a participação dos programas de pós-graduação no 
REUNI foi desenvolvido um estudo qualitativo, com base na análise documental das 
propostas do REUNI, utilizando o método da análise de conteúdo proposta por 
Bardin, utilizando-se da Diretriz F - Suporte da pós graduação ao desenvolvimento e 
aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação do REUNI, parte integrante 
dos Planos REUNI de trinta e duas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), 
com o propósito de verificar as formas de suporte e articulação da graduação com a 
pós-graduação; relatórios de gestão dos anos 2009/2010; e relatórios do REUNI no 
período 2008/2010. O estudo dos Planos elaborados pelas IFES possibilitou o 
conhecimento sobre como se deu o desenvolvimento nas IFES da relação 
graduação e pós-graduação, no período anterior à implantação do REUNI, e como 
as proposta similares foram implantadas com o REUNI. Constatou-se que as 
propostas vinculadas ao REUNI estavam concentradas em três categorias: 
expansão, integração graduação/pós-graduação e reestruturação, e que elas já 
faziam parte do planejamento institucional e, portanto foram incorporadas ao REUNI. 
Em consequência, o suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e 
aperfeiçoamento qualitativos dos cursos de graduação apresentou-se como 
resultado e não como uma nova intenção. Mesmo com os poucos dados 
disponibilizados devido a recém conclusão do programa, foi possível concluir que a 
falta de planejamento bem como a escassez de contratação de docentes e técnicos-
administrativos foram os grandes empecilhos para eficácia do programa. 
 

Palavras-chave: Ensino superior, Relações graduação e pós-graduação, Políticas 
Públicas para o Ensino Superior, Programa REUNI 



 
 

ABSTRACT 

 
This study is linked to the Research Group “Public Policies of Curriculum and 
Evaluation” of the Postgraduate Program in Education - PPGE of the University of 
Vale do Itajaí (UNIVALI). Its topic of study is in the area of public policies for higher 
education in relation to the current (re)configuration of the Brazilian public university. 
The Support Program for the Restructuring and Expansion of Federal Universities 
(REUNI) was instituted by Decree 6096 of April 24, 2007, under the Luiz Inácio Lula 
da Silva government. Its goal was to expand access to higher education within a five-
year period, particularly in evening courses and degrees. The REUNI also proposed 
a structural and academic review of undergraduate courses, seeking to make them 
more flexible by promoting a diversification of forms of education, preferably having 
students to specialize earlier on in their careers. The overall aim of the program was 
to gradually increase the average completion rate of courses to ninety percent, and 
to increase the student-to-teacher ratio by eighteen-to-one. For the implementation of 
these measures, the program forecast a total investment of around two billion dollars 
for the period 2008-2012. The Brazilian university was built on a foundation of 
integration between Teaching, Research and Extension activities, therefore, the 
process of development of graduation is closely linked to postgraduation. Despite this 
milestone, the REUNI made little reference to postraduation, which was cited in only 
one of the guidelines of the program: the support of postgraduation for the 
development and qualitative improvement of undergraduate courses, which was late 
and limited, focused on participation of postgraduate fellows as assistants in 
disciplines with high failure rates. To analyze the participation of postgraduate 
programs in REUNI, a qualitative study was carried out based on documentary 
analysis of the REUNI’s proposals, using Bardin’s method of content analysis, based 
on Guideline F - Support of postgraduation for the development and qualitative 
improvement of graduation courses of the REUNI, an integral part of the REUNI 
plans of thirty-two Federal Higher Education Institutions (FHEIs), in order to verify the 
forms of support and cooperation of undergraduate with postgraduate studies; 
management reports for the years 2009/2010; and reports of the REUNI for 
2008/2010. The study of the plans created by the FHEIs enabled a knowledge of the 
development of the relationship between graduation and postgraduation in the FHEIs 
in the period prior to the implementation of the REUNI, and of how similar proposals 
have been implemented with similar REUNIs. It was found that the proposals linked 
to the REUNI were concentrated in three categories: growth, 
undergraduation/postgraduation integration, and restructuring, and that they were 
already part of the institutional planning, and were therefore incorporated into the 
REUNI. As a result, the support of postgraduation for the development and 
qualitative improvement of undergraduate courses was presented as a result, and 
not as a new intention. Even with the limited data available, given that the program 
was only recently completed, it was concluded that the lack of planning and the lack 
of recruitment of teachers and administrative technicians were major impediments to 
its effectiveness. 
 
Keywords: Higher education, relations graduate and undergraduate, Public Policies 
for Higher Education, REUNI Program. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente estudo está vinculado ao Grupo de Políticas Públicas de 

Currículo e Avaliação do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE da 

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). A temática estudada situa-se no campo 

das políticas públicas para o ensino superior com relação à atual (re)configuração da 

universidade pública brasileira, levada a cabo no período do governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva. 

Desde a década de 1990, o governo brasileiro vem implantando políticas 

educacionais com o objetivo de garantir acesso à educação para todos e em todos 

os níveis. Estas iniciativas atendem a um modelo societário capitalista neoliberal, 

que apresenta como objetivo manifesto a erradicação da pobreza e do 

analfabetismo. 

No governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002), as políticas 

educacionais neoliberais tiveram como foco o ensino superior, direcionadas à 

iniciativa privada e associada a uma “política de diversificação e diferenciação, com 

vistas à reconfigurar o sistema de educação superior, associando os princípios de 

flexibilidade, competitividade e avaliação”, segundo Oliveir1 (2007, apud SEVERINO, 

2008, p. 84). Iniciativas como estas seguiam uma forte tendência internacional de 

mercantilização de serviços educacionais. 

Luiz Inácio Lula da Silva não rompeu com a concepção de educação do 

governo anterior, manteve o modelo neoliberal capitalista globalizado, porém, com 

iniciativas populistas, dando ênfase à democratização do acesso ao ensino superior, 

marcado historicamente pelo elitismo e o privacionismo2. 

                                                
1
OLIVEIRA, J. F. de. Reforma da educação superior: mudanças na gestão e metamorfose das 

universidades públicas. In: PEREIRA, Filomena M. de A.; MULLER, M. Lúcia R. Educação na 
interface relação estado/sociedade. Cuiabá: EDUFMT/Capes, 2006. v. 1, p. 11-21. 
2

Elitismo, sistema político que favorece os melhores elementos de um grupo, uma elite, em 

detrimento dos demais componentes do povo, foi descrito por Francisco Filho (2004). Para Sampaio, 
(2000); Freitag, (1980); Saviani, (2004, 2007) (apud TREVISOL, TREVISOL; VIECELLI, 2009, p. 218), 
“O ensino superior brasileiro do século XIX limitou-se a institutos isolados, com características 
marcadamente profissionalizantes e tutelados pelo Estado”; e que na segunda metade do século XX, 
o Estado o faz oferece sob a égide do setor privado, mesmo que os germens da privatização do 
ensino superior no Brasil já estivessem presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, de 1961 (Lei n. 4.024/61), e na Lei da Reforma Universitária, de 1968 (Lei n. 5.540/68). A 
privatização foi intensificada, com as políticas neoliberais, principalmente no governo de Fernando 
Henrique Cardoso. 



18 
 

Dentre as políticas educacionais implantadas por Lula da Silva, duas 

destacaram-se pelas características ditas democratizantes: o PROUNI e REUNI. O 

Programa Universidade para Todos – PROUNI, criado em 2004, teve como 

estratégia a concessão de bolsas de estudo, integrais e parciais, para cursos de 

graduação em instituições de educação superior privadas e públicas não estatais. 

Para tanto, foram disponibilizadas 919.570 bolsas de estudo no período 

compreendido entre 2004 e 2011, permitindo a estudantes de baixa renda o acesso 

ao ensino superior. 

Na mesma perspectiva do PROUNI, qual seja, levar o avanço da 

democratização do acesso ao ensino superior, no ano de 2007, foi instituído o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais – REUNI, pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, com o objetivo de, 

num prazo de cinco anos, ampliar o acesso ao ensino superior público 

(prioritariamente em cursos noturnos e licenciaturas). 

O REUNI tinha como metas globais a elevação gradual da taxa de conclusão 

média dos cursos presenciais para noventa por cento, e da ampliação da relação de 

alunos por professor para dezoito por um. 

Segundo Tonegutti e Martinez (2007), as metas globais do REUNI eram 

“incompatíveis com padrões de qualidade de ensino aceitáveis, aprofundavam a 

precarização do trabalho docente e, quanto à concepção, feriam a autonomia 

universitária ao impor padrões que eram da competência acadêmica das 

Universidades estabelecer”. 

No seu artigo 1º, o decreto de implantação do REUNI previa “o melhor 

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas 

universidades federais” (BRASIL, 2007a), indicando certa ociosidade nessas 

instituições, deixando de considerar que isso ocorreu porque elas passaram por 

longo processo de sucateamento e desmonte do quadro de recursos humanos3. 

Além da ampliação de vagas, estavam previstas ações que promoveriam a 

reforma da estrutura acadêmica dos cursos de graduação, com a finalidade de 

                                                
3
 Cunha (2003); Shiroma, Moraes e Evangelista (2007); Gomes (2008); e Leher e Lopes (2008) 

descreveram o período compreendido entre os anos de 1995 e 2002, no qual o Brasil foi governado 
por Fernando Henrique Cardoso, quando as IFES foram submetidas ao processo de reordenação 
administrativa, principalmente com a venda de serviços educacionais e implantação e contratos de 
gestão, redução do financiamento público e das contratações concomitantemente com a ampliação 
das atividades acadêmicas. As políticas educacionais então propostas culminaram com o 
sucateamento das instalações e precarização do trabalho docente. 
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torná-los mais flexíveis, promovendo a diversificação das modalidades, 

preferencialmente, com superação da profissionalização precoce e especializada, 

nos moldes preconizados pelo Banco Mundial (BM). 

A revisão na estrutura das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), 

denominada Projeto Universidade Nova, 

 
implica[va] uma transformação radical da atual arquitetura acadêmica da 
universidade pública brasileira, visando a superar os desafios, resultando em 
um modelo compatível tanto como Modelo Norte-Americano (de origem 
flexneriana) quanto com o Modelo Unificado Europeu (processo de Bolonha). 
(TONEGUTTI; MARTINEZ, 2007) 

 
Para a concretização destas medidas, o programa previu um total de 

investimentos projetados para o período de 2008 a 2012 na ordem de dois bilhões 

de reais, segundo dados apresentados nas Diretrizes Gerais do REUNI (BRASIL, 

2007b, p. 3). Segundo as premissas iniciais, o valor acrescido ao orçamento de 

custeio e pessoal de cada universidade aumentaria gradativamente (20% ao ano), 

até atingir, ao final, o montante correspondente a 100% do previsto para 2007, no 

final do programa, em 2012. 

Como servidora técnica-administrativa da UFPR, acompanhei as recentes 

proposições de políticas públicas para a educação. Presenciei a tentativa de 

Fernando Henrique Cardoso em transformar a universidade em organização não 

governamental. E foi naquele momento que o conhecimento e o embate político do 

movimento organizado dos servidores federais impediram a privatização das IFES. 

Compartilhei da insegurança pela qual toda a comunidade passou com 

relação à implantação da proposta, em especial no repasse de verba e na quebra de 

qualidade, como também expuseram Léda e Mancebo (2009, p. 54): 

 
Na XXX Reunião Anual da ANPEd, ocorrida entre 7 e 10 de outubro de 
2007, em Caxambu/MG, não foram poucos os pesquisadores que [...], 
afirmaram que a expansão da educação superior, nos moldes colocados 
[pelo REUNI], não terá uma contrapartida orçamentária correspondente, 
para a implementação de um ensino de qualidade, em especial, se 
considerarmos a já precária situação física e de pessoal da maioria das 
universidades federais. 

 
Outro fator indispensável à qualidade educacional superior pública é a 

atividade de pesquisa, não mencionada na proposta do REUNI (LÉDA; MANCEBO, 

2009). Pouca ênfase também foi dada à pós-graduação que, segundo Sguissardi 

(2008), teve uma entrada ínfima e tardia naquela proposta. 
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O que permite justificar parte da consecução deste objeto de pesquisa é o 

fato de que o REUNI é um projeto recém-concluído, ainda não avaliado, e com 

pequena produção cientifica sobre o tema. Quanto à pós-graduação e sua 

articulação com a graduação, os estudos ainda são mais escassos. 

A universidade brasileira foi construída com base no alicerce da 

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, portanto, o desenvolvimento 

da graduação está intimamente ligado à pós-graduação. É, pois, desta premissa que 

deriva a pergunta central que orientou esta pesquisa, sendo assim formulada: de 

que forma se concretizou o suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação nas universidades federais 

brasileiras previsto no REUNI? 

Esta indagação se justifica pelo fato de que, ao ser formulado o Decreto nº 

6.096, a pós-graduação foi citada apenas no art. 2º inciso VI que trata da articulação 

da graduação com a pós-graduação e da educação superior com a educação 

básica. As informações adicionais deveriam fazer parte do documento Diretrizes 

Gerais, elaborado pelo Grupo Assessor do REUNI (BRASIL, 2007b).  No entanto, no 

subitem denominado Dimensões, onde deveria estar descrito de que forma deveria 

se concretizar a articulação da graduação com a pós-graduação, somente foi 

apresentado o tópico: o suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação sem qualquer esclarecimento 

posterior. 

Essas orientações eram vagas, mas direcionavam para uma função restrita 

da pós como suporte aos cursos de graduação, o que se concretizaria com a 

participação de pós-graduandos bolsistas, como assistentes em disciplinas com alto 

índice de reprovação, melhorando desta forma o rendimento dos graduandos e 

limitava a expansão da pós-graduação condicionada à reestruturação dos 

programas visando formação de professores. 

Para buscar a resposta ao questionamento acima formulado, foi necessário 

definir como fonte principal do estudo os Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais Brasileiras que aderiram ao REUNI, enfocando os aspectos 

relacionados à Diretriz “F” - Suporte da pós graduação ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação. 
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Assim, a pesquisa teve como objetivo geral: 

 

► Analisar as proposições do suporte da pós-graduação ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação 

nas universidades federais brasileiras que aderiram ao REUNI. 

 

E os seguintes objetivos específicos: 

 

► Caracterizar a implementação da Diretriz “F” do REUNI, ou seja, o 

Suporte da Pós-graduação ao Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 

Qualitativo dos Cursos de Graduação nas Universidades Federais; 

► Identificar, nos documentos das IFES em questão, as propostas 

apresentadas no âmbito da Diretriz “F”; 

 

O trabalho está estruturado em quatro capítulos. O primeiro trata do 

percurso metodológico adotado para a consecução do presente trabalho, em que a 

abordagem utilizada foi a de uma pesquisa qualitativa. Foi feita uma pesquisa 

documental em Planos de Reestruturação Universitária em trinta e duas das 

cinquenta e quatro universidades brasileiras que aderiram à proposta do REUNI. 

No segundo capítulo, abordamos o contexto histórico no qual o ensino 

superior brasileiro se desenvolveu, a partir da chegada dos portugueses no país 

(1500) até o governo de Lula da Silva, não com o intuito de proceder a uma 

descrição detalhada, mas de buscar, em cada período histórico, as características 

predominantes que determinaram os rumos das práticas em educação. As políticas 

educacionais assumidas no Governo Lula tinham por objetivo suplantar uma destas 

características, o elitismo. Neste capítulo também foram apresentadas as 

recomendações direcionadas à educação, feitas por organismos multilaterais e 

orientadas a países de capitalismo periférico, como o Brasil. Tais recomendações 

estão presentes na proposta do REUNI. Por fim, foi elaborada uma revisão histórica 

da pós-graduação brasileira, na qual os aspectos de sua recente implantação foram 

preponderantes para o estudo da Diretriz “F”. 

No terceiro capítulo, apresentamos o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), em seus dois 

aspectos: como política de expansão de vagas e como reforma educacional. 
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Também foi apresentado o Relatório de Acompanhamento do Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais elaborado pela 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(ANDIFES), com dados referentes aos dois primeiros anos de implantação daquele 

Programa. 

No quarto capítulo, foram analisados os dados referentes à Diretriz “F” tal 

como contidos nos planos de trinta e duas (32) das universidades que aderiram à 

proposta. Para a resposta da questão acima proposta, foram usados os dados dos 

relatórios de gestão de treze (13) das IFES analisadas (referentes aos anos de 2009 

e 2010) e quatro (04) Relatórios do REUNI, do período 2008 a 2010. 

Nas considerações finais foi feita uma reflexão sobre a sobre o ensino 

superior brasileiro pós década de 1990, quando da implantação das políticas 

neoliberais no ensino superior público brasileiro. Em seguida foi apresentado um 

resumo dos itens hora estudados, onde foi clarificado qual o principal propósito dos 

programas de pós-graduação das IFES, que, além do suporte as cursos de 

graduação, pretendiam a expansão qualiquantitativa dos cursos, revisão da estrutura 

curricular e articulação com os curso de graduação, para obter padrão de excelência 

e visibilidade internacional. 
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CAPÍTULO I – PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Neste capítulo será descrito o percurso metodológico empregado para o 

alcance dos objetivos propostos na pesquisa, o qual seja o da análise da Diretriz “F” 

- Suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos 

cursos de graduação, parte integrante dos Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais Brasileiras – REUNI.  

Foi desenvolvido um estudo qualitativo, com base na análise documental 

das propostas do REUNI, utilizando o método da análise de conteúdo proposta por 

Bardin. 

O primeiro levantamento sobre o universo a ser estudado, iniciou a partir da 

leitura do relatório do primeiro ano de implantação do REUNI, elaborado pelo MEC, 

e no qual foi possível verificar quais as universidades aderiram ao Programa. 

Neste documento, foi possível constatar que, dentre as 59 universidades, 

haviam aquelas que foram criadas a partir 2005 e, portanto, organizadas acadêmica 

e estruturalmente a partir da nova estrutura curricular proposta pelo REUNI. Desta 

forma, o número amostral diminuiu para 53 universidades4. 

                                                
4
Universidade de Brasília – UnB; Universidade Federal do Piauí – UFPI; Universidade Federal de 

Viçosa – UFV; Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ; Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro – UFTM; Universidade Federal do Acre – UFAC; Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte – UFRN; Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; Universidade Federal de Campina 
Grande – UFCG; Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP; Universidade Federal do Maranhão 
– UFMA; Universidade Federal da Paraíba – UFPB; Universidade Federal de Roraima – UFRR; 
Universidade Federal do Pará – UFPA; Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD; 
Universidade Federal Rural do Semi Árido – UFERSA; Universidade Federal do Espírito Santo – 
UFES; Universidade Federal de São Carlos – UFSCar; Universidade Federal do Paraná – UFPR; 
Universidade Federal de Goiás - UFG; Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT; Universidade 
Federal do Tocantins – UFT; Universidade Federal de Pelotas – UFPel; Universidade Federal da 
Bahia – UFBA; Universidade Federal do Ceará – UFC; Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF; 
Universidade Federal de Lavras – UFLA; Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS; 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG; Universidade Federal de Sergipe – UFS; 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ; Universidade Federal Rural da Amazônia – 
UFRA;  Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ; Universidade do Rio Grande – FURG; 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS; Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro – UNIRIO; Universidade do Amazonas – UFAM; Universidade Federal do Amapá – UNIFAP; 
Universidade Federal de Rondônia – UNIR; Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre – UFCSPA; Universidade Federal Fluminense – UFF; Universidade Federal de Alagoas – 
UFAL; Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – 
UFRB; Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE; Universidade Federal de Santa Maria – 
UFSM; Universidade Federal de Uberlândia – UFU; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 
e Mucuri – UFVJM; Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL; Universidade Federal de Itajubá – 
UNIFEI; Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR; Universidade Federal do Vale do 
São Francisco – UNIVASF. 
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Ao decidir voluntariamente pela participação no REUNI, as IFES deveriam 

elaborar suas propostas de projeto e enviá-las ao MEC, para posterior aprovação. 

Esses projetos constituíram o material sobre o qual foi feita a análise documental 

constante neste trabalho. 

O método utilizado é a análise de conteúdo 

 

[...] conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição, de conteúdo das 
mensagens indicadoras (qualitativas ou não) que permitam inferência de 
conhecimentos relativos à condição de produção (variáveis inferidas). 
(BARDIN, 2011, p. 37) 

 
Para se obter os documentos que seriam objeto de análise foi feito um 

levantamento junto ao sítio eletrônico de cada uma das 53 universidades, para se 

levantar os dados preliminares, como: telefone, endereço eletrônico, nome do 

dirigente e nome do assessor junto ao REUNI. Naquelas instituições em que os 

dados não estavam disponibilizados online, houve contato telefônico. A partir destas 

informações foi emitida uma correspondência eletrônica aos Reitores das 

universidades definidos para compor a amostra, com cópia para os Assessores do 

REUNI locais, e na qual foram solicitados os Planos de Reestruturação e os 

Relatórios Parciais referentes aos anos iniciais de implantação do projeto. 

As respostas via correio eletrônico, disponibilizando as propostas do REUNI, 

foram de somente quatro universidades, a saber: Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB). As demais, ou seja, as 49 IFES restantes, não atenderam à solicitação. 

Das quatro IFES que disponibilizaram via eletrônica suas propostas, não o 

fizeram com relatórios relativos ao REUNI. Tal fato se deve, conforme informações 

de um dos assessores locais do REUNI, que os relatórios de atividades, em muitos 

casos, não haviam sido disponibilizados na internet. Segundo este mesmo assessor, 

os relatórios produzidos na IFES do qual fazia parte não expressavam avanços 

qualitativos e que, provavelmente, o fato se repetiria em outras IFES, uma vez que 

os relatórios focavam, prioritariamente, os aspectos quantitativos. 

Avaliou-se, então, que dados quantitativos das IFES sobre o REUNI também 

podem ser obtidos em Relatórios de Gestão, o que nos motivou a buscar deste tipo 

de documento. 
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Ao mesmo tempo em que foram feitas solicitação por escrito das propostas 

do REUNI às IFES, também foi feito um levantamento nos sítios eletrônicos das 

universidades, de onde foram coletadas mais 28 propostas, totalizando 32  

documentos sobre o REUNI5 próprios para compor este estudo. Da mesma forma, 

foi feito um levantamento no sítio eletrônico das universidades da amostra visando 

obter os Relatórios Parciais do REUNI e Relatórios de Gestão dos anos de 2008, 

2009, 2010. Por esta via, se conseguiu documentos das seguintes universidades: 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU), Universidade de Brasília (UNB) e Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 

Feita a busca, observou-se que a maioria dos relatórios disponibilizados era 

referente aos anos de 2009 e 2010. Assim, para garantir um grupo mais uniforme de 

análise, optamos em centrar esforços no levantamento de dados referentes há estes 

dois anos. 

Ao final desta etapa, foram catalogados os relatórios de gestão dos anos de 

2009 e 2010 das seguintes universidades: Universidade Federal do Acre (UFAC); 

Universidade Federal do Pará (UFPA); Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN); Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); 

Universidade Federal do Tocantins (UFT); Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (UFTM); Universidade Federal do Vale do Jequitinhona e Mucuri (UFVJM); 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR). 

                                                
5
 Universidades com adesão ao REUNI e que serão estudadas: Universidade de Brasília (UnB); 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – (UFRJ); Universidade Federal do Triângulo Mineiro – 
(UFTM); Universidade Federal do Acre (UFAC); Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 
(UFRN); Universidade Federal de Pernambuco – (UFPE); Universidade Federal de Campina Grande 
– (UFCG); Universidade Federal do Maranhão (UFMA); Universidade Federal do Pará – (UFPA); 
Fundação Universidade Federal da Grande Dourados – (UFGD); Universidade Federal do Espírito 
Santo – (UFES); Fundação Universidade Federal de São Carlos – (UFSCar); Universidade Federal do 
Paraná – (UFPR); Universidade Federal do Tocantins – (UFT); Universidade Federal da Bahia – 
(UFBA); Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – (UFRB), Universidade Federal do Ceará – 
(UFC); Universidade Federal de Minas Gerais – (UFMG); Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro – (UFRRJ); Universidade Federal Rural da Amazônia – (UFRA); Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro – (UNIRIO); Universidade do Amazonas – (UFAM); Universidade Federal de 
Rondônia – (UNIR); Universidade Federal Fluminense – (UFF); Universidade Federal de Alagoas – 
(UFAL); Universidade Federal de Ouro Preto – (UFOP); Universidade Federal Rural de Pernambuco – 
(UFRPE); Universidade Federal de Santa Maria – (UFSM); Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri – (UFVJM); Universidade Tecnológica Federal do Paraná – (UTFP); 
Universidade Federal da Uberlândia – (UFU) e Universidade Federal de Santa Catarina – (UFSC). 
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Assim, os documentos que foram utilizados para a realização deste estudo, 

foram: 

 

 32 Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI) elaborados nos anos de 2007 e 2008; 

 11 Relatórios de Gestão, anos 2009/2010; 

 05 Relatórios do REUNI – período 2008/2011 

 

A partir de uma leitura mais aprofundada dos Planos REUNI, observamos 

que, com exceção da UFRJ, todas as demais IFES seguiam o modelo proposto pelo 

MEC, que dividia cada uma das dimensões 6  em: diagnóstico da situação atual; 

metas a serem alcançadas com cronograma de execução; estratégias para alcançar 

a meta; etapas e indicadores.  

Com foco na Dimensão F, foi elaborada uma síntese dos diagnósticos e 

propostas apresentados pelas IFES. 

O estudo do diagnóstico possibilitou que tivéssemos uma visão sobre o 

desenvolvimento das IFES no período anterior à implantação do REUNI, 

percebemos também quais das ações descritas na proposta foram implantadas com 

o REUNI e quais delas já faziam parte do planejamento institucional e, portanto 

incorporadas ao REUNI. 

Observamos que as metas de algumas universidades não nos davam uma 

visão da intenção da IFES, e que somente com a leitura das estratégias e etapas 

teríamos noção das ações do Programa. Portanto, optamos por unir metas, 

estratégias e etapas, tendo assim um panorama melhor definido que 

denominaremos, para fins deste estudo, de propostas. 

Com o estudo das propostas, foi observada homogeneidade entre elas, 

permitindo que fossem agrupadas. Foram então obtidos 10 itens de análise assim 

denominados: Ampliação Quantitativa, Ampliação Qualitativa, Obtenção de 

Recursos Materiais, Obtenção de Recursos Humanos, Divulgação, Ampliação de 

Parcerias, Iniciação Científica, Estágio de Docência, Intercâmbio e Reestruturação 

da Pós-Graduação. 

                                                
6
 As seis diretrizes apresentadas no art. 2 do Decreto nº 6.096, que institui o REUNI, transcrição feita 

no documento Diretrizes Gerais, foram apresentadas com o título de dimensões. 
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O estudo destes itens de análise possibilitou observar que havia 

interrelações entre alguns deles, e que poderiam ser reagrupados, surgindo as 

categorias de análise finais, que foram assim denominadas: Expansão da Pós-

Graduação, Articulação da Pós-Graduação com a Graduação e Reestruturação da 

Pós-Graduação. 

 
 

CATEGORIA ITEM DE ANÁLISE ITEM DE 

ANÁLISE 

Expansão da pós-graduação 

Ampliação Quantitativa 1 

Ampliação Qualitativa 2 

Obtenção de Recursos Materiais 3 

Obtenção de Recursos Humanos 4 

Divulgação 5 

Ampliação de Parcerias 6 

Articulação da pós-graduação com 

a graduação 

Iniciação Científica 7 

Estágio de Docência 8 

Intercâmbio 9 

Reestruturação da pós-graduação Reestruturação da Pós-Graduação 10 

 
Quadro 1 – Agrupamento das Propostas de acordo com as e semelhanças em itens de análise e 
Categoria 
Fonte: Planos  REUNI das IFES (2007, 2008) 

 

Quando da escolha da amostra a ser analisada, foram observadas as regras 

de escolha de documentos (BARDIN, 2011). Desta forma, os planos foram avaliados 

e separados para que não fossem omitidos dados relevantes (regra da 

exaustividade); verificadas se as amostras eram homogêneas (regra da 

homogeneidade); foram verificados se os dados obtidos estavam adaptados ao 

conteúdo e objetivo da pesquisa (regra da pertinência). Dentre as propostas 

apresentadas pelas IFES, havia aquelas que, por não atender as características 

acima citadas, foram separadas e excluídas da análise. Estas propostas serão 

apresentadas no quadro abaixo. 

Foi também observada a frequência com que cada um destes itens de 

análise se manifestou nas propostas das IFES como podemos observar na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Frequencia com as quais os itens de análise aparecem nos documentos relativos ao 
REUNI apresentados pelas  IFES - Brasil, 2007, 2008 
 

ITENS DE ANÁLISE % 

Ampliação Quantitativa 100 

Ampliação Qualitativa 53 

Obtenção de Recursos Materiais 47 

Obtenção de Recursos Humanos 50 

Divulgação 25 

Ampliação de Parcerias 19 

Iniciação Científica 66 

Estágio de Docência 94 

Intercâmbio 9 

Reestruturação da Pós-Graduação 28 

 
Fonte: Planos REUNI das IFES estudadas (2007,2008) 
 

Foram também destacadas em quais IFES cada um dos itens de análise 

foram relacionados, conforme apresentação na Tabela 2, a seguir: 

Tabela 2 – Frequencia dos itens de análise nos documentos relativos ao reuni apresentado pelas 

IFES - Brasil, 2007, 2007 

  

IFES 
ITENS DE ANÁLISE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UFLA X X X - - - X X - - 

UFCG X - - X X - X X - - 

UFAL X X - - - - X X - - 

UFGD X X X X - - X X - - 

UNIR X X - X X - X - X X 

UFRN X - - X X - - X - - 

UFRA X X X X - - - X - X 

UFPR X X X X - - X X - X 

UFPE X - - - - - X X - - 

UFOP X - X X  X X X X X 

UFPA X - X X X - X X - - 

UFMA X X - X - X X X - - 

UFSM X - - X - - X X - - 

UTFPR X - X - X - X X - - 

UNIRIO X X X - - - X X - - 

UFVJM X X X X - - X X - - 

UFRRJ X X X  - - - X - X 

UFRPE X - - X - - X X - - 

UFBA X - - - X - - X - - 

continua 
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conclusão 
Tabela 2 – Frequencia dos itens de análise nos documentos relativos ao reuni apresentado pelas 
IFES - Brasil, 2007, 2007 

 

IFES 
ITENS DE ANÁLISE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UNB X X X X - - X X - - 

UFC X - - - - - X X - - 

UFSC X X - - X - - X X X 

UFTM X X - - - - - X - - 

UFU X - - - - - X - - X 

UFSCAR X - X X - X - X - - 

UFMG X - - - - - - X - - 

UFF X X X X - - - X - X 

UFT X X X - - X - X - - 

UFES X - - - - X - X - X 

UFAM X X - X - - X X - - 

UFRJ  X - - - - X X - - 

UFAC X - X - X X X X - - 

Legenda: 
1. Ampliação Quantitativa 

2. Ampliação Qualitativa 

3. Obtenção de Recursos Materiais 

4. Obtenção de Recursos Humanos 

5. Divulgação 

6. Ampliação de Parcerias 

7. Iniciação Científica 

8. Estágio de Docência 

9. Intercâmbio 

10. Reestruturação da Pós-Graduação 

Fonte: Planos REUNI das IFES estudadas (2007, 2008) 

 

Foi, então realizada, a etapa seguinte, denominada por Bardin (2011) de 

exploração do material e que consiste em operações de codificação, decomposição 

ou enumeração, em função de regras previamente formuladas. O estudo de cada 

item de análise foi feito com a exploração dos diagnósticos e das propostas e os 

resultados apresentados no capítulo IV. As IFES que quantificaram suas metas 

serviram de amostra para a verificação do andamento de cada proposta.  

É oportuno salientar que o REUNI é um programa em desenvolvimento, 

portanto, os resultados são parciais. Mesmo assim com o intuito de verificar o 

desenrolar das propostas, relatórios do REUNI e de Gestão referentes aos anos 

2009 e 2010 seriam analisados.  
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No entanto, por vezes, estes relatórios não deixavam claro se os dados 

como bolsas, contratações e investimentos tinham origem em recursos do REUNI e, 

portanto, tendo inviabilizada sua utilização. Desta forma, para a obtenção de informações 

sobre a implementação do REUNI em cada IFES, até o ano de 2010, foram acrescentados à 

pesquisa dados da CAPES, CNPq, UFPR e CGU. Também foi possível confrontar o 

andamento do Programa com informes obtidos na imprensa, em especial com 

notícias disponibilizadas na internet. 
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CAPÍTULO II – O ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO E A ARTICULAÇÃO 

GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

A elaboração de uma política pública não é feita de forma isenta e imparcial. 

Muitos são os aspectos que influenciam sua elaboração, portanto, antes de analisar 

o Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007 e da implantação do REUNI, 

estudaremos diversos aspectos que vão além da intenção de ampliar vagas no 

ensino superior brasileiro. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o percentual de jovens brasileiros no ensino 

superior passou de 10,5% em 2004 para 13,9% em 2008, portanto, longe de atingir 

a meta dos 33% estipulada no Plano Nacional da Educação para 2001-2010. 

O primeiro aspecto a considerar trata das características que marcaram a 

construção do processo educacional brasileiro, tido como elitista e privacionista, 

ainda que houvesse propostas para democratizá-lo, sem obtenção de êxito, como 

veremos a seguir. 

Será dada ênfase ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, período no qual 

foram formuladas as mais recentes propostas de quebra dos paradigmas referidos 

acima, com oferta de vagas em instituições públicas a uma camada da população a 

qual ainda não era dado o direito ao ensino superior.  

No entanto, veremos que a “democratização” do ensino superior, esta 

atrelada aos interesses mercantis, que com a expansão de novas tecnologias 

requerem um novo trabalhador, portador de novas habilidades cognitivas e 

competências pessoais e sociais para as quais são necessárias maior formação.  

Além de grandes corporações, instituições financeiras tem interferido na 

elaboração de políticas educacionais. O Banco Mundial, principal interlocutor, 

apresenta recomendações que devem ser seguidas conforme apresentaremos neste 

capítulo. 

Por fim, será estudada a implantação e o desenvolvimento da pós-

graduação brasileira. A recente criação, a ambiguidade entre os cursos de mestrado 

e doutorado, e a interferência da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) serão aspectos fundamentais para a análise da diretriz “F” 

do REUNI, enfocando a articulação entre a graduação e a pós-graduação nas IFES. 
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2.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 

A história da educação brasileira iniciou-se com a negação do ensino 

universitário, situação esta que se perpetuou até a década de 1920, quando da 

criação da primeira universidade. 

O interesse em manter a posse da nova terra, por parte da coroa e de 

promover a hegemonia religiosa levou a Companhia dos Jesuítas à catequização 

dos índios aqui presentes, garantindo a hegemonia portuguesa, feita a partir da 

introdução de nova língua e costumes. Assim ocorreram as primeiras experiências 

educativas em solo brasileiro. 

Porém, a ação inicial de catequizar os índios foi logo substituída pela 

responsabilidade de promover a educação inicial dos filhos dos latifundiários 

brasileiros, o que se dava em colégios próprios da ordem religiosa, espalhados pelo 

país. Quanto à conclusão dos estudos, o que era direito apenas da elite local, esta 

era feita em Coimbra. 

Com o intuito de reforçar a dependência da colônia, foi bloqueado o anseio 

por criação do ensino superior no Brasil, apesar das reivindicações feitas, 

principalmente, por parte dos jesuítas7: 

 
[...] devido à tradição jesuíta de forte dedicação ao ensino médio e ao 
ensino superior, [os jesuítas] almejaram abrir a Universidade do Brasil, a 
partir da transformação do colégio da Bahia nessa instituição de ensino 
superior. Entretanto, foram infrutíferas as solicitações de diversas instâncias 
da sociedade baiana dirigidas a El-Rei. (AMARAL, 2009, p. 115) 

 
Em 1808, o Brasil deixou de ser colônia para ser sede da Corte, com a 

chegada da Família Real Portuguesa. Este fato, aliado aos conflitos existentes na 

Europa e que impossibilitavam a transferência dos jovens ricos para estudar fora do 

país, motivou a criação dos primeiros cursos superiores brasileiros, que visavam 

atender as necessidades emergentes locais e a formação militar. Com isso, também 

se instaurava o caráter elitista e profissional da educação brasileira, que naquele 

momento se destinava à burguesia local e aos interesses da coroa portuguesa. 

(FRANCISCO FILHO, 2004) 

                                                
7
O fechamento dos colégios jesuítas, em 1759, significou, para o Brasil, a paralisação temporária de 

todo o sistema educacional até então desenvolvido no país. (BERGER, 1977 apud MACHADO, 
2007).  
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Segundo Oliveira (2004), portanto, a educação no Brasil Colônia se 

desenvolveu subordinada e dependente da lógica capitalista mundial, para atender 

interesses da burguesia mercantil, elitista e excludente. 

Instituído o império, Dom Pedro I, em 25 de março de 1824, outorgou a 

primeira constituição brasileira, na qual foi garantida a criação de colégios e 

faculdades. 

 
As primeiras faculdades brasileiras – Medicina, Direito e Politécnica – eram 
independentes umas das outras, localizadas em cidades importantes e 
possuíam uma orientação profissional bastante elitista. Seguiam o modelo 
das Grandes Escolas francesas, instituições seculares mais voltadas ao 
ensino do que à pesquisa. Tanto sua organização didática como sua 
estrutura de poder baseavam-se em cátedras vitalícias: o catedrático, “lente 
proprietário”, era aquele que dominava um campo de saber, escolhia seus 
assistentes e permanecia no topo da hierarquia acadêmica durante toda a 
sua vida. (SOARES et al., 2002, p. 25) 

 
Neste período, o ensino superior era da responsabilidade do governo que 

mantinha o caráter de uma educação aristocrática, voltada para a Corte. O ingresso 

dos alunos nos cursos dependia de bancas de qualificação, e somente os ricos, que 

podiam pagar professores particulares ou frequentar colégios religiosos estavam 

mais aptos à seleção. Oliveira (2004, p. 949) assim apresentou a situação da 

educação brasileira no período: 

 
Ao final do Império, o quadro geral do ensino era o seguinte: poucas 
escolas primárias (com 250 mil alunos para um país com cerca de 14 
milhões de habitantes, dois quais 85% eram analfabetos), liceus provinciais 
nas capitais, colégios particulares nas principais cidades, alguns cursos 
normais e os cursos superiores que forjavam o projeto elitista (para 
formação de administradores, políticos, jornalistas e advogados), que 
acabou se transformando num elemento poderoso de unificação ideológica 
da política imperial.  

 

Além de excludente, a educação brasileira mantinha outras duas 

características marcantes: haviam somente faculdades isoladas e com caráter 

profissionalizante 8 , o que se manteve mesmo depois da mudança do regime 

imperial. 

O fim da escravidão, a urbanização e a ampliação da indústria local 

impunham a necessidade de preparar uma nova classe trabalhadora, e desta forma 

crescia o interesse pela escolarização da população brasileira. Segundo Oliveira 

                                                
8
O termo profissionalizante indica um ensino pragmático, dirigido para a formação meramente 

profissional, com vistas à preparação do indivíduo para a disputa de um emprego, desconsiderando 
uma formação mais integral, que permita uma compreensão mais crítica do espaço social, das 
contradições e perspectivas mais gerais de uma sociedade. 
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(2004), houve a “consagração do sistema dual”, ampliando-se a distância entre a 

educação da elite e da classe trabalhadora. Para Francisco Filho (2004), nenhuma 

reforma da república velha mexeu com os privilégios do ensino superior. 

O surgimento de uma sociedade mais heterogênea, argumenta Oliveira 

(2004), composta por militares de alta patente, intelectuais, integrantes de uma 

burguesia industrial e todo um contingente de imigrantes que se ocupava da lavoura 

ou das profissões liberais urbanas impunha uma reforma educacional. No entanto, 

as sucessivas tentativas de mudança tornaram-se infrutíferas, mantendo-se as 

mesmas características coloniais do sistema educacional. 

Machado (2007) assinala que o ensino local passou a receber forte 

influência positivista, desde o Império, sendo mantido na Primeira Republica, 

momento no qual é intensificado ó caráter científico e profissional da educação. 

As décadas de 1920 e 1930 foram marcadas pelo surgimento das primeiras 

universidades brasileiras, sendo a primeira a do Rio de Janeiro: 

 
A primeira universidade

9
 brasileira foi criada em 1920, data próxima das 

comemorações do Centenário da Independência (1922). Resultado do 
Decreto n° 14.343, a Universidade do Rio de Janeiro reunia, 
administrativamente, faculdades profissionais pré-existentes sem, contudo, 
oferecer uma alternativa diversa do sistema: ela era mais voltada ao ensino 
do que à pesquisa, elitista, conservando a orientação profissional dos seus 
cursos e a autonomia das faculdades. Comentava-se, à época, que uma 
das razões da criação dessa Universidade, localizada na capital do país, 
devia-se à visita que o Rei da Bélgica empreenderia ao país, por ocasião 
dos festejos do Centenário da Independência, havendo interesse político em 
outorgar-lhe o título de Doutor Honoris Causa. O Brasil, no entanto, carecia 
de uma instituição apropriada, ou seja, uma universidade. (SOARES et al., 
2002, p. 26-27) 

 
Essa iniciativa pioneira foi seguida pela criação da Universidade Federal de 

Minas Gerais (1927), Universidade de São Paulo (1934) e Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (1934). Estas instituições eram uma aglutinação de unidades pré-

existentes, seguiam o modelo napoleônico neoprofissional, institucionalizado no 

Estatuto das Universidades (1931). (OLIVEIRA, 2004) 

Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde, grande reivindicação 

dos educadores da época, e que teve como seu primeiro titular Francisco Campos. 

As ações de Campos frente ao Ministério não atendiam aos anseios da Associação 

                                                
9
 A Universidade do Rio de Janeiro é tratada como a primeira universidade brasileira, no entanto “no 

dia 19 de dezembro de 1912, Victor Ferreira do Amaral e Silva liderou a criação efetiva da 
Universidade do Paraná. [...] Os primeiros cursos ofertados foram Ciências Jurídicas e Sociais; 
Engenharia; Medicina e Cirurgia; Comércio; Odontologia; Farmácia e Obstetrícia. (UFPR, 2013) 
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Brasileira de Educação10 (ABE), pois era direcionada apenas ao ensino médio, com 

ênfase na formação de professores. Para o ensino superior 

 
[...] foi adotada como regra a organização [...] em universidades, 
abandonando-se o sistema colonial de faculdades isoladas; a universidade 
não seria mais o local onde só se ensinava, mas passaria a ser um local em 
que a pesquisa pura “desinteressada” e a ampliação do saber teriam lugar 
assegurado [...]. (AMARAL, 2009, p. 120) 

 
Um grupo de professores, discípulos das posições teóricas de John Dewey 

(1859-1952) e liderados por Anísio Teixeira (1900-1971), defendiam uma escola 

pública, laica, gratuita e para todos. Foi então que, em 1935, Anísio Teixeira, já 

Diretor de Instrução do Distrito Federal, criou a Universidade do Distrito Federal. No 

entanto, a autonomia que esta instituição passou a gozar feria os propósitos de 

Vargas, portanto, em 1939 ela foi extinta: 

 
Devido ao clima político autoritário reinante no país, a Universidade do 
Distrito Federal careceu da simpatia do Ministério da Educação e, por 
ingerência direta do governo federal, teve uma breve existência: em janeiro 
de 1939, menos de quatro anos depois, foi extinta, por decreto presidencial. 
(SOARES et al., 2002, p. 28) 

  
Em São Paulo, Fernando Azevedo, incentivado pelo jornal o Estado de São 

Paulo, criou um movimento em prol de uma universidade estadual com alto padrão 

acadêmico/científico. Daí que a Universidade de São Paulo, em 1934, já nasceu 

com autonomia didática, científica, administrativa, e contava em seus anos iniciais 

de funcionamento com inúmeros professores vindos da França, Itália e Alemanha 

convidados para ministrar aulas (SOARES et al., 2002). E, diferentemente das 

universidades já implantada, a USP seguia o modelo germânico/humboldtiano11. 

As transformações políticas, econômicas e ideológicas pelas quais o mundo 

passou na década de 1950 promoveram inúmeros movimentos sociais. No Brasil, o 

nacionalismo e o desenvolvimento industrial foram as marcas do período. As 

reivindicações por melhorias sociais e educacionais partiam da elite intelectual, 

sendo o povo mero espectador de diversas reformas; porém, na década de 1960, 

                                                
10

 Instituição fundada em 15 de outubro de 1924, no Rio de Janeiro, que reunia educadores, médicos, 
advogados, engenheiros e outros profissionais que acreditavam ser possível transformar o país pela 
educação, pela mudança de mentalidade das elites. 
11

Referência a Wilhelm von Humboldt (1767-1835), o ministro da Prússia que, em 1810, pôde 
concretizar uma nova ideia de universidade com a fundação da Universidade de Berlim. O modelo de 
universidade humboldtiana pode ser concebido como o de uma universidade que se sustenta a partir 
da articulação orgânica entre as atividades de ensino e pesquisa. (ROCHA; ALMEIDA FILHO, s/d) 
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pela primeira vez, a população passa a denunciar os privilégios das classes 

dominantes, dado o aumento das contradições que já não podiam ser escondidas. 

Foi neste período que jovens pesquisadores com formação no exterior, 

aliados a lideranças docentes, reivindicam uma universidade com foco na produção 

científica. Neste período, também houve um crescimento significativo do ensino 

superior, conforme atestam Soares et al. (2002, p. 31): 

 
Durante a Nova República, foram criadas 22 universidades federais, 
constituindo-se o sistema de universidades públicas federais. Cada unidade 
da federação passou a contar, em suas respectivas capitais, com uma 
universidade pública federal. Durante esse mesmo período, foram, também, 
criadas nove universidades religiosas, oito católicas e uma presbiteriana.  

 
Se na década de 1930 a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade 

do Distrito Federal (UDF) foram fundamentais para a construção do ensino superior 

brasileiro, a fundação da Universidade de Brasília (UnB), em 1961, trouxe uma visão 

inovadora de instituição universitária. Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e Oswaldo 

Trigueiro, seus idealizadores e membros do Conselho Diretor da UnB, propunham a 

liberdade do pensamento, do ensino, a garantia da autonomia, além do respeito 

mútuo. A UnB apresentava uma estrutura administrativa diferenciada das demais 

universidades. 

A ditadura militar, iniciada em 1964, logo imprimiu suas marcas no âmbito 

acadêmico: estabeleceu a gratuidade apenas para o ensino elementar e extinguiu os 

percentuais obrigatórios de verbas à educação, e que somente foram instituídos 

novamente em 1969. Ainda com relação à educação superior, 

 
Para atingir o objetivo de segurança e desenvolvimento, os governos 
militares viam com bons olhos a expansão do setor privado em nível de 
graduação. Segundo sua ótica, a pulverização de faculdades isoladas 
dificultava a mobilização política dos estudantes. Por outro lado, as 
universidades públicas, consideradas centros de subversão, sofreram um 
processo de “limpeza ideológica” por meio das cassações de professores. 
(SOARES et al., 2002, p. 34) 

 
Esse quadro, por outro lado, trouxe descontentamento ao interior das 

universidades: 
 

Após o golpe de 1964, permanecia entre estudantes e professores um clima 
de insatisfação com a estrutura universitária existente. Em várias 
instituições, alunos e professores realizaram “cursos paralelos”, 
expressando sua discordância com relação aos currículos existentes. 
Paralelamente, os estudantes se mobilizaram diante da incapacidade do 
ensino público de absorver os alunos aprovados nos vestibulares. 
(MARTINS, 2009, p. 19) 
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Foi nesse período que a educação brasileira sofreu forte interferência de 

organismos internacionais, principalmente aquela advinda do acordo firmado com a 

Agency for International Development12 , dos EUA. Martins (2009) lembra que o 

governo solicitou ao professor norte-americano, Rodolpho Atcon, mediante o acordo 

citado um plano de reestruturação para o ensino superior: 

 
No documento Rumo à Reformulação Estrutural da Universidade Brasileira, 
editado pelo MEC em 1966, o consultor americano faz sugestões e 
recomendações que, no seu entender, tornariam possível a adequação do 
ensino superior e das instituições universitárias às necessidades do país. O 
projeto da Reforma Universitária incorpora algumas das propostas do Plano 
Atcon, como: defesa dos princípios de autonomia e autoridade; dimensão 
técnica e administrativa do processo de reestruturação do ensino superior; 
ênfase nos princípios de eficiência e produtividade; necessidade de 
reformulação do regime de trabalho docente; criação de centro de estudos 
básicos. Entre as propostas e recomendações feitas por Atcon encontra-se 
a criação de um conselho de reitores das universidades brasileiras. 
(FÁVERO, 2006, p. 15) 

 
O movimento estudantil que eclodiu na década de 1960 clamava por um 

amplo projeto de reforma universitária, no entanto, e conforme destaca Martins13 

(1982, apud FAVERO, 2009, p. 66), a reforma foi um instrumento a mais a contribuir 

com a consolidação do projeto de desenvolvimento associado e dependente dos 

centros hegemônicos do “capitalismo dependente”. 

Foi proposta, então, uma reforma expansionista com flexibilização das 

estruturas e racionalização de recursos. Também foram regulamentadas as 

instituições privadas de caráter empresarial14, com o crescimento no número de 

matrículas no setor privado de 142 mil para 885 mil neste período. (MARTINS, 2009, 

p. 23) 

Aos ricos destinaram-se as melhores instituições, com quadro de 

professores qualificados. Aos pobres oriundos de escola pública, restavam as vagas 

em faculdades pagas, com cursos de curta duração e até mesmo cursos de finais de 

semana. Fernandes15 (1975, apud MARTINS, 2009. p. 17) destacou que: 

 
Se a Reforma de 1968 produziu efeitos inovadores, por outro lado, abriu 
condições para o surgimento de um ensino privado que reproduziu o que 

                                                
12

 A Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional, mais conhecida pela sigla USAID, 
surgiu em 1961, no governo Kennedy. Atua como reforço à política externa daquele país. 
13

MARTINS. Privatização: a política do Estado autoritário para o ensino superior. Caderno Cedes, 
São Paulo, n. 5, p. 53-61. 
14

 As instituições de ensino superior privadas, até então, eram confessionais e dependiam de 
financiamento do governo. 
15

FERNANDES, F. Universidade brasileira: reforma ou revolução? São Paulo: Alfa-Ômega, 1975. 
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Florestan Fernandes denominou o antigo padrão brasileiro de escola 
superior, ou seja, instituições organizadas a partir de estabelecimentos 
isolados, voltados para a mera transmissão de conhecimentos de cunho 
marcadamente profissionalizante e distanciados da atividade de pesquisa, 
que pouco contribuem com a formação de um horizonte intelectual crítico 
para a análise da sociedade brasileira e das transformações de nossa 
época.  

 
No período de 1960 a 1970, conhecido como a época do “milagre 

econômico”, a legislação educacional primava por assegurar o ensino fundamental 

de qualidade, com o objetivo de fornecer mão de obra capacitada à indústria local, 

que se modernizava. Pretendia-se também propor na mesma legislação as 

condições para um ensino superior de qualidade, capaz de formar recursos 

humanos para os altos escalões da administração pública e da indústria, segundo 

Shiroma, Moraes, e Evangelista (2007). 

No período anterior a 1968, o ensino superior privado tinha uma organização 

semelhante à das instituições públicas, dependendo inclusive de financiamento 

governamental. Entre os anos 1968 e 1972, foram criadas 759 faculdades privadas 

não confessionais, em sua maioria composta por escolas e colégios secundários: 

 
Como a pressão pelo aumento de vagas tornava-se cada vez mais forte, 
logo após 1968, ocorreu uma expansão do setor privado, que criou 
inúmeras faculdades isoladas, nas regiões onde havia maior demanda, ou 
seja, na periferia das grandes metrópoles e nas cidades de porte médio do 
interior dos estados mais desenvolvidos. Essa expansão do sistema ocorreu 
com a aquiescência do governo e, no ano de 1980, mais da metade dos 
alunos de terceiro grau estava matriculada em estabelecimentos isolados de 
ensino superior, sendo 86% em faculdades privadas. No ano de 1981, o 
Brasil contava com 65 universidades, sete delas com mais de 20.000 
alunos. Nesse mesmo ano, o número de estabelecimentos isolados de 
ensino superior excedia a oitocentos, duzentos e cinquenta dos quais com 
menos de 300 alunos. As novas faculdades isoladas não eram lócus de 
atividades de pesquisa, dedicando-se, exclusivamente, ao ensino. 
(SOARES et al., 2002, p. 34) 

 
A partir de 1980, se avolumaram manifestações na área acadêmica, 

objetivando uma reestruturação universitária. Segundo Favero (2009), em 

decorrência de propostas apresentadas por professores das IES sobre o tema, foi 

realizado em 1982 o V Conselho Nacional de Associações de Docentes (V Conad), 

aonde foi elaborado uma proposta preliminar elaborada pelo ANDES e discutida 

posteriormente outros segmentos da sociedade, como a Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), os 

docentes formularam uma proposta, encaminhada ao Ministério da educação (MEC), 

e que se apoiava nos seguintes princípios: 
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1. Manutenção e ampliação do ensino superior público e gratuito; 
2. Autonomia e funcionamento democrático da universidade com base 
em colegiados e cargos de direção eletivos; 
3. Estabelecimento de um padrão de qualidade para o ensino superior, 
estimulando a pesquisa e a criação intelectual nas universidades; 
4. Dotação de recursos públicos orçamentários suficientes para o ensino 
e a pesquisa nas universidades públicas; 
5. Criação de condições para a adequação da universidade à realidade 
brasileira; 
6. Garantia do direito à liberdade de pensamento nas contratações e 
nomeações para a universidade, bem como no exercício das funções 
acadêmicas. (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DOCENTES DE ENSINO 
SUPERIOR

16
, 1982 apud FAVERO, 2009, p. 77 

 

As políticas públicas brasileiras, principalmente as educacionais, há algum 

tempo vinham sofrendo a influência de modelos transnacionais. Lima, Azevedo e 

Catani (2008, p. 21) registram que “a reforma universitária de 1968 no Brasil, por 

exemplo, durante o regime militar, sofreu a influência do modelo departamental da 

universidade norte-americana” 

Essas influências, aliadas a políticas neoliberais17, se intensificam a partir de 

1990, quando Collor de Mello assumiu o governo brasileiro. Segundo Shiroma, 

Moraes e Evangelista (2007), o receituário neoliberal foi inspirado na política 

implantada por Margaret Thatcher, na Inglaterra, e Ronald Reagan, nos EUA, onde 

foi implementada a desregulamentação do mercado, a privatização de estruturas 

públicas, a flexibilização dos direitos trabalhistas e o Estado mínimo. 

Longe de trazer tranquilidade ao país, as mudanças feitas por Collor foram 

acompanhadas de uma onda de corrupção, logo denunciadas, e com a crise, o vice-

presidente Itamar Franco assumiu o poder em dezembro de 1992.  

No mandato seguinte, o de Fernando Henrique Cardoso (FHC), o governo 

avançou com mecanismos neoliberais, pautados no chamado Consenso de 

Washington 18 , entre os quais: reformas estruturais, liberalização financeira e 

                                                
16

 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DOCENTES DE ENSINO SUPERIOR (ANDES). Proposta da 
Andes-SN para a universidade brasileira. Caderno Andes, Brasília, DF, n. 2, p. 3-59, jul. 1996, Edição 
especial, atualizada e revisada. 
17

 O neoliberalismo é uma corrente doutrinária do liberalismo, surgiu na década de 1930 e 1940, com 
a promessa de gerar democracia, soberania, pleno emprego e justiça social aos países adeptos de 
suas receitas, mas que, por defender o estado mínimo e a economia de mercado, próprios do sistema 
capitalista do qual é uma expressão ideológica, exclui enormes contingentes populacionais ao redor 
do mundo. 
18

 Em novembro de 1989, o FMI (Fundo Monetário Internacional), o BIRD (Banco Internacional para a 

Reconstrução e Desenvolvimento) e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América 
reuniram-se e formularam o chamado “Consenso de Washington”, cujas principais “receitas” aos 
países devedores passavam por: disciplina orçamental, reforma fiscal, eliminação das barreiras às 
trocas internacionais, privatização de serviços públicos e desregulamentação de várias ordens, 
inclusive das relações trabalhistas, com o consequente definhamento da intervenção do Estado; as 
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comercial, desregulamentação do mercado e privatização das empresas e órgãos 

estatais. 

A reforma da educação teve como foco central o ensino superior, com a 

argumentação de que “a competência científica e tecnológica é fundamental para 

garantir a qualidade do ensino básico, secundário e técnico”, registra Cunha (2003, 

p. 39). O ensino superior, que representa um nicho importante de mercado, passa a 

ser alvo da privatização, com a justificativa de que a universidade pública era 

inadequada ao mercado de trabalho e que tinha se elevado muito o custo de sua 

manutenção: “Assim, dizia [Fernando Henrique Cardoso19] ser inaceitável que a rede 

federal consumisse de 70% a 80% do orçamento do Ministério da Educação (uma 

estimativa, aliás, bastante exagerada) para atender apenas a 22% dos estudantes 

de graduação”. (CUNHA, 2003, p. 39) 

Portanto, na ótica do governo, essas instituições deveriam ser revistas, 

partindo-se de uma reformulação com “administração mais racional dos recursos e a 

utilização da capacidade ociosa” (CUNHA, 2003, p. 39). 

Foi então que, no ano de 1995, o Ministério da Administração e da Reforma 

do Estado (MARE) apresenta seu projeto de autonomia universitária que, em linhas 

gerais, consistia: 

 
Em transformar o status jurídico das universidades públicas para 
organizações sociais, entidades públicas não estatais, fundações de direito 
privado ou sociedades civis sem fins lucrativos. A interação entre o Estado e 
estas organizações sociais se daria por meio de um contrato de gestão, no 
qual estariam previstos os serviços que seriam prestados, as metas a serem 
atingidas e os recursos financeiros que deveriam ser transferidos a cada 
ano, do governo para a organização. O documento preconizava a adoção 
de um modelo de administração gerencial para as instituições públicas. 
(CARVALHO, 2006, p. 03) 

 
A proposta de transformação das Universidades em organizações sociais 

promoveu uma reação contrária de tamanha intensidade, que a adesão àquela 

proposta passou a ser uma opção voluntária de cada IFES. 

A política educacional de FHC ficou caracterizada pelo sucateamento das 

instituições públicas, com a redução drástica de financiamento, com programas de 

                                                                                                                                                   
ideias do Consenso estão fundamentadas no pensamento do economista John Williamson, do 
International Institute for Economy. 
19

Na proposta de governo, do candidato FHC para seu primeiro mandato (Cardoso, 1994) foi 

laborada por uma equipe coordenada pelo economista Paulo Renato Souza, ex-secretário da 
Educação do Estado de São Paulo, ex-reitor da Universidade Estadual de Campinas, naquele 
momento, técnico do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). CUNHA, 2003, p. 38) 
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demissão voluntária para técnicos-administrativos e docentes das IFES, e 

compressão dos salários. Por outro lado, ocorreu a ampliação de turmas no turno 

noturno e do número de alunos em sala de aula. Cunha (2003, p. 57) assim 

descreveu as transformações administrativas nas IFES nesse período: 

 
A redução das despesas das universidades federais, por outro lado, só foi 
alcançada mediante a compressão dos salários e dos orçamentos, assim 
como pela não-reposição dos quadros perdidos. A “efetiva autonomia”, que 
seria base da “revolução administrativa”, não foi realizada, embora tivesse 
sido tentada.  

 
Com FHC foram estimuladas as parcerias com fundações privadas para a 

criação de cursos pagos que propiciariam a complementação do salário dos 

docentes. No período, também se somou a recomendação do Banco Internacional 

para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) para a cobrança de mensalidade nas 

instituições públicas, mas, na avaliação de Corbucci (2004), a proposta de extinção 

da gratuidade iria agravar ainda mais o cenário caótico do ensino superior brasileiro. 

  

 

2.1.1 Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e a Universidade Pública 

 

 

Segundo Paulani (2008) mesmo que mantendo o discurso de promover a 

justiça social, o então candidato Lula da Silva, já fazia aliança com partidos de 

centro-direita e confortava o empresariado assumindo a desoneração da produção. 

Mantendo-se no governo de Luiz Inácio Lula da Silva políticas neoliberais de 

FHC, porém, com características populistas. Segundo Boito (2005) trata-se apenas 

de “uma nova versão do capitalismo neoliberal” e para Lima (2004) denominado de 

“neoliberalismo requentado”. 

 A proposta governamental para a educação foi denominada “Uma escola do 

tamanho do Brasil”, e propunha a ampliação da oferta educacional da educação 

infantil até a universidade. 

Para atender o ensino superior, o Grupo de Trabalho Interministerial20 (GTI) 

instituído por Lula elaborou um relatório no qual reconhecia a crise do ensino 

                                                
20

 A Reforma da Educação Superior do governo Lula da Silva iniciou oficialmente o seu curso com o 

Decreto de 20 de outubro de 2003, que instituiu o GTI encarregado de analisar a situação da 
educação superior brasileira e apresentar um plano de ação visando à reestruturação, 
desenvolvimento e democratização das IFES. O GTI foi composto por 12 membros, sendo dois 
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superior, principalmente nas IFES, e estabelecia a necessidade de um programa 

emergencial para o setor, com ênfase numa reforma universitária, com ampliação de 

vagas, contratação de docentes, educação a distância (EAD), autonomia e 

financiamento. (BRASIL, 2003) 

Segundo o GTI, a ampliação das vagas deveria ser da ordem de 2,4 

milhões, até o ano de 2007. Para viabilizar esta ampliação, deveriam ocorrer 

contratações de docentes e técnicos-administrativos. Para isso, houve o incentivo 

para a criação de bolsas CAPES, com o intuito de aproveitar a mão de obra de 

aposentados e recém-doutores nas atividades de ensino. Do plano constava 

também o aumento da carga horária em sala de aula do docente e a ampliação da 

EAD como alternativas para a concretização de uma ampliação na oferta de vagas 

para o ensino superior. 

O GTI apresentou a autonomia universitária como a grande reivindicação da 

comunidade universitária. Mas, na elaboração da proposta, apresentava somente a 

versão de uma autonomia financeira, na medida em que dava liberdade às IFES de 

captar recurso na iniciativa privada ou com a contribuição de ex-alunos. 

O relatório também destacou que há muito tempo as IFES não recebiam 

financiamento específico para recuperação e manutenção predial e compra de 

equipamentos, o que havia impossibilitado a utilização de inúmeros laboratórios. A 

constatação da precariedade, porém, não veio acompanhada do aporte financeiro, e 

sim da recomendação para que as IFES buscassem recursos em outras fontes, que 

não a governamental. 

A partir do GTI, Lula da Silva elaborou sua proposta governamental para o 

ensino superior, norteada por três diretrizes: democratização do acesso, qualidade 

social e instauração de um regime de colaboração e democratização de gestão. As 

propostas mostraram-se ambíguas e contraditórias, calcadas em recomendações de 

organismos internacionais. (OTRANTO, 2006) 

Observou-se, a partir daí, mudanças significativas para o ensino superior 

brasileiro, com um aumento dos gastos públicos com educação, e o reconhecimento 

do papel estratégico das universidades para a economia nacional. Foram 

                                                                                                                                                   
representantes de cada um dos seguintes órgãos: Ministério da Educação; Casa Civil; Secretaria 
Geral da Presidência da República; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério da 
Ciência e Tecnologia; e Ministério da Fazenda. (OTRANTO, 2006, p. 43) 
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autorizadas contratações para as IFES, e o orçamento passou de 7,7 bilhões, em 

2004, para 8,9 bilhões, em 2005. (CARVALHO, 2006) 

Para Leher (2003, p. 1), no entanto, a política educacional de Lula da Silva 

estava baseada em pressupostos escusos, com registrou à época: 

 

A partir de um tripé constituído pelo Banco Mundial, pelo próprio governo de 
Lula da Silva e por uma ONG francesa, ORUS, dirigida por Edgar Morin, 
está sendo erigido um falso consenso que poderá redefinir profundamente a 
universidade brasileira e quiçá de diversos países latino-americanos, 
representando a vitória de um projeto asperamente combatido por 
sindicatos, estudantes, reitores, entidades científicas, fóruns de educadores 
e partidos, no curso da última década: a conexão com o mercado e, mais 
amplamente, a conversão da educação em um mercado.  

 
Como estratégia de implantação de tal modelo, as principais políticas 

elaboradas para o ensino superior no governo Lula da Silva foram o PROUNI21, o 

SINAES22, a UAB23 e o REUNI. Nesses programas, observam-se as recomendações 

do Banco Mundial24 (BM) de 

 
Aumentar a diversificação institucional (aumento do número de instituições 
não universitárias e privadas) para ampliar a cobertura de uma base 
financeira viável e estabelecer um quadro para a aprendizagem ao longo da 
vida, com múltiplos pontos de acesso e uma variedade de percursos de 
formação. (BANCO MUNDIAL, 2002, p. 27) 

 

                                                
21

 O Programa Universidade para Todos (PROUNI) foi instituído pela Lei nº 11.096/2005, e tem como 

finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de cursos de 
graduação e de cursos sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação 
superior. (BRASIL, 2005) 
22

 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) analisa as instituições, os 

cursos e o desempenho dos estudantes. O processo de avaliação leva em consideração aspectos 
como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da instituição e corpo docente. O 
SINAES reúne informações do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e das 
avaliações institucionais e dos cursos. As informações obtidas são utilizadas para orientação 
institucional de estabelecimentos de ensino superior e para embasar políticas públicas. Os dados 
também são úteis para a sociedade, especialmente aos estudantes, como referência quanto às 
condições de cursos e instituições. Os processos avaliativos do SINAES são coordenados e 
supervisionados pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). A 
operacionalização é de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP). (BRASIL, 2004) 
23

 A Universidade Aberta do Brasil (UAB) é um sistema integrado por universidades públicas que 
oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à 
formação universitária, por meio do uso da metodologia da educação a distância. O público em geral 
é atendido, mas os professores que atuam na educação básica têm prioridade de formação, seguidos 
dos dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos estados, municípios e do Distrito 
Federal. (BRASIL, 2006) 
24

 O Banco Mundial é formado pelo Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD) e a Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA). Para conhecer melhor, consultar  
http://web.worldbank.org. 
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O PROUNI, em linhas gerais, abriu uma perspectiva bastante interessante 

para o setor privado. Instituições privadas de ensino superior, em troca da isenção 

do pagamento de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, da Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido, da Contribuição Social para Financiamento da Seguridade 

Social e da Contribuição para o Programa de Integração Social, em troca, poderiam 

fornecer bolsas de estudo a estudantes de baixa renda, estas variando de 25 a 

100% dos custos pessoais, com uma linha de financiamento diferente daquela 

prevista no Programa de Financiamento Estudantil (FIES), portanto, mais acessível. 

Para Catani, Hey e Gilioli (2006, p. 136) 
 

[...] destaca-se o fato de manter um sistema de ensino nos moldes 
privatizantes traçados durante os anos 1990. Nesse sentido, traz uma 
noção falsa de democratização, pois legitima a distinção dos estudantes por 
camada social de acordo com o acesso aos diferentes tipos de instituições 
(prioridade para a inserção precária dos pobres no espaço privado), ou seja, 
contribui para a manutenção da estratificação social existente [...] É, assim, 
uma medida de impacto popular, privatista e de baixo custo orçamentário. 
Ao invés de privilegiar as IES privadas, o governo poderia investir no setor 
público, capaz de democratizar a educação superior [...] cabe lembrar que 
suas bolsas contribuem “para o aumento da oferta privada nesse campo 
[...].  

 
Carvalho (2006) constatou que as instituições privadas utilizaram-se das 

vagas que já estavam ociosas, não havendo, portanto ampliação no sistema privado, 

ou seja, com baixa contrapartida, esta foi uma excelente oportunidade “para 

instituições ameaçadas pelo peso das vagas excessivas” (p. 132) 

Catani, Hey e Gilioli (2006), ainda considerando o PROUNI, frisaram que o 

programa não garante a permanência do estudante, visto que, as instituições 

privadas não possuem programas assistências para a manutenção do mesmo. 

A UAB, por sua vez, foi instituída com a finalidade de promover a 

interiorização dos cursos de licenciatura, formação inicial e continuada aos 

professores da educação básica, das localidades onde os cursos presenciais teriam 

dificuldade de se estabelecer. A parceria dos três níveis governamentais (federal, 

estadual e municipal) com as universidades públicas e demais organizações 

interessadas estimulariam a oferta de cursos de graduação e pós-graduação, em 

locais de difícil acesso, proposta esta bastante oportuna em um país continental 

como o Brasil, contribuindo para evitar o fluxo migratório para os grandes centros. 

Existiam, até 2012, cerca de 190 polos de ensino e 127.633 vagas no ensino 

superior pela UAB, atendendo parte da chamada demanda social por vagas no 

ensino superior (MEC, 2012). 

De acordo com o Decreto 5800/06, que dispõe sobre a criação da UAB, são 

objetivos: 



45 
 

 Expansão pública da educação superior, considerando os processos 
de democratização e acesso; 

 Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino 
superior, possibilitando sua expansão em consonância com as propostas 
educacionais dos estados e municípios; 

 Avaliação da educação superior a distância tendo por base os 
processos de flexibilização e regulação implantados pelo MEC; 

 Estímulo à investigação em educação superior a distância no país; 

 Financiamento dos processos de implantação, execução e formação 
de recursos humanos em educação superior a distância (BRASIL, 2006a). 

 

Para assegurar padrões mínimos de qualidade, a Resolução nº 49, de 10 de 

setembro de 2009, forneceu orientações e diretrizes para o apoio financeiro às 

instituições de ensino participantes do Sistema Universidade Aberta do Brasil, 

instituindo a CAPES como gestora do programa: 
 

Para viabilizar tal processo, o MEC ampliou o espaço de atuação da 
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), instituindo ações direcionadas à educação básica e à formação 
de professores. Ações estas que, anteriormente ao redimensionamento da 
CAPES, eram da competência das seguintes secretarias do Ministério: 
Secretaria de Educação Básica, Secretaria de Educação Superior e 
Secretaria de Educação a Distância. (DOURADO, 2008, p. 903) 

 
Com todas essas políticas, alguns dos objetivos almejados pelo GTI foram 

alcançados, como vemos abaixo, com dados obtidos do INEP (2003, 2011): 

 

 no ano de 2002 haviam 3.479.913 alunos matriculados no ensino 

superior enquanto que no ano de 2011 o número de matrículas foi de 

6.739.689 (a ampliação na ordem de 94%). 

 O número de alunos matriculados em instituições privadas cresceu na 

ordem de 100%, enquanto que nas públicas 68%. 

 Dos 1.773.315 alunos matriculados na iniciativa privada em 2011, 

46.970 obtiveram bolsas de estudo integrais via PROUNI, conforme 

informações do MEC (2011). 

 E acordo com dados do IBGE (2011) a proporção de jovens 

estudantes de 18 a 24 anos que cursavam o nível superior cresceu de 

27,0%, em 2001, para 51,3%, em 2011. 

 

 A ampliação de vagas deveria ser feita preferencialmente no setor público, 

porque muitos jovens das camadas populares teriam dificuldades de permanecer 
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nas universidades, mesmo que recebendo bolsa. Sobre isso, Sobrinho (2005, p. 

1226) assim pondera: 

 
É necessário esclarecer desde logo que 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. 

 
Para atender a necessidade de ampliação de vagas nas universidades 

públicas, foi aprovado o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais, o REUNI, instituído pelo Decreto 6096, de 24 de abril 

de 2007. Segundo o Sindicato dos Docentes do Ensino Superior (Andes-SN) (2007) 

tratou-se, desde o início, de um programa com uma pseudo-educação de nível 

superior e caracterizado pelos cursos pós-médios. 

Na nova arquitetura curricular, lembram Lima, Azevedo e Catani (2008), os 

cursos seriam divididos em ciclos, onde “a ideia é mudar o modelo da estrutura 

acadêmica da educação superior que passaria a se compor por três ciclos: 

Bacharelado Interdisciplinar (1° Ciclo); Formação profissional (2° Ciclo); Pós-

Graduação (3° Ciclo). 

A negação a criação do ensino superior e sua recente história são fatores 

que determinam a identidade ainda não construída. Em conseqüência as 

universidades brasileiras vêm seguindo modelos externos. Primeiro o napoleônico, 

depois o humboldtiano. A reestruturação proposta no REUNI, não diferente do que 

vem acontecendo é compatível com modelos implantados fora do Brasil, recebendo 

forte influencia do sistema europeu de educação superior – o chamado Processo de 

Bolonha - e do mercantilismo acadêmico promovido nos EUA sobre a universidade 

pública brasileira. 

 

 

2.1.1.2 Influências do Sistema Educacional Europeu 

 

 

No ano de 1998, reuniram-se os Ministros da Educação da França, 

Alemanha, Itália e Reino Unido, para a construção de um documento denominado 

Declaração de Sorbone. Em uma segunda reunião, em 1999, desta vez com 29 
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Ministros da Educação Europeia, foi assinada a Declaração de Bolonha. E ainda 

ocorreu uma terceira reunião, realizada na Noruega em 2005, desta vez assinada 

por 41 países (AZEVEDO, 2006, p. 172). Estas reuniões tiveram por objetivo criar 

um espaço comum europeu, aonde, em favor da globalização de economia 

capitalista, deveriam ser promovidos artifícios para fomentar a mobilidade de mão de 

obra altamente qualificada e a substituição dos morosos processos de revalidação 

de diplomas na União Europeia. Em resumo, se colocavam as bases para um novo 

sistema universitário: 

 
A construção do referido sistema europeu de educação superior é 
considerada “a chave para promover a mobilidade e a empregabilidade dos 
cidadãos” e para a “obtenção de maior compatibilidade e de maior 
comparabilidade”. Embora se recuse a idéia de simples homogeneização ou 
padronização... [propunha-se] “promover o sistema europeu de educação 
superior em todo o mundo”, tornando-o fortemente competitivo face, 
sobretudo, aos Estados Unidos da América. (LIMA; AZEVEDO; CATANI, 
2008, p. 10) 

 
Com este novo processo se pretendia garantir: 

 

 A elevação da produtividade e a competitividade das economias; 

 Promover a mobilidade e a empregabilidade; 

 Garantir e flexibilidade; 

 E a empregabilidade dos trabalhadores europeus. 

 

A União Europeia passou a adotar, a partir do ano de 2010, o novo modelo 

como sendo único para o ensino superior. Antes deste, apesar da diversidade 

educacional que havia na Europa, existia unicidade no sistema europeu, no que diz 

respeito ao financiamento, estrutura e avaliação. As instituições, em sua maioria, 

eram de natureza pública, excetuando-se o caso do sistema português, que desde 

1886 já abria espaço para instituições privadas. A principal fonte de financiamento 

era o Estado, e a partir de 1980, a escassez de financiamento público motivou a 

diversificação das fontes de fomento. Neste período, instituições de ensino superior 

na Bélgica, Holanda e Reino Unido, passaram a cobrar taxas de frequência. Mesmo 

assim, existia um forte sistema de concessão de bolsas de estudo, segundo Cabrito 

(2009). 

O Processo de Bolonha não foi o responsável pela privatização do ensino 

superior europeu, pois iniciativas mercantilistas já vinham acontecendo desde a 
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década de 1980, como vimos no parágrafo anterior. De fato, elas se intensificaram a 

partir de Bolonha, com a justificativa da incapacidade dos governos em prover mais 

recursos para a educação. A fonte de financiamento deve vir, agora, da venda de 

serviços à comunidade e da cobrança de taxas de frequência dos alunos. Porém, a 

gratuidade ainda é mantida na maioria das instituições. 

O Processo de Bolonha não alterou as modalidades de ensino ofertadas, 

mantiveram-se a universitária e a politécnica, porém, abriu-se a possibilidade das 

universidades passarem a realizar somente a pós-graduação e a pesquisa. Coube 

também às universidades a supervisão dos institutos politécnicos. 

Antes de Bolonha, existiam na Europa dois modelos de organização para o 

ensino superior: o continental, mais longo, e o anglo-saxônico. Optou-se pelo 

sistema anglo-saxônico, o que representou uma diminuição no tempo de 

escolarização, e o favorecimento da competitividade com o sistema norte-

americano. O modelo anglo-saxônico está dividido em três ciclos: 

 

1º) graduação, com duração de três anos; 

2º) mestrado, com duração de dois anos; 

3º) doutorado, com duração de três anos. 

 

Segundo avaliação de Cabrito (2009), os estudantes têm prosseguido seus 

estudos para além da graduação, para obter as competências exigidas pelo 

mercado de trabalho e não garantidas na etapa anterior. 

Existe uma tênue similaridade entre a Universidade Nova e o Processo de 

Bolonha, no entanto diferem quanto as motivos de sua implantação e principalmente 

quanto a estrutura: neste a formação profissional ocorre no primeiro ciclo enquanto 

que naquele, a formação prematura é combatida e postergada para o segundo ciclo. 

Existe, no entanto, maior similaridade com o sistema educacional 

estadunidense como veremos abaixo. 
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2.1.1.2 Sistema Educacional nos EUA 

 

 

O sistema educacional nos EUA é marcado pela diversidade. Antes da 

Segunda Guerra Mundial, era eminentemente privado, mas atualmente funciona 

com a dualidade público-privado. A maioria das instituições privadas se diz sem fins 

lucrativos, porém, são cobradas anuidades dos acadêmicos em todas as 

instituições. Por outro lado, existe um forte sistema de concessão de bolsas de 

estudos. 

Ao concluir a high school, os estudantes têm três opções para seguir seus 

estudos: a primeira é entrar em um college, a segunda em uma universidade e a 

terceira, consiste em frequentar cursos de curta duração, principalmente nos 

community college (cursos superiores não universitários); nestes, após dois anos, 

eles receberão o título de "associate's degree”, que lhes dará direito ao exercício 

profissional. No college, o estudante terá o título de Bacharel. 

Nos colleges estão matriculados 55% dos estudantes de ensino superior nos 

EUA. As universidades oferecem cursos de graduação, mas têm como foco a pós-

graduação. 

No governo de Barack Obama houve cortes maciços para os serviços 

públicos e cresceu o incentivo ao incremento de matrículas nos community colleges, 

com a consequente diminuição da qualidade, o que se dá pela redução do corpo 

docente e pela dominação de mecanismos de mercado. Giroux (2010) avalia que “o 

Ensino Superior norteamericano está cada vez mais dividido entre as instituições 

que educam as elites para governar o mundo no século XXI e outras destinadas à 

formação dos alunos de baixa renda na economia mundial capitalista”. (p. 28) 

Os mestrados nos EUA têm algumas semelhanças com os brasileiros. 

Verhine (2008b, p. 169) descreveu as principais diferenças entre os cursos de 

mestrado e doutorado naquele país, em comparação com o Brasil:  

 
o mestrado nunca foi visto como uma porta de entrada para a profissão 
acadêmica [no Brasil sim]. Hoje, nos EUA, os programas que conferem o 
grau de mestre servem para alcançar, pelo menos, quatro propósitos: eles 
podem representar (1) um degrau em direção ao doutorado; (2) um prêmio 
de consolação para aqueles que perderam o exame de qualificação; (3) um 
nível final para uma área de conhecimento nova e ainda não consolidada; 
(4) um grau de formação profissional. Mestrados acadêmicos × profissionais 
nos EUA podem ser identificados pela sua denominação. Enquanto um 
mestrado acadêmico é tradicionalmente referido como um M. A. (Mestre em 
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Artes) ou um M. S. (Mestre em Ciências), os mestrados profissionais são 
denominados pelo M + profissão, tais como, M.Ed. (Mestre em Educação), 
MBA (Mestre em Administração e Negócios), MPH (Mestre em Saúde 
Pública) e MSW (Mestre em Trabalho Social). 
Por causa dos seus diferentes propósitos, os mestrados americanos 
freqüentemente não exigem uma dissertação. Uma alternativa comum de 
produto final inclui a apresentação de uma monografia, uma coletânea de 
trabalhos resultantes das disciplinas cursadas, e/ou a aprovação no exame 
compreensivo. Naqueles casos em que uma dissertação (thesis) é 
requerida, o foco consiste, usualmente, em mostrar a literatura existente 
sobre um assunto ao invés de um relatório original de pesquisa. 
Um resultado da não exigência de uma dissertação acadêmica é que o 
mestrado, usualmente, pode ser concluído mais rapidamente nos EUA que 
no Brasil. [...] Nos Estados Unidos, como no caso dos mestrados, os 
doutorados são também diferenciados. Todos os cursos de doutorado no 
Brasil são formalmente acadêmicos, orientados para a pesquisa científica. 
No contexto dos Estados Unidos a distinção é feita entre o doutorado 
acadêmico (Ph. D.), o doutorado profissional (EDD; DPH; DSW; etc.) e o 
primeiro grau profissional (MD.; LLB; DDS; DPHARM; etc.). Os dois 
primeiros são acadêmicos uma vez que requerem uma tese e, por isto, são 
reconhecidos como equivalentes academicamente pela Academia Nacional 
de Ciências. O primeiro coloca grande ênfase na produção de uma 
pesquisa original e o segundo na preparação para a liderança profissional. 
Os primeiros graus profissionais, por outro lado, são estritamente 
profissionais não acadêmicos. Apesar da exigência de estudo em nível de 
pós-graduação com duração de três a quatro anos, eles não exigem a 
produção de um documento escrito final, avaliado segundo critérios 
acadêmicos. Nos EUA, nos referimos àqueles com um MD (Doutor em 
Medicina) e DDS (Doutor em Odontologia) como Dr., mas o título é 
estritamente profissional. Estes indivíduos não são reconhecidos como 

“doutores” pela comunidade acadêmica/científica. 

 
No Brasil, o mestrado, mesmo que focado na pesquisa científica, é a porta 

de entrada para a docência, enquanto que nos EUA somente a conclusão do 

doutorado certifica o pós-graduando a ministrar aulas no ensino superior. 

A reestruturação pela qual a universidade brasileira vem passando não é um 

processo local nem tão pouco exclusivo da instituição pública, pois ela está 

acontecendo em todo o mundo. A diminuição do papel do Estado como promotor de 

políticas sociais tem motivado o afastamento da universidade de seu papel social, 

pois na busca novas formas de financiamento ela se mercantiliza. Para dar 

sustentação a este modelo, também se estabelecem modelos transnacionais de 

universidade, competitivos, com universidades centrais – de países ricos - 

produtoras de conhecimento, e universidades periféricas, meras consumidoras e 

distribuidoras do conhecimento. 

As reformas educacionais em curso, não somente no Brasil, além de estar 

direcionadas para a mercantilização do conhecimento, adequada a uma nova 

“ordem mundial” competitiva e globalizada, precisam ser encaradas com muita 

crítica. Ferreira (2010, p. 10) adverte que 
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O processo de transnacionalização lança importantes desafios para as 
universidades, de exercerem uma leitura crítica dos novos caminhos a 
serem percorridos mediante a construção da regionalização da produção do 
conhecimento, por meio de uma construção coletiva dos atores acadêmicos 
do continente latino-americano para enfrentar os ditames da desregulação 
econômica liderada pelos países dominantes, bem como o desafio de 
construir redes solidárias de cooperação e produção do conhecimento ou 
submeter-se ao processo hegemônico de integração econômica global. 

 

A Reforma brasileira segue as diretrizes elaboradas por organismos 

internacionais, prioritariamente as elaboradas pelo BM, que desde a década de 1990 

vêm sendo difundidas e implantadas no país, como veremos a seguir. 

 

 

2.2 INTERFERÊNCIAS INTERNACIONAIS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

Além das marcas históricas de elitismo e privacionismo, características que 

se perpetuam desde sua origem até o momento atual, o ensino superior brasileiro 

sofre a influência de ideologias e modelos externos. 

Após 1990, as pressões de organismos internacionais para a elaboração de 

políticas sociais, principalmente as educacionais, tiveram mais expressão. Todos 

estes elementos são necessários para uma compreensão crítica do REUNI, uma vez 

que eles estão presentes em todo o programa. 

As propostas apresentadas por organizações transnacionais para a 

educação superior se concretizam mediante acordos bilaterais, tal como relata 

Otranto (2006, p. 49):  

Trocar a dívida externa por investimentos em educação foi uma sugestão do 
Banco Mundial e da UNESCO em documento conjunto apresentado em 
2000 (The Task Force on Higher Education and Society, 2000). Porém o 
texto especifica que a redução da dívida está condicionada à reforma 
sistêmica do ensino superior. Esta perspectiva também está contida no 
último documento do Banco Mundial (World Bank, 2004). Como se pode 
perceber, os fundamentos da Reforma da Educação Superior do Governo 
Lula estão calcados em marcos regulatórios defendidos pelos Organismos 
Internacionais. 

 
Lima (2011, p. 92) ao se referir sobre a mesma interferência entende 

 
[...] que não se trata de uma “imposição” dos organismos internacionais ou 
da subordinação do Brasil às determinações vindas “de fora”, ainda que o 
mecanismo das condicionalidades esteja presente nos acordos firmados 
entre os governos brasileiros e o BM, mas de um “compartilhamento” da 
concepção de educação como “ensino terciário.  
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Impostas ou não, as parcerias entre o Brasil e organizações internacionais 

se intensificam a partir de 1990 e, ao cabo, consolidam a reforma neoliberal da 

educação brasileira. Pelo preceito neoliberal, países são impelidos a deixar de 

investir em políticas públicas para investir no mercado financeiro. O Banco Mundial 

tem sido o principal agente condutor deste tipo de política. 

O BM tinha, em sua origem, o papel de mediar a reconstrução de economias 

devastadas pela guerra e de ser credor de empresas privadas. Na década de 1980, 

há uma reorientação desse papel, fazendo com que o BM se torne agente condutor 

de refinanciamento das dívidas de países da América Latina (SOAES25, 1996, apud 

DOURADOS, 2002). No Brasil, desde 1940, o BM financia projetos na área de 

infraestrutura econômica. 

Com o intuito de erradicar a pobreza, o BM vem desenvolvendo políticas 

sociais desde a década de 1990 e 

 
Para isso, suas duas principais recomendações são: uso produtivo do 
recurso mais abundante dos pobres – o trabalho – e fornecimento de 
serviços básicos aos pobres, em especial saúde elementar, planejamento 
familiar, nutrição e educação primária. Nesta visão, o BIRD considera o 
investimento em educação a melhor forma de aumentar os recursos dos 
pobres. (CORRAGIO

26
, 1996, apud ALTMANN, 2002, p. 79) 

 
Além do BM, outros organismos multilaterais como a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e Organização 

Mundial do Comércio (OMC), passaram a interferir também e com maior peso nas 

descisões políticas de paises periféricos, sempre com o propósito de erradicar o 

analfabetismo. Razões meramente comerciais motivaram esta posição, levando à 

promoção da educação básica em detrimento da superior, com a redução da 

responsabilidade Estatal. Mais uma vez é denunciado o caráter neoliberal 

economicista, que favorece a acumulação de capital: 

 
Na atual conjuntura mundial, o cenário específico em que se encontra a 
sociedade brasileira é aquele desenhado por um intenso e extenso 
processo de globalização econômica e cultural, conduzido pela expansão 
da economia capitalista, que se apoia política e ideologicamente, no 
paradigma neoliberal. Por isso, é tendência mundial, que vai impondo a 
todos os países a minimização do Estado, a total priorização da lógica do 
mercado na condução da vida social, o incentivo à privatização 

                                                
25

SOARES, M. C. C. Banco Mundial: políticas e reformas. In: WARDE, M. J. et al. O Banco Mundial e 
as políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 1996, p. 75-123. 
26

CORRAGIO, J. L. Propostas do Banco Mundial para a educação: sentido oculto ou problemas de 
concepção? In: TOMMASI, L. De; WARDE, J. M.; HADDAD, S. (Orgs.) O Banco Mundial e as 
políticas educacionais. São Paulo: Cortez/Ação Educativa/PUC-SP, 1996. p. 75-124. 
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generalizada, a defesa do individualismo, do consumismo, da 
competitividade, da iniciativa privada. (SEVERINO, 2008, p. 76) 

 
Dentre as diversas estratégias impostas, a educação aparece como 

prioridade para a ascensão social e a democratização de oportunidades, portando, 

uma função “permitida”. A escola básica deve ser universal, gratuita e obrigatória. 

Quanto aos demais níveis, a prioridade é de preparo da mão de obra para o trabalho 

e na regulação do processo, tendo sua responsabilidade compartilhada com a 

iniciativa privada. 

 
No domínio da educação, a influência dos ideais neoliberais fez-se sentir 
por meio de múltiplas reformas estruturais, de dimensão e amplitude 
diferentes, destinadas a reduzir o Estado na previsão e administração dos 
serviços educacionais, que por meio de retóricas discursivas (dos políticos, 
dos peritos e dos meios de informação) de crítica ao serviço público estatal 
e de encorajamento do mercado. (BARROSO

27
, 2005, apud CATANI, 2006, 

p. 28) 

 
Num processo orquestrado por estas organizações, vários países têm 

recebido recomendações para “assessorar” a condução de políticas que promovam 

a equidade social e a estabilidade econômica, a fim de promover a erradicação da 

pobreza. Na realidade, o que observamos é que estas “boas” intenções têm 

promovido a consolidação da desigualdade, pois não tocam no ponto central: a 

distribuição igualitária da riqueza.  

 
Após cinquenta anos de operação e empréstimos de mais de 250 bilhões de 
dólares, a avaliação da performace do Banco Mundial é extremamente 
negativa. Este financiou um tipo de desenvolvimento econômico desigual e 
perverso socialmente, que ampliou a pobreza mundial, concentrou renda, 
aprofundou a exclusão e destruiu o meio ambiente. Talvez a mais triste 
imagem desse fracasso seja a existência hoje de mais de 1,3 bilhão de 
pessoas vivendo em estado de pobreza absoluta. (SOARES

28
, 2003, apud 

MICHELOTTO; COELHO; ZAINKO, 2006, p. 185) 

 
Segundo Leher (1999), a compreenção dos verdadeiros objetivos das 

reformas educacionais brasileiras deve ser feita a partir da matriz conceitual 

elaborada pelo Banco Mundial, apresentada em inúmeros documentos, tanto do 

próprio Banco como de outros organismos, e que influenciaram a formulação das 

políticas educacionais a partir de 1980. Alguns destes documentos serão citados a 

seguir. 

                                                
27

 BARROSO, J. O Estado, a Educação e a Regulação das Políticas Públicas, Educação e 
Sociedade, Campinas, vol. 26, n. 92, p. 725-751, Especial – Out. 2005. 
28

SOARES, M. C. C. Banco Mundial: políticas e reformas. In: TOMMASI, L.; WARDE, M. J.; HADDAD, 
S. (org.) O Banco Mundial e as políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 2003. 
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Em 1992, a CEPAL publicou o artigo Educación y conocimiento: eje de La 

transformación productiva com equidad, e nele buscava-se estabelecer diretrizes 

para vincular educação, conhecimento e desenvolvimento nos países da América 

Latina e Caribe. Segundo Shiroma, Moraes e Evangelista (2007), o documento 

enfatizava a necessidade de criar uma cidadania moderna e competitiva, 

estabelecendo as capacidades que o indivíduo deve ter para atuar no mercado 

produtivo. No mesmo documento, a CEPAL também advogou que o papel do Estado 

não mais deve ser o de provedor e sim o de avaliador do sistema. 

Shiroma, Moraes e Evangelista (2007) destacaram também que 

especialistas do mundo foram convocados pela CEPAL para compor a Comissão 

Internacional sobre Educação para o Sec. XXI. No período entre 1993 e 1996, esta 

comissão produziu o conhecido Relatório Delors (1996), o qual enfatizou que a 

globalização da economia trouxe muitos infortúnios, e que o desemprego não está 

condicionado à pobreza, existindo igualmente em países ricos; e que a promoção da 

mundialização deve observar a manutenção das culturas locais. A educação não é 

primordial apenas para a erradicação da pobreza, mas também é responsável na 

construção da paz e justiça social. Entre as recomendações propostas no relatório 

estavam a ampliação da educação básica dos 3 aos 12 anos, sendo dada uma 

atenção especial às mulheres, populações rurais, pobres urbanos, minorias étnicas 

e crianças que trabalham. 

No Relatório Delors também foram apresentados aspectos esperados para 

os outros níveis da escolarização, entendidos como processo para ser efetivados ao 

longo da vida. No ensino médio, o educando deveria desenvolver a capacidade para 

adaptação ao trabalho, ter reconhecidos os seus talentos e a capacidade 

empreendedora. O tempo de duração da educação secundária deveria ser 

flexibilizado e desenvolvido sob a responsabilidade compartilhada com os 

empregadores. O ensino superior, tido como motor para o desenvolvimento, deveria 

promover a indissociabilidade entre ensino e pesquisa, e deveria ser desenvolvido 

ao longo da vida, portanto, alternando-se formação superior e trabalho. O Relatório 

deu enfase à EAD, a novas modalidades de ensino superior e à flexibilidade do 

currículo. 

Em todo esse processo, o professor, segundo as recomendações, passaria 

a ser agente das mudanças, mais qualificado e com formação superior. O objetivo 
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era convencer o professor a envolver-se no processo de mudança. (SHIROMA; 

MORAES; EVANGELISTA, 2007) 

No documento La enseñanza superior: las lecciones derivadas de La 

experiência (BANCO MUNDIAL, 1994), partiu-se do presuposto de que o ensino 

superior é fundamental para o desenvolvimento social e econômico. Neste 

documento foram apresentadas orientações com base na experiência já adquirida 

pelo BM, propondo uma reforma nas instituições com as seguintes diretrizes: 

 
 Diversificação entre as instituições (universidades públicas, privadas, 
instituições não universitárias, cursos a distância, de curta duração, ciclos); 

 A diversificação nas fontes de financiamento, principalmente com a 
cobrança de mensalidade nas universidades públicas; 

 Flexibilização e adaptação ao mercado. 

 
A proposta é comentada por Sguissardi (2000)  

 
argumenta-se que o modelo tradicional das universidades européias de 
pesquisa (Humboldt), com estrutura de programas em um único nível, 
seriam custosas e pouco adequadas às necessidades dos países em 
desenvolvimento. Solução: maior diferenciação institucional, com a criação 
de instituições não-universitárias de diversos tipos: colégios politécnicos, 
institutos profissionais e técnicos de ciclos curtos, community colleges (com 
dois anos de ensino acadêmico ou profissional), além de ensino à distância. 
[...] Diversificação das fontes de financiamento das instituições estatais... - 
defende a extinção da gratuidade dos estudos em IES públicas, em 
particular para os que "possam auferir rendas consideravelmente maiores 
durante a vida como resultado de terem feito um curso superior"; o 
financiamento do ensino superior pelos ex alunos, por ajuda externa e de 
organismos de crédito; e as atividades que gerem recursos, tais como, 
cursos de curta duração, pesquisa contratada pela indústria e serviços de 
consultoria. [...] O financiamento público deveria destinar-se indistintamente 
para instituições públicas e privadas, segundo o critério da qualidade das 
propostas. [...] 
A terceira orientação - redefinição da função do governo no ensino superior 
– sugere profundas mudanças na relação do governo com as IES, que deve 
contar com a maior participação da iniciativa privada. O Banco considera 
que a participação do governo na educação superior tem sido excessiva na 
maioria dos países e ineficiente e que este deveria criar políticas favoráveis 
ao desenvolvimento de IES tanto públicas como privadas. Em resumo, que 
o governo empregue "o efeito multiplicador dos recursos públicos" e garanta 
uma maior autonomia das IES públicas, a ele devendo estar reservado 
muito menos o suporte financeiro que o poder de controle, via fiscalização e 
avaliação. [...]  
A quarta orientação - prioridade aos objetivos da qualidade e da equidade - 
reserva para o governo o credenciamento, a fiscalização e a avaliação das 
IES, além da distribuição dos recursos estatais, sob critérios de 
desempenho, como ocorreria no Chile. Em resumo, as necessidades do 
ajuste econômico e fiscal dos países em desenvolvimento, as premissas da 
análise econômica do tipo custo/benefício norteiam as principais diretrizes 
do Banco para a reforma dos sistemas de educação superior nesses 
países: priorizam-se os sinais do mercado e o saber como bem privado. (p. 
6 e 7, itálicos no original) 
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A partir deste documento, recomendava-se que o ensino superior deveria 

priorizar: a transferência, a adaptação e a divulgação de conhecimentos gerados em 

grandes centros para os países periféricos; dar ênfase à formação profissional e à 

iniciativa privada; e as instituições públicas deveriam prestar serviços à iniciativa 

privada como forma de buscar recursos. 

A crítica apresentada às instituições de ensino, em especial as brasileiras, 

argumentava que o ensino superior beneficiava apenas as elites, que a relação 

professor aluno era baixa, que havia subutilização das instalações físicas, com altos 

índices de evasão e reprovação. Foram citados os cursos de curta duração e a 

educação a distancia como alternativas viáveis. No entanto, mantinha-se a defesa 

da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, princípio bastante caro aos 

discursos do BM. 

O documento Prioridades y estrategias para la educación (BANCO 

MUNDIAL, 1996) dá destaque para o fato de que a educação tem sido mais efetiva 

para a erradicação da pobreza do que o desenvolvimento econonômico, e que, 

portanto, deve ser prioridade para todas as nações pobres ou em desenvolvimento; 

também reiterou a objetivo de eradicar o analfabetismo até o final do século. Quanto 

ao ensino superior, destaca a necessidade de busca de novas fontes de 

financiamento, fortalecendo o vínculo entre setor público e privado. 

Em 1999, outro documento apresentou estratégias do Banco Mundial para a 

educação na América Latina e Caribe, com diretrizes a ser implantadas no século 

XXI; mais uma vez se coloca a educação como fator estratégico para a erradicação 

da pobreza, e se defende a internacionalização das instituições de ensino (LIMA, 

2011, p. 88). 

O documento La educación superior em los países em desarollo: peligros y 

promesas veio a público no início do ano de 2000, fruto da participação conjunta do 

BM e da UNESCO, e teve como preocupação central a melhora da qualidade dos 

cursos de graduação e a ampliação do atendimento. O documento adota o princípio 

de que o estudante deve estar preparado não só para o mercado de trabalho, mas 

para a liderança; ele deveria aprender, mas também desenvolver a capacidade para 

aprender a aprender. 

Aqui também se localiza, na perspectiva de Duarte (2001, p. 197), uma 

importante questão pedagógica de fundo, e que se afina com os interesses das 

propostas reformistas do capital aqui sugeridas para a educação: 
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Do ponto de vista educacional, o lema “aprender a prender” visa a operar 
algo semelhante na medida em que, em vez de a educação escolar formar 
indivíduos que sabem algo, ela passa a ter como objetivo formar indivíduos 
predispostos a aprender qualquer coisa, desde que aquilo a ser aprendido 
mostre-se útil ao processo de adaptação do indivíduo à vida social, isto é, 
ao mercado. Assim como ao trabalhador é negada a propriedade dos meios 
de produção, só restando-lhe vender sua força de trabalho; assim como 
toda a produção é dirigida pelo valor de troca e não pelo valor de uso das 
mercadorias; assim também os conhecimentos transmitidos pela escola 
passam a ter valor apenas na medida em que sua aprendizagem gere a 
capacidade permanente de aprendizagem, isto é, o conteúdo aprendido é 
valorizado não pelo conhecimento nele contido, mas pela forma pela qual é 
aprendido, desde que tal forma gere o “aprender a aprender”. O indivíduo 
torna-se assim mais facilmente adaptável às exigências do mercado de 
trabalho e às flutuações da ideologia dominante, flutuações essas 
necessárias à constante recomposição da hegemonia das classes 
dominantes e ao permanente esforço de escamoteamento das contradições 
do capitalismo.  

 
O grande problema deste documento refere-se ao argumento de que o 

financiamento público é o grande empecilho ao desenvolvimento educacional. A 

solução apresentada seria a diversificação das fontes de financiamento, que 

deveriam ser tanto públicas como privadas. 

Foi apresentada também a defesa da diferenciação entre as instituições de 

ensino superior, descritas da seguinte forma: 

 

 As universidades dedicadas à pesquisa, eminentemente públicas, 

não deveriam ter fins lucrativos e deveriam obter padrões de excelência 

comparados às instituições internacionais; 

 Outras instituições voltadas ao ensino poderiam ser regionais, 

públicas e privadas, e deveriam priorizar a formação de mão de obra para 

o mercado de trabalho; 

 Os institutos profissionais deveriam ser voltados para o mercado, 

privados, e com fim lucrativo; 

 E as instituições virtuais. 

 

O documento destacou que as instituições públicas também deveriam 

também estar aptas a captar recursos. 

Na Conferência Mundial sobre Ensino Superior, com o tema “As Novas 

Dinâmicas do Ensino Superior e Pesquisas para a Mudança e o Desenvolvimento 

Social”, realizada em Paris, em 2009 e sob a responsabilidade da UNESCO, foi 

ressaltada a importância que o ensino superior e a pesquisa têm para o 
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desenvolvimento. Entre os temas centrais estavam a responsabilidade social da 

educação superior; acesso, igualdade e qualidade; internacionalização, 

regionalização e globalização; e estudos de pesquisa e inovação, além da prática da 

interdisciplinaridade e da necessidade de modernização dos currículos. 

Em síntese, para os organismos internacionais, a concepção de educação 

vem sendo alterada. Se nos primeiros documentos elaborados pelo BM somente a 

erradicação do analfabetismo bastava para a efetivação do desenvolvimento 

econômico, agora as exigências são bem outras e visam fortemente a universidade. 

O BM passou a apresentar uma visão mercantil e globalizada da educação. 

As orientações reafirmam que os problemas enfrentados pelas instituições de ensino 

superior público brasileiras, eram decorrentes de uma estrutura pouco flexível e 

inadequado para as demandas da sociedade atual, portanto, seria propícia a 

diminuição da interferência estatal dentro das universidades. 

Assim, as propostas do BM e demais organizações internacionais 

preconizam uma reforma deveria estar centrada em quatro grandes eixos: 

 

 Diversificação de instituições, numa perspectiva não mais 

universitária e sim pós-secundária, com institutos profissionais, escolas 

politécnicas, programas de EAD e ampliação do ensino superior privado;  

 Incentivo à diversificação de fontes de financiamento, com cobrança 

de taxas, e até mesmo financiamento feito a partir de auxílio de ex-alunos 

da indústria privada ou organismos externos; 

 Redefinição do papel do estado, deixando de ser executor de 

políticas públicas para ser apenas regulador dos processos, propiciando 

ambientes favoráveis para instituições públicas e privadas, tratadas de 

forma equânime, inclusive no que tange ao financiamento; o controle do 

estado deveria ficar restrito aos resultados; 

 Adoção de políticas destinadas à melhoria da qualidade do ensino e 

da pesquisa, adaptadas às necessidades do mercado, com promoção de 

pesquisas conjuntas entre universidades e empresas, a concessão de 

bolsas de estudos para estudantes e cursos em tempo parcial para 

profissionais do setor produtivo. Também faz parte deste eixo a promoção 

da equidade. 
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A partir de 2003, o BM passou a dar importância à formação pós-média, e 

passou a interpretar o ensino superior como etapa terciária da formação. Nessa 

linha, defendia o aligeiramento da formação, nos moldes dos colleges dos EUA, 

licenciaturas de curta duração após esta primeira etapa, e a continuidade com as 

pós-graduações. O Banco deu ênfase ao uso de tecnologias de informação, EAD, 

formação continuada e formação de professores. 

 Mesmo que sinalizando para a educação além da graduação, o BM 

recomenda que esta deve ser direcionada a poucos, pois em suas orientações a 

pós-graduação é demasiadamente cara para um país em desenvolvimento, daí a 

pequena participação da dos programas de pós-graduação no REUNI. 

 Concomitantemente e alheio a estas orientações, os programas de pós-

graduação tem tido uma significativa expansão qualiquantitativa desde a década de 

1990 (SGUISSARDI, 2008), como veremos a seguir.  

 

 

2.3 PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

Muito antes da formalização dos programas de pós-graduação no Brasil, já 

havia no país instituições que promoviam pesquisa. Exemplos destas eram o 

Instituto Manguinhos, no Rio de Janeiro, e o Instituto Bacteriológico de São Paulo 

(atual Butantã), que no período entre 1920 e 1940 faziam pesquisa e formavam 

pesquisadores segundo (MONTEIRO29, 1996, apud BERNARDES; MELO, s/d, p. 2). 

No estatuto das universidades brasileiras, de 1930, havia a proposição para 

a implantação de pós-graduação; neste documento, se fazia menção ao curso de 

doutorado, seguindo o modelo humboldtiano30 europeu. (SANTOS, 2003, p. 628) 

As poucas iniciativas da época eram decorrentes de idéias trazidas por 

professores estrangeiros, especialmente os europeus, em missão acadêmica. 

No Decreto 21.321/46, se afirmava a distinção entre a pós-graduação e os 

cursos de doutorado, não havendo menção aos cursos de mestrado: 

 
                                                
29

 MONTEIRO, L. A. S. A influência da aposentadoria docente na qualidade dos programas de 
pós-graduação stricto sensu na Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 1996. 
Dissertação (Mestrado em Administração) – Curso de Pós-Graduação em Administração, 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
30

 Ver nota 7. 
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Art. 71. Os cursos universitários serão os seguintes: 
a) cursos de formação; 
b) cursos de aperfeiçoamento; 
c) cursos de especialização; 
d) cursos de extensão; 
e) cursos de pós-graduação; 
f) cursos de doutorado. 
Art. 76. Os cursos de pós-graduação, destinados aos diplomados, terão por 
fim especial a formação sistemática de especialização profissional, de 
acordo com o que for estabelecido pelo regimento. 
Art. 77. Os cursos de doutorado serão criados pelas escolas e faculdades e 
definidos nos respectivos regimentos, segundo as conveniências 
específicas. (BRASIL, 1946) 
 

Na década de 1950, foram firmados acordos com instituições dos EUA, 

possibilitando o intercâmbio de alunos e pesquisadores. Como no Brasil já existiam 

várias experiências de implantação do modelo europeu de ensino superior (do tipo 

humboldtiano), pode-se afirmar que o início da pós-graduação no Brasil foi marcado 

pela ambiguidade: o modelo europeu, que tinha se desenvolvido principalmente na 

USP, e o estadunidense, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), na 

Universidade Federal de Viçosa e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

(SANTOS, 2003, p. 628) 

Ao cabo de algum tempo, estes acordos foram estratégicos para afirmar a 

dependência do Brasil como país periférico: “foi neste contexto de dependência em 

relação às nações centrais que se deu a instalação da pós-graduação no Brasil. 

Uma sociedade dependente vincula-se a outra, supostamente mais organizada e 

desenvolvida, para estabelecer uma relação de ‘parceria subordinada’”. (SANTOS, 

2003) 

Na década de 1960, foram criados novos curso de mestrado e doutorado, 

sendo também assinados outros acordos internacionais, como por exemplo, o 

firmado entre o Brasil e a USAID, coordenado pelo governo militar. Este acordo 

impulsionou o desenvolvimento da pesquisa e pós-graduação no país, porém, o fez 

na condição de submissão, já que as pesquisas desenvolvidas não atendiam às 

necessidades locais. (ROMANELLI31, apud SANTOS, 2003, p. 629) 

A partir de 1960, também houve impulso para a expansão da pós-

graduação, pois era do entendimento dos militares que o desenvolvimento 

econômico necessitava de incentivos à formação de recursos humanos qualificados. 

Também existia o consenso entre os militares de que a universidade pública era um 

campo propício para a criação de cursos de pós-graduação. Este favorecimento se 

                                                
31

 ROMANELLI, O. O. História da educação no Brasil. 15ª ed. Petrópolis: Vozes, 1993. 
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deu em razão da carreira docente já existente nas universidades públicas, com o 

estímulo à titulação, o regime de tempo integral e a dedicação exclusiva. (SOARES 

et al, 2002) 

Até o ano de 1961, haviam incongruências na pós-graduação brasileira: uma 

delas, quanto ao modelo a seguir, se europeu ou se estadunidense,e a outra, com 

relação à definição dos cursos stricto sensu. Soares et al. (2002)  

Mesmo com a forte tendência norte-americana, a avaliação de cursos seguia 

o modelo europeu, principalmente nos cursos de mestrado, e que era feita de uma 

forma mais criteriosa que nos EUA: 

 
Não obstante a clara opção pelo modelo norte-americano de pós-
graduação, percebe-se na estrutura dos mestrados brasileiros uma série de 
problemas devidos à adoção de aspectos e particularidades de modelos de 
outros países. Pode-se afirmar que a pós-graduação brasileira é híbrida [...]. 
(SANTOS, 2003, p. 633) 

 
A falta de unicidade na proposta de criação da pós-graduação brasileira fez 

com que o curso de mestrado não tivesse identidade própria, desde sua origem. 

Fora do país os mestrados são pouco valorizados, visto como complementação de 

uma graduação de baixa qualidade. Segundo Santos (2003, p. 636), “os mestrados 

brasileiros têm um problema de identidade”. 

Em 1965, o então Ministro da Educação, Flavio Suplicy de Lacerda, solicitou 

ao Conselho Federal da Educação uma definição e a respectiva regulamentação dos 

cursos de pós-graduação. Foi então, com o Parecer 977/65, que pela primeira vez 

tentou-se estabelecer o formato institucional básico da pós-graduação, definindo-se 

os dois níveis de formação: mestrado e doutorado. 

Quanto aos cursos de mestrado, o próprio relator do Parecer 977/65, 

Newton Sucupira, reconhecia o baixo prestígio acadêmico que esses cursos tinham, 

tanto na Europa quanto nos Estados Unidos 

 
A alegação, tantas vezes invocada, de que esse título [mestre] não faz parte 
de nossa tradição de ensino superior não nos parece constituir razão 
suficiente para ser rejeitado. A verdade é que em matéria de pós-graduação 
ainda estamos por criar uma tradição (BRASIL, 1965) 

 
Não obstante, o Parecer aconselhou sua instalação no país. No mesmo 

parecer foi definido qual modelo a pós-graduação brasileira adotaria: 

 
Em primeiro lugar, de acordo com a doutrina exposta nesse parecer, 
propomos o escalonamento da pós-graduação em dois níveis: mestrado e 



62 
 

doutorado, não obstante certas objeções, surgidas, entre nós, contra o título 
de Mestre. [...] E, se a pós-graduação deve ser estruturada em dois ciclos, 
como a experiência anglo-americana demonstra e a própria natureza 
desses estudos aconselha, não vemos porque teríamos escrúpulo em 
adotar a designação de Mestre se, como bem acentuou o Conselheiro 
Rubens Maciel, não dispomos de outro nome que a substitua. Aliás, 
algumas de nossas instituições já vêm adotando, com êxito, o título de 
Mestre para designar o grau acadêmico correspondente ao primeiro nível da 
pós-graduação. Seguindo-se o critério de maior flexibilidade, em vez de 
duração uniforme e invariável, julgamos mais adequado fixar duração 
mínima em termos de ano letivo. Com base na experiência estrangeira 
podemos determinar o mínimo de um ano para o mestrado e dois para o 
doutorado. (BRASIL, 1965, grifo nosso) 

 
Mesmo definida a estrutura dos programas de pós-graduação, é feita a 

opção pelo modelo norte-americano, e desta forma a ambiguidade persiste: é maior 

a permanência do pós-graduando nos programas, como também há excesso de 

rigidez em suas avaliações, seguindo os padrões europeus (SOARES, 2003). 

O Parecer 977/65 também definiu a estrutura dos cursos de pós-graduação, 

divididos em lato sensu e stricto sensu. Os cursos stricto sensu, mestrado e 

doutorado, seriam de natureza acadêmica, regulares e permanentes. Os cursos lato 

sensu, eminentemente práticos, somente certificariam o pós-graduando. 

Com a reforma do ensino superior de 1968, foi adotado pelas universidades 

o regime departamental. A pós-graduação se tornou uma atividade semi autonoma, 

ligada aos recém-criados departamentos. 

No mesmo ano foi promulgada a Lei 5538, de 22 de novembro de 1968, que 

alterou o estatuto do magistério, impondo a titulação de pós graduação stricto sensu 

como condição para a progressão na carreira docente das universidades federais, 

sendo fundamental para a expansão dos programas de pós-graduação na época. 

(VERHINE, 2008a) 

No Parecer n° 77/69/CFE, foram estabelecidas normas de organização e 

credenciamento de cursos e, ao lado do parecer anteriormente citado, constituem 

um marco na organização da pós-graduação: 

 
Se os Pareceres n°s 977/65 e 77/69 tiveram uma importância na definição 
conceitual e na moldura legal da pós-graduação, os Planos Nacionais de 
Pós-Graduação constituíram um outro elemento crucial na construção do 
sistema, imprimindo uma direção para sua consolidação e 
institucionalização. Através deles realizaram-se diagnósticos sobre a 
situação da pós-graduação e foi formulado um conjunto de metas e de 
ações que em grande parte foram cumpridas. É no contexto da execução 
desse plano que a CAPES, que se transfere para Brasília em 1974, se 
conformaria e fortaleceria enquanto agência de fomento da pós-graduação. 
(SOARES et al., 2002, p. 73) 
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A CAPES foi criada em 1951 com o intuito de promover a melhora dos 

recursos humanos lotados na educação superior; também cumpria a missão de 

fornecer bolsas de pós-graduação para estudantes brasileiros em estudos no 

exterior. Posteriormente, suas funções foram expandidas, passando a fomentar 

bolsas para o território nacional. Em 1976, a CAPES passou também a avaliar os 

programas de pós-graduação (VERHINE, 2008a) No ano de 1998, a CAPES 

introduziu o aplicativo eletrônico Qualis, utilizado-o para avaliar a produção cientifica, 

analisando os periódicos científicos em circulação. 

Os EUA foram o primeiro país a instituir programas externos de avaliação. 

Com a criação da União Europeia, este tipo de avaliação passou, a partir de 1990, a 

fazer parte das universidades do velho continente. Porém, em ambos os casos, os 

modelos diferem do modelo CAPES de avaliação, que incide apenas nos programas 

de pós-graduação. 

No Brasil, os programas de pós-graduação se auto avaliam e elaboram 

relatórios enviados à CAPES, pelos quais serão analisadas características como: 

produção técnica, disciplinas ofertadas, proposta do programa, produção dos 

docentes, teses e dissertações, linhas de pesquisa, atuação docente, produção 

bibliográfica, corpo docente, vínculo docente, formação docente, projetos de 

pesquisa. 

Equipes formadas por professores renomados classificam as instituições 

ofertantes de pós-graduação em uma escala que, a princípio, era composta por 

cinco níveis, ampliados depois para sete (os dois níveis adicionais classificam 

instituições de excelência, com reconhecimento internacional). 

A dupla função da CAPES de avaliação e de fomento, com padrões 

excessivamente rígidos de avaliação32 e com a redução dos prazos para obter a 

titulação, são focos de questionamento. (LÉDA; MANCEBO, 2008). Mesmo assim, 

esse tipo de avaliação tem produzido bons resultados. Apesar da tardia criação da 

pós-graduação e da pouca tradição em pesquisa, a posição brasileira no ranking 

mundial passou da 30ª para a 12ª posição, dando à pesquisa nacional credibilidade 

internacional. 

Segundo Paula (2009, p. 81), a pós-graduação brasileira é “referência entre 

os países em desenvolvimento na área de pesquisa e pós-graduação no país e no 

                                                
32

Dos 2256 programas de pós-graduação avaliados em 2007, apenas 6,9% foram classificados nos 
níveis 6 e 7, os mais altos. (MANCEBO; SILVA JUNIOR; OLIVEIRA, 2008) 
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exterior, graças a uma política de Estado executada com rigor via agências de 

fomento à pesquisa, como CAPES e CNPq, ao longo de várias décadas”. 

A função de prover fomentos, atividade estimulada a partir de 1990, aliada a 

dupla função de avaliação/financiamento da CAPES, tem produzido alguns efeitos 

maléficos, principalmente nas universidades públicas, segundo Sguissardi (2008). 

Este autor questiona vários aspectos desta avaliação, que interferem na qualidade 

educacional e na vida do docente. Destaca que a política da CAPES de distribuição 

de bolsas, mediante classificação na avaliação, tem estimulado o que ele denomina 

de “produtivismo acadêmico”, com excesso de publicações e intensificação do 

trabalho do docente. Nestes marcos, a produção acadêmica passa a ser tratada 

como mercadoria, e se intensifica a produção de titulados e de papers. 

Os cursos de mestrado, condicionados às mesmas regras, promovem a 

formação do pesquisador em detrimento da formação do professor de ensino 

superior, da forma que pouco benefício tem trazido aos cursos de graduação: “O fato 

de a pós-graduação contemplar como foco a pesquisa tem levado, muitas vezes, a 

um centramento no objeto específico da pesquisa e na relação com o orientador. 

Com isso fica comprometida a expectativa de que a pós-graduação traria 

naturalmente avanços qualitativos para a graduação”. (CURY, 2004, p. 787) 

Sguissardi (2008) atesta também o fato do crescimento da pesquisa não ser 

compatível com o número de patentes destinadas às universidades e denuncia a 

falta de planejamento, o que resulta em prioridades para certas áreas de estudo e 

até mesmo regiões do país. 

A partir de 1990, a progressiva escassez de recursos pelas quais as IFES 

passaram, aliada à necessidade de captar recursos, leva os professores titulados a 

se dedicar mais à pós-graduação e à pesquisa, onde há mais chances de 

financiamento. Como já havia uma defasagem no quadro de pessoal em razão das 

demissões e aposentadorias, incentivadas no governo FHC, aumenta a falta de 

docentes para o ensino. Esta situação foi, então, parcialmente suprida com a 

contratação de professores temporários – os substitutos -, que atuavam unicamente 

na graduação, quebrando-se desta forma o elo entre ensino e pesquisa e 

promovendo o distanciamento entre a graduação e a pós-graduação. 

Portanto, os recursos próprios, proveniente de parcerias e, destinados 

unicamente à pós-graduação propiciaram seu crescimento, diferentemente da 

graduação, que passou por um período de estagnação (1995/2003). Neste período, 



65 
 

também se acentuaram os problemas com a infraestrutura física, também 

semsuporte financeiro por parte do governo federal. Como consequência ampliou-se 

ainda mais o distanciamento entre graduação e a pós-graduação, além de que a 

busca por recursos, a política de avaliação da CAPES fez com que os cursos de 

mestrado se assemelhassem aos de doutorado, fortalecendo-se a pesquisa em 

detrimento da formação do professor. 

Paula (2009, p. 81) destaca que o distanciamento que vem ocorrendo entre 

os cursos de graduação e pós-graduação fere o principio da indissociabilidade: 

 
Poderíamos dizer que existe um fosso, hoje, nas universidades, entre a 
graduação e a pós-graduação stricto sensu. A universidade da graduação 
imagina-se pública, grande e quer receber mais estudantes e se 
democratizar. A universidade da pós-graduação, da CAPES e do CNPq, 
imagina-se pequena e de elite, tornando-se cada vez mais seletiva [...] Esta 
fragmentação gera várias segregações e hierarquias, tais como entre 
graduação e pós-graduação, professores e pesquisadores, professores e 
prestadores de serviços, entre cursos de longa duração e de curta duração, 
cursos gratuitos e pagos, cursos valorizados socialmente e no âmbito do 
mercado de trabalho e cursos pouco valorizados socialmente e no mercado 
de trabalho, entre uma formação mais sólida e uma formação mais 
aligeirada.  

 
O CNPq criou o Programa de Iniciação Científica (IC) desde sua fundação, 

em 1951, com o intuito de incentivar a pesquisa dentro dos cursos de graduação, 

mediante a concessão de bolsas para introduzir o estudante no mundo da pesquisa 

científica; incentivar novos talentos potenciais entre estudantes de graduação, 

mediante sua participação em projetos de pesquisa orientados por pesquisador 

qualificado. No transcurso do tempo, as formas de atuação da IC se diversificaram, 

de tal modo que a IC tem se tornado forte aliada na promoção da indissociabilidade 

entre ensino e pesquisa: 

 
Um campo que significa um avanço com resultados palpáveis de integração 
entre pesquisa e ensino é o da iniciação científica ou similar. Tal programa 
introduz, sob orientação docente, o estudante à pesquisa desde a 
graduação e possibilita maior circulação entre a graduação e a pós-
graduação. [...] Não raro esses estudantes criam um espaço propício para 
bem-sucedidas seleções para a pós-graduação stricto sensu. (CURY, 2004, 
p. 788) 

 
A integração entre graduação e pós-graduação não deve se fazer presente 

apenas em ambientes de pesquisa. Segundo Cury (2004, p. 790) deve haver uma 

“interação planejada da graduação e pós-graduação”, e que a finalidade desta 

interação seja a melhoria da qualidade da educação superior: 



66 
 

A relação de circularidade virtuosa entre ambos os níveis é positiva tanto 
para a graduação como para a pós-graduação, sendo que a melhoria na 
primeira conduz a um mais alto desempenho dos formado sem sua 
profissionalização e permite estudantes mais bem preparados para uma 
atuação dinâmica da pós-graduação [...] A pesquisa, componente específico 
da pós-graduação, e o ensino, componente específico da graduação, 
devem caminhar juntos e articulados com o fim de permitir a mútua 
criatividade. De suas diferenças, de seu entrelaçamento planejado e dos 
respectivos produtos, a universidade poderá ganhar maior legitimidade e se 
beneficiar da socialização desses níveis de ensino. 

 
Outra iniciativa, o estágio de docência, que visa preparar o pós-graduando 

(mestrado e doutorado) para atividade de docência via participação como bolsista 

em estágio supervisionado, sob sua tutela da CAPES, também tem sido num grande 

impulso para a articulação entre a graduação e a pós-graduação 

Em resumo, as políticas para o ensino superior brasileiro, nos últimos 10 

anos, vêm se adequando aos parâmetros estabelecidos pelo 

 
Modelo da Universidade Mundial do Banco Mundial ou do Modelo Anglo-
Saxônico de Universidade e mesmo do Modelo de Universidade do 
Processo de Bolonha, [...] tem se alimentado dos diagnósticos e 
prognósticos ultraliberais e neoconservadores, da cultura da 
performatividade ou da excelência5, assim como do eficientismo ou 
praticismo pedagógicos, tão bem representados por esses dados e que 
parecem culminar, hoje, na forte campanha oficial pela expansão do 
mestrado e doutorado profissionais [...] Quanto à neoprofissionalização, 
pode-se dizer que, se num primeiro momento, a pós-graduação, onde ainda 
predomina a universidade de pesquisa, manteve-se distante do 
neoprofissionalismo implantado na graduação, onde mais funciona a 
universidade de ensino, parece que agora, sendo essa proposta feita sob a 
capa da interdisciplinaridade e da educação à distância, também na pós-
graduação corre-se o risco real de se ver instalado o espírito e a letra da 
dicotomia entre universidade de pesquisa, de cultura e de ciência, e a 
universidade de ensino, neoprofissional, dos saberes “essencialmente 
práticos e socialmente úteis”, da performatividade e da excelência. 
(SGUISSARDI, 2008, p. 142, 161) 

 
São regras impostas à universidade pública brasileira e em especial aos 

programas de pós-graduação, resultando na perda da autonomia, submissão a 

regras do mercado de avaliação, de regulação e de competição, obedecendo cada 

vez mais à lógica capitalista mundial. 

Segundo Amaral (2003) a perda da frágil autonomia, se intensificou na 

constituição de 1988 esperava-se que as universidades públicas resolvessem por si 

só seus problemas de autonomia administrativa e orçamentária. Expressa também 

no art. 53 da LDB, onde define a autonomia para tomada de decisões a partir dos 

recursos disponíveis, desta forma desresponsabilizando o Estado do provimento dos 

mesmos.   
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Para Leher (2003) “o abandono da responsabilidade do Estado no fomento à 

produção de conhecimento estratégico agrava a condição capitalista dependente 

dos países periféricos. Desta forma impõe a lógica do mercado à produção do 

conhecimento, não mais desinteressado. 

Estas condições estimulam a competição entre as instituições por melhores 

posições no ranking que as compara entre si e na busca pela excelência, pré-

requisitos para a obtenção de mais fomento e bolsas. Estas regras serão 

estimuladas também no programa REUNI, como trataremos no Capítulo III a seguir. 
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CAPÍTULO III – O PROGRAMA DE APOIO A PLANOS DE REESTRUTURAÇÃO 

E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI 
 

 

Neste capítulo, estudaremos o REUNI propriamente dito. Veremos os 

antecedentes da sua promulgação, em 2007, as diretrizes elaboradas pelo Grupo 

Assessor do REUNI, documento no qual as universidades deveriam basear-se para 

elaborar seus programas, e verificaremos os resultados já catalogados pela 

ANDIFES. 

No ano de 2004, iniciaram-se as discussões no governo federal sobre a 

possibilidade de elaborar uma reforma universitária. Estas discussões se sucederam 

até o ano de 2006, quando foi enviado ao Congresso Nacional o Projeto de Lei 

7200/2006, ainda em tramitação no Congresso Nacional, denominado “Normas 

Gerais para o Funcionamento do Ensino Superior”. 

O PL 7200 dispõe sobre os seguintes pontos: estabelece as regras para a 

entrada do capital estrangeiro no ensino superior; reforça a EAD, expandindo-a para 

cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu; fortalece os critérios de 

produtividade; mantém a gratuidade na graduação, possibilitando a cobrança de 

taxas em cursos de extensão e pós-graduação; estabelece política de cotas; e 

estabelece verbas nas IFES para a assistência estudantil. (BRASIL, 2006b) 

Além desta iniciativa, Léda e Mancebo (2009, p. 50) apontam outros 

expedientes com o objetivo de formar as bases da reforma universitária: 

 
[além da] regulamentação das Fundações de Direito Privado e dos diversos 
projetos de lei e decretos que tratam da reformulação da educação 
profissional e tecnológica, é preciso citar medidas legais, todas já 
aprovadas, que se constituem em importantes precedentes para a futura 
reforma desse nível de ensino: Lein°10.861, aprovada em 14 de abril de 
2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES); Lei n°10.973, aprovada em 02 de dezembro de 2004, conhecida 
como Lei de Inovação Tecnológica; Lei n.º 11.079, de 30 de dezembro de 
2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de Parceria 
Público-Privada (PPP), no âmbito da administração pública; Lein°11.096, 
sancionada em 13 de janeiro de 2005, que institui o Programa Universidade 
para Todos (PROUNI); Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, cuja 
aprovação deu as bases legais da modalidade da educação à distância 
(EAD) e, por fim, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 
delineado em 2007. 

 
O PDE, lançado em 2007, apresentou como princípios para a educação 

superior a expansão da oferta de vagas; a garantia de qualidade; a promoção da 

inclusão social; a ordenação territorial; e o desenvolvimento econômico e social 
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através da formação de recursos humanos qualificados e do desenvolvimento 

científico-tecnológico. 

Também em 2007, o MEC criou o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), instituído pelo 

Decreto nº 6.096, para criar condições de ampliação do acesso e permanência dos 

alunos no ensino superior, a partir do melhor aproveitamento da estrutura física e de 

recursos humanos já existentes nas universidades (BRASIL, 2007a). Como se pode 

constatar, o Programa se apóia na concepção do BM de que as IFES estão 

subutilizadas. (BANCO MUNDIAL, 1994) 

Tanto o REUNI quanto o PROUNI são propostas que têm o objetivo de 

cumprir com as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (Lei nº 

10.172/2001), no qual se “estabelece o provimento da oferta de educação superior 

para, pelo menos, 30% dos jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, até o final da 

década”. 

O REUNI tem como meta global o propósito de, até o término do programa 

(2012), elevar a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais para 

90% 33  e estabelecer a relação de dezoito alunos por professor em cursos 

presenciais (BRASIL, 2007a, art. 1º, § 2º). Portanto, uma indagação se impõe: como 

poderiam ser mantidos padrões de qualidade para a obtenção desta meta? 

Convém salientar que a meta de ampliação da taxa de conclusão não diz 

respeito ao sucesso obtido pelos educandos (relação daqueles que formaram cinco 

anos após o início do curso, por exemplo), mas sim à capacidade que a IFES tem de 

ocupar as vagas ociosas. 

A relação que estabelece quantidade de alunos por professor (RAP) na 

graduação presencial 

 
foi fixada com base nas determinações contidas na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996, art. 57), no que 
se refere à carga horária dos professores, estimando-se salas de aulas com 
45 alunos de graduação e uma carga horária discente de aproximadamente 
vinte horas semanais. Com base nestas estimativas, e considerando uma 
carga horária didática de 20 horas semanais. (BRASIL, 2007a) 

 
Sobre isso, admite-se que turmas com 45 alunos podem ser viáveis em 

disciplinas eminentemente teóricas, mas inadmissíveis em aulas práticas, em 

                                                
33

Essa taxa média de conclusão é elevada até para padrões internacionais, sendo igualada apenas 
com o Japão, que tem uma realidade bastante diferente da brasileira (TONEGUTTI; MARTINEZ, 
2007) 
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laboratórios, centros cirúrgicos, e outros. Além do que, não existe referência quanto 

ao atendimento individualizado de estudantes feito pelo professor para o cálculo 

desta relação. O parâmetro adotado parece não considerar que o mesmo docente 

também deve atender estudantes de pós-graduação, fazer pesquisas, executar 

tarefas administrativas, e supervisionar atividades de extensão e apresentar uma 

boa produção bibliográfica. 

Historicamente, a RAP já esteve na ordem de 9/1 e, atualmente, em função 

do aumento da oferta de vagas e da falta de contratação em número adequado de 

docentes a taxa está em torno de 10,9 alunos por professor. 

Um dos resultados esperados com a ampliação do número de alunos por 

professor é uma redução no custo aluno, que segundo o MEC, é bastante elevado 

na instituição pública. Com o aumento da RAP, as IFES não precisariam extinguir a 

gratuidade no ensino universitário, seguindo a orientação do BM, e ainda triplicariam 

a oferta de vagas com o mesmo custo educacional. 

Quanto ao fato de estipular uma taxa de conclusão de curso em torno de 

90% e a redução das taxas de evasão (art.1º parágrafos 1º e 2º), Léda e Mancebo 

(2009, p. 60) destacam que a 

 
redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de 
vagas de ingresso, especialmente no período noturno (Art. 2º Projeto de 
Decreto), sem o aumento expressivo de recursos orçamentários implicarão, 
necessariamente, em perda da qualidade acadêmica. 

 
Além da expansão do ensino superior público, o REUNI propõe a revisão 

estrutural e acadêmica dos cursos de graduação para torná-los mais flexíveis, 

promovendo a diversificação das modalidades de oferta, preferencialmente com 

superação da profissionalização precoce e especializada. 

Antes mesmo da formulação do REUNI, existia no interior da Universidade 

Federal da Bahia um grupo que promovia discussões sobre a necessidade de 

promover uma reforma universitária. Este grupo acreditava que deveria ser 

elaborado um novo formato acadêmico que combatesse o atual formato da 

universidade brasileira. Para embasar esta proposta, eram apresentados dados 

estatísticos, sobre vagas nas universidades públicas e as altas taxas evasão no 

ensino superior público. (LEDA; MANCEBO, 2009).  

 A proposta de reforma tinha como principal interlocutor o então Reitor da 

UFBA, Prof. Naomar de Almeida, que em agosto de 2006, apresentou o Plano 
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Universidade Nova, que tinha o intuito de instituir naquela universidade o “regime de 

três ciclos, do qual faz parte o Bacharelado Interdisciplinar (UFBA, 2007a). Este 

projeto foi apresentado, logo depois, como uma proposta de reformulação da 

estrutura acadêmica, denominada de UniNova34. Divulgado pelo Prof. Naomar de 

Almeida, mantendo os mesmos pontos apresentados para a própria UFBA, e desta 

vez tendo como objeto as demais IFES.  

Ao sugerir esta proposição, Naomar de Almeida destacou que os principais 

problemas enfrentados pelas IFES eram decorrentes do atual modelo de formação: 

a escolha precoce da carreira profissional, a competitividade dos vestibulares, a 

elitização da academia, currículos estreitos e bitolados, o viés monodisciplinar da 

graduação e seu distanciamento da pós-graduação. 

A proposta de reestruturação universitária foi incorporada ao REUNI, e faz 

parte das diretrizes B - Reestruturação Acadêmico-Curricular - e da Diretriz C - 

Renovação Pedagógica da Educação Superior-, que propõem a revisão estrutural e 

acadêmica dos cursos de graduação para torná-los mais flexíveis, promovendo a 

diversificação das modalidades, preferencialmente com superação da 

profissionalização precoce e especializada. Portanto, o REUNI, além de propor a 

ampliação de vagas, prevê a implantação de uma reforma universitária a ser iniciada 

nas IFES, estudada a seguir. 

 

 

3.1 A PROPOSTA GOVERNAMENTAL 

 

 

O documento denominado “REUNI – Diretrizes Gerais”, elaborado por um 

Grupo Assessor criado pelo MEC, apresentava um diagnóstico da educação 

superior brasileira no qual se afirmava que o modelo adotado pelas IES, 

principalmente nas universidades públicas, com origem na reforma universitária de 

1968, estava ultrapassado. Além de pouco flexível, o modelo não promovia a 

integração entre a graduação e a pós-graduação. Assim, hoje, os cursos ofertados 

estão orientados apenas para a formação profissional, sem abertura para outras 

áreas, e apresentam resistência a propostas inovadoras. O documento afirmava que 

                                                
34

Os princípios da Universidade Nova tomam como referência pedagógica as competências 
desenvolvidas no Projeto Tuning América Latina, um consórcio de 62 universidades latinoamericanas, 
incluindo instituições brasileiras. (UFBA, 2007a) 
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a persistência na manutenção desse sistema levaria o Brasil ao isolamento cientifico 

tecnológico e intelectual. (BRASIL, 2007b, p.7) 

O diagnóstico ressaltava, também, que as práticas pedagógicas são 

tradicionais, com predominância de aulas expositivas, e os currículos não seguem 

princípios inovadores como a flexibilidade e a interdisciplinaridade. E mais, que as 

turmas têm número reduzido de alunos e as salas de aulas ficam ociosas no período 

noturno. Nesse quadro, os índices de evasão eram expressivos. (BRASIL, 2007b, p.8) 

Diante disso, o Grupo Assessor considerava ser urgente a reestruturação do 

ensino superior, destacando que aquele momento, seria o mais apropriado, porque o 

país tinha plena condição de promover reformas35. Afirmava-se que, nos últimos 

anos, havia se conseguido a recuperação de níveis adequados do orçamento das 

universidades, e que o Estado estava promovendo a interiorização do ensino 

superior com a construção de novos campi, distantes dos grandes centros. O 

documento relatava que houvera um aumento de 90,5% dos investimentos, sendo 

63,5% no custeio, com um aumento salarial dos servidores das IFES por volta de 

21,9 e a contratação de 9000 docentes e 14000 técnicos-administrativos. (BRASIL, 

2007b, p.9) 

No entanto, tais afirmações não avaliavam se este incremento havia sido 

suficiente para minimizar o desmonte da universidade promovido na década de 1990 

pelo governo FHC. 

A exposição de motivos feita pelo Grupo Assessor do REUNI, ao colocar 

como preponderante a necessidade de uma reforma universitária com a ampliação 

de vagas e de investimentos no setor público, acabou sendo porta-voz dos anseios 

da população brasileira. 

No âmbito da comunidade universitária, porém, os questionamentos 

surgiram de todos os lados, com muitas mobilizações, dado que logo se avaliou que 

por trás das corretas intenções governamentais se escondiam outras, bastante 

escusas.  

Não faltavam, no entanto, aqueles que defendiam o Programa: 

 
O Reuni, mesmo tendo problemas — que podem perfeitamente ser 
contornados — permitiria a criação de novos cursos justamente naquelas 
regiões em que mal existem uma ou duas faculdades, se existem, ou mal 
conseguem ter um ou dois cursos nos chamados campi avançados — 

                                                
35

Referência ao momento econômico brasileiro favorável, portanto, ao fato de que o governo Lula da 
dispunha de novos investimentos para as universidades públicas. 
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cursos e faculdades em vias de consolidação e faltando muita coisa. 
Professores e estudantes das universidades federais têm, agora, um 
compromisso com o novo Brasil, um Brasil não voltado para o Sudeste ou o 
Sul. Um novo Brasil que comece a dar oportunidades a todos aqueles que 
moram nos muitos interiores do Brasil e que não têm a oportunidade de 
entrar numa universidade de alguma grande cidade brasileira. Longe de 
disputas ideológicas e de radicalismos estéreis, a hora de mudar os rumos 
da universidade brasileira, e de dar oportunidade às novas gerações que 
moram no interior deste grande país, pode ter chegado. (ARMIJOS 
PALÁCIOS

36
, 2007 apud ARAUJO, 2011, p. 108). 

 
Pelo discurso oficial, o REUNI, não seria um projeto pré-determinado, 

ficando assegurada a autonomia para que as universidades, diante dos desafios de 

sua realidade, estabelecessem quais ações seriam prioritárias, desde que fossem 

atendidos os objetivos da proposta, de: 

 
criar condições para a 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, 2007a, art. 1º, § 1º). 
 

As contradições, entretanto, eram indisfarçáveis. O art. 1º do Decreto REUNI 

deixava claras as delimitações da autonomia das universidades, pois seria passível 

formular qualquer proposição desde que o objetivo governamental fosse plenamente 

atingido. O art. 6º não deixava dúvidas sobre essa condicionalidade:  

 
A proposta, se aprovada pelo Ministério da Educação, dará origem a 
instrumentos próprios, que fixarão os recursos financeiros adicionais 
destinados à universidade, vinculando os repasses ao cumprimento das 
etapas. (BRASIL, 2007a, art. 6º, itálicos nossos). 

 
A autonomia, como resultado, também seria limitada quanto aos recursos 

financeiros, visto que somente com o cumprimento de cada uma das metas pré-

estabelecidas, as universidades receberiam os valores acordados na sua proposta, 

e que seriam disponibilizados em 20% do valor total a cada ano Léda e Mancebo 

(2009, p. 54) comentam essa questão: 

 
De todo modo, o que se pode prever é que, daqui por diante, o repasse de 
recursos estará vinculado à assinatura de um contrato de metas, a serem 
atingidas dentro de determinados prazos pelas instituições, o que incluirá, 
além do aumento de vagas, medidas como ampliação ou abertura de cursos 
noturnos, redução do custo por aluno, flexibilização de currículos, criação de 
arquiteturas curriculares e ações de combate à evasão, dentre outros 
mecanismos que levem à expansão do sistema de educação superior.  
 

                                                
36

ARMIJOS PALÁCIOS, G. Reuni: a hora dos deserdados. Jornal Opção [On-Line], Goiânia, Edição 

de: 07 a 13 de outubro de 2007. Disponível em:<http://www.jornalopcao.com.br/>.  
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Convém lembrar que para o BM seria estratégico não ferir a autonomia das 

IFES e favorecer a “descentralização”, visto que a liberdade de ação facilitaria o 

consenso dentro das universidades. (CISLAGHI, 2010) 

A tentativa inglória de inserção dos contratos de gestão37, que havia sido 

tentada pelo governo FHC teve pleno sucesso com o REUNI, obrigando as IFES ao 

cumprimento de metas para obtenção de recursos. Estas metas como também as 

diretrizes estabelecidas pelo MEC, evidenciaram que a autonomia aludida nos 

documentos oficiais não foi assegurada. 

Faziam ainda parte da proposta do REUNI o incrementado da mobilidade 

estudantil, a formação flexível, e a utilização adequada dos recursos humanos e 

materiais.  

Quanto ao argumento da alta evasão encontrada no ensino superior 

brasileiro, é preciso considerar que este é problema encontrado na maioria das 

instituições de ensino superior de todo o mundo, e que as taxas nas IFES 

brasileiras, por volta de 10%, se assemelhavam às dos Estados Unidos e ficavam 

abaixo das latinoamericanas. (SILVA FILHO et al., 2007) 

Quanto ao argumento da subutilização dos recursos humanos e materiais 

nas IFES, é preciso levar em conta o sistemático processo de enxugamento da 

máquina e sucateamento das instalações promovidos pelo governo FHC (vide o 

programa de demissão voluntária). A retomada do crescimento nas gestões de Lula 

da Silva, entretanto, não conseguiu resolver a precariedade das condições gerais do 

trabalho herdadas. 

 

 

 

 

 

                                                
37

Segundo Di Pietro (1996), o contrato de gestão foi idealizado, no direito francês, como meio de 

controle administrativo ou tutela sobre as empresas estatais. Mas, antes disso, o contrato de gestão 
já era utilizado como forma de vincular programas governamentais a determinadas empresas 
privadas que recebiam algum tipo de auxílio do Estado. Mais recentemente, os contratos de gestão 
passaram a ser celebrados com os entes próprios da administração direta, portanto, com aqueles 
sem personalidade jurídica própria; são os chamados centros de responsabilidade que se 
comprometem, por meio do contrato de gestão, a atingir determinados objetivos institucionais, fixados 
em consonância com programa de qualidade proposto pelo órgão interessado e aprovado pela 
autoridade competente, em troca, também, de maior autonomia de gestão. 
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Tabela 3- Número de docentes e de matrículas nos cursos de graduação em IES públicas e privadas 

–  Brasil, 1999-2009 

 

ANO 
Nº DOCENTES Nº MATRÍCULAS 

PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA PRIVADA 

1999 80.883 92.953 832.022 1.537.923 
2001 90.950 128.997 939.225 2.091.529 
2002 92.215 150.260 1.051.655 2.428.258 
2004 100.424 192.818 1.178.328 2.985.405 
2009 122.977 217.840 1.351.168 3.764.728 

 
Fonte: INEP (2007, 2009) 

 
Pela Tabela 3 observamos que no ano de 1999 existiam 80.883 professores 

no ensino público e que, até 2009, houve um incremento de 52%, enquanto no 

mesmo período as matrículas aumentaram em 62%. A rigor, não se pode afirmar 

que houvesse ociosidade de pessoal. 

Quanto ao crescimento do alunato, observamos no mesmo período (1999 a 

2009) que as instituições de ensino superior privadas cresceram 144% enquanto 

que as universidades públicas, mesmo com o REUNI, cresceram 62%. 

Para participar do REUNI as universidades deveriam formular um projeto, 

com base num modelo do MEC, contendo introdução, justificativa, conceitos e 

fundamentos, caracterização atual e perfil geral para a instituição. 

Após a parte introdutória, as universidades interessadas deveriam elaborar 

propostas para cada uma das seis diretrizes/dimensões do projeto, explicitando o 

diagnóstico da situação atual, metas a serem alcançadas e respectivo cronograma 

de execução, estratégias para alcançar a meta, etapas e indicadores. 

O documento ainda deveria conter o Plano Geral de implementação; 

cronograma geral de implementação e execução; orçamento parcial e global 

detalhado de todas as etapas (investimento, manutenção e pessoal); plano de 

acompanhamento e avaliação da proposta, apresentando os indicadores de 

progresso relativo às metas globais do Decreto 6096/2007; plano de 

acompanhamento de indicadores de qualidade, utilizando os instrumentos nacionais 

de avaliação disponíveis para a graduação e pós-graduação; e impactos globais 

esperados (expectativas de transformação da universidade ao final do programa). 

Os recursos do REUNI seriam destinados para a construção e readequação 

de infraestrutura e equipamentos necessários à realização dos objetivos do 

programa, compra de bens e serviços previstos para o funcionamento dos novos 
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regimes acadêmicos, despesas de custeio e de pessoal associadas à expansão das 

atividades decorrentes do plano de reestruturação. 

Amaral38 (2003, apud Cislaghi, 2010, p. 151) destaca que “só entre 1995 e 

2002, os recursos de custeio, excluídos os benefícios aos trabalhadores e o 

pagamento de [professores] substitutos, haviam se reduzido em 62%, padrão que no 

período posterior não foi reposto”, e alertava que sem a reposição de déficits 

anteriores haveria uma redução no orçamento. 

 

 

3.2 DIRETRIZES 

 

 

As diretrizes do REUNI constam do artigo 2º do Decreto 6096/2007: 

 
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, 2007a) 

 

Segundo Cislaghi (2010), nas entrelinhas das diretrizes podem ser 

localizadas outras intenções como 

 
Transferência de estudantes do setor privado para o público (inciso II), 
ampliação do uso de EAD (inciso III) e implementação de ciclos básicos e 
bacharelados interdisciplinares (inciso IV) entre outras, que foram 
posteriormente sendo definidas, como as bolsas de docência para alunos 
de pós-graduação (inciso VI). 

 
Ao elaborar as propostas de Projeto REUNI, as IFES deveriam atender 

essas diretrizes em seis dimensões: 

 

A. Ampliação da oferta da educação superior pública; 

                                                
38

AMARAL, N. C. Financiamento da educação superior: Estado x mercado. São Paulo: Cortez, 
2003. 
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B. Reestruturação acadêmico-curricular; 

C. Renovação pedagógica da educação superior; 

D. Mobilidade intra e interinstitucional; 

E. Compromisso social da instituição; 

F. Suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento 

qualitativo dos cursos de graduação. 

 

A Dimensão “A” pretendia atender aos anseios de toda a sociedade de 

oportunizar o ensino superior a todos os que o demandavam, principalmente no 

período noturno. Segundo o IBGE o índice de universitários que também trabalham 

em outra ocupação passou de 63%, em 1998, para 71% em 200839. E de acordo 

com o censo do INEP, a procura por cursos noturnos passou de 56% a 62% do total, 

entre 2000 e 2008. Quanto à evasão escolar, já foi mostrado que esse não é um 

problema somente do Brasil, embora isso não justifique que seja tratado com 

descaso. O Comitê Gestor, ao calcular os índices de evasão, incluiu os casos de 

reopção de curso, elevando aqueles valores (ANDES, 2007).  

Em relação às vagas ociosas, as instituições públicas já dispunham de 

mecanismos para ocupá-las (reopção de curso, transferência, aproveitamento de 

curso superior), e se não o faziam era por falta de condições de para absorver um 

maior contingente de alunos. 

As Dimensões B e C tratam especificamente da reforma universitária, 

trazendo o desafio de elevar a qualidade dos cursos de graduação via revisão da 

estrutura acadêmica, com diversificação das modalidades de graduação, 

preferencialmente com superação da marca da profissionalização precoce e 

especializada, no que coincidia com o Plano Universidade Nova já lembrado aqui. 

Trataremos novamente sobre a reforma no item 3.2.1 - A Reestruturação 

Universitária. 

Com a mobilidade estudantil, prevista na Dimensão D, o acadêmico teria a 

oportunidade de participar de atividades em outro curso da própria universidade, ou 

até mesmo em outra instituição de ensino, dentro ou fora do país. Neste processo, 

segundo o Programa REUNI, seriam oportunizados novos saberes, vivências, 

conhecimento de novas culturas, valorização e respeito ao diferente. 

                                                
39

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u666204.shtml 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u666204.shtml
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No entanto além do intercambio entre acadêmicos, estão previstas ações 

que visam a promoção da uniformização de requisitos, critérios e grades curriculares 

dos cursos de graduação e pós-graduação, atendem a mundialização da educação, 

que segundo Lima (2011, p. 88) 

 
à “globalização” crescente dos sistemas educacionais na América Latina; 
sendo cada vez mais significativos, na região, os incentivos para que 
universidades públicas e privadas associem-se às universidades/instituições 
dos países centrais. Essa “globalização” dos sistemas educacionais ocorre 
via formação de parcerias entre empresas educacionais com sede nos 
Estados Unidos e Europa, além de polos espalhados por várias regiões de 
interesse do capital. Estas parcerias viabilizam a venda de modelos 
pedagógicos, a comercialização de programas de ensino e de livros 
didáticos, especialmente para a formação e treinamento de professores em 
serviço, objetivando a consolidação de um caldo ideológico e político que 
legitime e reproduza a lógica hegemônica.  

 

Para a autora, estas iniciativas estão sendo incentivadas pelo BM em 

articulação com a Organização Mundial do Comércio (OMC), na qual a abertura 

educacional tem o propósito de ampliar a dominação ideológica através da visão 

burguesa de mundo. 

Mesmo nas instituições de ensino público, a permanência de uma grande 

parcela dos educandos depende de instrumentos que promovam a igualdade de 

oportunidades; desta forma, as políticas de inclusão e assistência estudantil se 

fazem necessárias e foram propostas na Dimensão E.  

Para a concretização desta Dimensão foi instituído o decreto presidencial nº 

7234 de 19 de julho de 2010, que tratou do Plano Nacional de Assistência Estudantil 

(Pnaes) como o objetivo de apoiar a permanência de estudantes de baixa renda 

matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino 

superior (IFES), viabilizando a igualdade de oportunidades entre todos os 

estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, a partir de 

medidas que buscassem combater situações de repetência e evasão. 

Estas ações fazem parte das políticas de inclusão e promoção da equidade, 

que oferecem assistência à moradia estudantil, alimentação, transporte, à saúde, 

inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico estimuladas pelo BM.  
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3.2.1 A Reestruturação Universitária 

 

 

A proposta do Prof Naomar Almeida previa a necessidade de mudança na 

estrutura curricular, propiciando estudos superiores de maior amplitude, não 

comprometida com a profissionalização precoce, e fornecendo uma formação geral 

que antecedesse a formação profissional e científica. Desta forma, o educando teria 

uma formação universitária geral antecedendo a profissional da graduação e a 

formação científica ou artística da pós-graduação. E ainda segundo o autor da 

proposta, Prof Naomar Almeida, se pretendia construir um modelo “compatível tanto 

com o Modelo Norte-Americano (de origem flexneriana) quanto com o Modelo 

Unificado Europeu (processo de Bolonha)” (UFBA, 2007a, p.9). A configuração da 

estrutura curricular universitária passaria a ser dividida em ciclos: 

 
- Primeiro Ciclo: Bacharelado Interdisciplinar (BI), propiciando formação 
universitária geral, como pré-requisito para progressão aos ciclos seguintes; 
- Segundo Ciclo: Formação profissional em licenciaturas ou carreiras 
específicas; 
- Terceiro Ciclo: Formação acadêmica científica, artística e profissional da 
pós-graduação. 
A introdução do regime de ciclos implicará ajuste da estrutura curricular 
tanto dos cursos de formação profissional quanto da pós-graduação. 
Além disso, propõe-se a incorporação de novas modalidades de processo 
seletivo, para o próprio BI e para as opções de prosseguimento da formação 
universitária posterior (UFBA, 2007a,  p. 9). 

 
Lima, Azevedo e Catani (2008, p. 26, 27) acreditavam existir contradições no 

discurso em favor da Universidade Nova: 

 
Rocha e Almeida Filho negam os modelos norte-americano (Harvard) e 
europeu (Bolonha); por outro, declara que “é imprescindível que, nas 
relações complexas de trocas internacionais, tenhamos sistemas 
educacionais que sejam valorizados e compatíveis (sem grifos no original) 
com os centros intelectuais e econômicos do mundo contemporâneo [EUA e 
Europa?]” (UFBA, 2007a, p. 293)

40
. [...] A lógica da Universidade Nova pode 

ser compreendida como um modo de se afastar do Processo Bolonha e se 
reaproximar do modelo norte-americano (não totalmente implantado em 
1968), isto sem precisar montar a infra-estrutura necessária da universidade 
norte-americana e sem a necessidade de encaminhara formação 
profissional na graduação como, de fato, continua acontecendo na Europa 
do Processo de Bolonha.  

 

                                                
40

UFBA. Plano de expansão e reestruturação da arquitetura curricular na Universidade Federal 
da Bahia. Salvador: UFBA, ago.2007a. Disponível em: 
<twiki.ufba.br/.../UniversidadeNova/.../AnteprojetoUFBANova_V.3.2.>. Acesso em: 27/1/2012 
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Desta forma o sistema educacional se aproximaria do Liberal Arts Colleges, 

“abrindo mão de alcançar o padrão de qualidade das universidades de primeira linha 

dos EUA”41 (LIMA; AZEVEDO; CATANI, 2008, p. 27) 

 Ao tratar do Bacharelado Interdisciplinar -  BIs, o Prof Naomar Almeida destacou 

que, ao ampliar a base da formação do educando, amplia-se também a 

empregabilidade do egresso, justificando-se com a afirmação de que as empresas 

“simplesmente retreinam todos os profissionais recrutados para compor seus 

quadros técnicos e executivos” (UFBA, 2007 a, p. 294) argumentando, desta forma, 

sobre a necessidade de educação continuada e flexível nos moldes do BM. 

Léda e Mancebo (2009, p.56) ao apresentar a entrevista dada pelo Prof 

Naomar Almeida à jornalista Andrea Antunes42, onde é demonstrada a intenção de 

se estabelecer uma formação autônoma e regida pelo capital: 

 
Hoje, vivemos um mundo dinâmico, onde as profissões mudam  
rapidamente. O mercado já valoriza o profissional que tem uma formação 
ampla. A verdade é que a formação bitolada, estreita, tem fôlego curto. 
Atualmente é mais importante aprender a aprender. Por isso acho que essa 
formação será mais valorizada pelo mercado [...]. (ANTUNES, 2007, grifo do 
autor) 
 

A UniNova propunha também superar o vestibular objetivando desta forma 

atender à camada popular da população que buscava o ensino superior, visto que 

nesta etapa seria feita uma seleção diferente: 

 
A ideia de superar o vestibular, presente no BI, apresenta, obviamente, um 
efeito sedutor, mas quem a defende oculta que a proposta tão somente adia 
a exclusão (para o 2º ciclo da formação). Além disso, é de se supor que a 
implantação do BI incitará a competição entre os alunos no 1º ciclo, visto 
que será preciso uma seleção para os concluintes dos bacharelados que 
pretenderem cursar as diversas áreas de formação profissional (LÉDA; 
MANCEBO, 2009, p.57) 

 
 Para ingressar no segundo ciclo, o estudante passaria por uma nova seleção 

para então entrarem licenciaturas ou carreira específica que teria duração de um ou 

dois anos, ou então em carreiras específicas com quatro anos de formação. O 

terceiro ciclo de formação acadêmica científica, artística e profissional já fazia parte 

da pós-graduação. 

                                                
41

Os EUA, com 4.000 instituições de educação superior, provavelmente têm cinquenta das melhores 
universidades do mundo e, sem dúvida, têm as 500 piores” (STEVENS, 2004, p. xiii apud LIMA; 
AZEVEDO; CATANI, 2008, p. 28) 
42

ANTUNES, A. Universidade Nova: um novo ciclo no ensino superior? Folha Dirigida, 29 mar. 2007. 

Disponível em: < http://www.editau.com.br>. Acesso em: 29mar. 2007. 
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Os professores Tonegutti e Martinez (2007) fizeram uma análise sobre a 

estrutura do ensino superior no EUA, a fim de desmistificar as semelhanças do 

projeto de Universidade Nova. 

 
as Universidades Americanas possuem uma infra-estrutura muito superior, 
em sua grande maioria, das existentes aqui o que permite o funcionamento 
de currículos com variados caminhos possíveis aos estudantes. Nesse 
sentido, alguns dos caminhos curriculares daquelas universidades podem 
se assemelhar as propostas acima, mas isto ocorre em condições bastante 
distintas das existentes aqui, inclusive no tocante ao apoio financeiro 
público para sustentar a permanência do estudante no ensino superior.  [...] 
Os cursos de curta duração no sistema superior americano são praticados 
fora das Universidades, nos “two year Colleges” que é a denominação 
genérica para três tipos de instituições: Junior Colleges, criados a partir do 
final do século XIX e de natureza privada, que oferecem cursos superiores 
de dois anos de duração, de natureza acadêmica ou técnica; Technical 
Colleges, que são instituições que oferecem cursos profissionalizantes com 
o objetivo de levar diretamente o cidadão a uma ocupação ou emprego; 
Community Colleges, que são instituições públicas que oferecem cursos 
acadêmicos, técnicos e de educação continuada. [Em relação aos 
estudantes] os BIs deixam de ser uma opção atraente para os potenciais 
candidatos egressos do ensino médio e que, hoje, concorrem com boas 
chances de sucesso no ingresso. Eles não vão querer entrar num curso 
genérico para 2 ou 3 anos depois passarem por outra seleção para um 
curso profissional. Vão preferir procurar outra instituição (privada ou 
estadual) que ofereça o curso desejado.(não paginado) 

 
 Os mesmos autores procuraram mostrar também a pouca semelhança com o 

Processo de Bolonha 

 
em virtude das necessidades decorrentes da implantação da Comunidade 
Européia o que se objetiva é compatibilizar a formação profissional entre os 
vários países pela adequação do desenho curricular, que varia bastante de 
país para pais. O novo desenho proposto é o da graduação em três ou 
quatro anos (medidos em unidade de crédito acadêmico unificado), seguido 
de mestrado de dois anos e doutorado de três anos. O curso de graduação 
continua focado na formação profissional. A formação geral é completada 
no ensino médio, que na maioria dos países europeus é em tempo integral.  
(TONEGUTTI; MARTINEZ, 2007, não paginado) 
 
 

No entanto, o REUNI não fazia menção sobre a implantação dos BIs, mas 

na diretriz IV, que anunciava a diversificação das modalidades de graduação, 

preferencialmente não voltadas à profissionalização precoce e especializada, ficou 

patente a semelhança entre as propostas. 
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3.3 INVESTIMENTOS 

 

 

Após o ano de 1995, as IFES começaram a adotar modelos matemáticos 

para a alocação de verbas para a educação. Estas regras foram sendo alteradas até 

que, em 2004, o modelo implantado pretendia reconhecer e minimizar as 

desigualdades e fortalecer o sistema federal de ensino. Segundo Amaral (2009), o 

financiamento estava vinculado ao processo de avaliação e a unidades de custeio. 

 
[...] Essa unidade é calculada pela divisão do total de recursos das IFES 
pelo total da unidade “aluno-equivalente”, chegando a um valor médio. Cada 
universidade multiplica esse valor médio pelo seu total de “aluno-
equivalente” chegando ao seu orçamento básico de manutenção. 
(CISLAGHI, 2010, p. 176) 

 
Este modelo desconsiderava as especificidades de cada IFES, prejudicando 

principalmente aquelas com maior produção científica. O orçamento ainda se dividia 

em 20% do rateio, destinados à pesquisa (qualidade e produtividade), e 80% ao 

ensino (aluno equivalente); eram previstos também indicadores para estimular a 

redução da evasão e retenção, a criação de cursos noturnos e de licenciaturas, e a 

interiorização do ensino superior. 

Atualmente, existem dois modelos adotados de financiamento adotados nas 

IFES: 1) o incremental, que se baseia nos gastos referentes ao ano anterior, definido 

pelo governo e aprovado pelo legislativo, sem a interferência das IFES; 2) o modelo 

organizado por fórmulas matemáticas, sendo utilizados indicadores como: número 

de matrículas, de ingressantes e de concluintes na graduação e na pós-graduação; 

oferta de cursos de graduação e pós-graduação em diferentes áreas do 

conhecimento; produção científica, tecnológica, cultural e artística e seu 

reconhecimento nacional e internacional; o número de registro e comercialização de 

patentes; a relação entre número de professores e alunos; o resultado no SINAES; a 

avaliação dos cursos de mestrado e doutorado pela CAPES; e a existência de 

programas de extensão com indicadores de monitoramento. Este modelo vem sendo 

empregado para distribuição de recursos para manutenção e investimentos. 

Existe um terceiro modelo de financiamento denominado contrato de gestão, 

No qual por meio do estabelecimento de um Termo de Compromisso denominado 

“Acordo de Metas”, condiciona-se o recebimento verbas de públicas ao cumprimento 

de metas. É esse o acordo firmado pelas IFES ao aderirem ao REUNI. 
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Os recursos do REUNI foram destinados tanto para custeio (gastos com 

pessoal, despesas de manutenção, bolsas) como para investimentos (gastos com 

obras e equipamentos). O repasse projetado para o período 2008 a 2012 foi da 

ordem de dois bilhões de reais. Pela regra estabelecida, o valor acrescido ao 

orçamento de custeio e pessoal de cada universidade aumentaria gradativamente 

20% a cada ano, no período de cinco anos, até atingir, ao final, o montante 

correspondente a 100% do previsto em 2007. Em relação aos valores orçamentários 

pactuados com as IFES, o Ministério da Educação disponibilizou 99% do total 

previsto para o exercício de 2008. Portanto, de um total de R$ 496.998.529 

(investimento + custeio) foram repassados R$ 491.882.340,00 conforme dados da 

Tabela 4, a seguir: 

 
Tabela 4– Recursos de investimento e de custeio do REUNI (em milhares de reais) repassados às 

IFES – Brasil, 2008 A 2012 

 

ANO 2008 2009 2010 2011 2012 

Investimento 305.843 567.671 593.231 603.232  
Custeio 174.157 564.247 975.707 1.445.707 1.970.205 

Total 480.000 1.131.918 1.568.938 2.098.939 1.970.205 

 
Fonte: BRASIL/MEC (2007b) 

 
Pelas Tabelas 5 e 6 constata-se que houve uma defasagem entre os 

recursos empenhados - tanto em investimento como em custeio – e não utilizados 

pelas IFES. No ano de 2007, houve um adiantamento de recursos, sendo o 

montante não utilizado novamente disponibilizado para a IFES em 2008. No entanto, 

aconteceram problemas relativos a licitações, projetos não aprovados a tempo, e 

recursos repassados para fundações de apoio não autorizados pelo TCU nos anos 

subsequentes. Em 2010, com o Decreto 7233, abriu-se a possibilidade de devolução 

de recursos não utilizados pelas IFES. 

 

 

Tabela 5 - Recursos de custeio do REUNI (em milhares de reais) e valores efetivamente pagos  – 

BRASIL, 2007-2010 

 

 
Fonte: BRASIL/MEC (2007b) 

 

AUTORIZADO EMPENHADO PAGO AUTORIZADO 

2007 2.498.245.939,49 2.340.388.798,87 2.015.211.742,59 
2008 1.959.882.419,94 1.833.157.085,62 1.626.240.715,90 
2009 3.194.554.660,81 2.747.939.763,07 2.241.280.337,71 
2010 3.849.358.213,00   
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Tabela 6 – Recursos de investimentos do REUNI (em milhares de reais) e valores efetivamente pagos 

–  BRASIL, 2007-2010 

 

AUTORIZADO EMPENHADO PAGO AUTORIZADO 

2007 668.737.421,70 608.527.524,84 179.142.445,17 
2008 3.110.319.130,35 2.793.395.364,23 2.370.226.949,70 
2009 1.731.724.002,26 1.554.366.679,59 439.361.472,28 
2010 1.865.996.132,01  - 

 
Fonte: BRASIL/MEC (2007b) 

 
Segundo Amaral (2009), por um acordo firmado entre reitores e governo, as 

IFES comprometeram-se a ampliar em 105% o número de vagas, e em contrapartida, 

os recursos (pessoal e custeio) seriam ampliados em 58% e o número de docentes 

em 40%. 

 

 

3.4 RESULTADOS 

 

 

Mesmo que em meio a inúmeras manifestações contrárias e as incertezas 

da concretização das propostas pelo governo, a totalidade das IFES aderiu ao 

REUNI. 

 
Ainda que o REUNI tenha recebido críticas variadas, principalmente por não 
levar em conta as peculiaridades das universidades federias, ele pode vir a 
impulsionar o crescimento do alunado desse segmento do ensino superior. 
(CUNHA, 2007, p. 821) 

 
No Relatório de Acompanhamento do REUNI, no qual foram compiladas as 

informações sobre os três primeiros anos do Programa, constatou-se que a 

implantação da proposta não segue na íntegra as diretrizes estabelecidas, como 

relatou Cislaghi (2010, p. 158): 

 
Apesar de todas as universidades estarem adequadas ao discurso, 
pregando flexibilização e mobilidade, os graus de mudança são distintos, 
refletindo inclusive as diferenças de ponto de partida. Apenas oito 
universidades já implementaram ou pretendem implementar um sistema de 
BI, destacando-se a UFBA e a UnB, que já estão fazendo concursos de 
acesso apenas para esse modelo. A UFJF, a UFT e a UFVJM 
implementaram BIs para alguns cursos, a UFRN implementou um BI de dois 
ciclos, a UFERSA apenas para as Engenharias e a UNIFESP vai 
implementar os BIs em 2011. A maioria das universidades tem caminhado 
para um novo modelo por meio, até o momento, da criação de cursos 
interdisciplinares, em alguns casos dirigidos por várias unidades 
acadêmicas e centros setoriais. Algumas como a UFGD e a UFLA 
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começaram a implementar ciclos básicos de 3 semestres comuns a todos 
os cursos. Mas também chama atenção como 17 universidades declaram 
como inovações curriculares apenas mudanças muito pontuais na estrutura 
dos currículos, na estrutura administrativa e na mobilidade interna dos 
estudantes. Destacamos, ainda, como seis universidades consideraram 
inovações a introdução do EAD parcial para o ensino presencial e duas 
consideraram políticas de bolsas para estudantes de pós-graduação exercer 
atividades de ensino, que deveriam ser ministradas por docentes, como 
inovações importantes.  

 
Como vemos, os BIs foram parcialmente implantados. Além desta questão, 

outras dificuldades para a concretização das metas do REUNI foram apresentadas 

no Relatório da ANDIFES (2010), dentre elas: dificuldades nos processos de 

contratação de docentes (questões operacionais e, em alguns casos, dificuldades 

em atrair candidatos para os processos seletivos); dificuldades para oferta de cursos 

noturnos; atrasos na disponibilização dos espaços físicos (entraves nas obras, como 

por exemplo, a regularização da dominialidade, licenças ambientais e condições 

climáticas adversas); e readequação dos projetos institucionais. 

Segundo o MEC (2012), foram coordenadas nas IFES 3.608 obras (1.697 

estão concluídas, 998 em execução e as demais em fase de planejamento, licitação 

ou outros procedimentos administrativos). O processo de sucateamento pelo qual as 

universidades passavam na década de 1990 justificou as construções, e o fato 

contrapõe-se à afirmativa governamental da existência de ociosidade no usa das 

estruturas. 

No documento Análise sobre a Expansão das Universidades Federais de 

2003 a 2012 (MEC 2012), que fez um balanço sobre a expansão do ensino superior 

nas IFES, principalmente no período do REUNI. Estes dados foram apresentados na 

Tabela 7 e confrontados com dados do INEP do período de 2002 a 2010. Desta 

forma podemos observar a variação de resultados referentes a matrículas, 

concluintes e cursos,  desde o ano de 1999 e no período do REUNI estudado (2008 

a 2010).  

Podemos a partir destes dados verificar o desenvolvimento no segundo 

mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, e compará-lo com os 

resultados do governo Lula da Silva, principalmente no período de REUNI.  
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Tabela 7 – Número de matrículas; concluintes; cursos noturnos; licenciaturas; total de cursos, no 

período compreendido entre 2002 e 2010 nas Universidades Públicas – Brasil, 1999, 2002, 2006 e 

2010 

 

 

 ANO 
VARIAÇÃO 

REUNI 

% 

VARIAÇÃO 

2002/2010 
1999 2002 2006 2010 

MATRÍCULAS 

Cursos 

Presenciais 
421.353 500.459 556.231 763.891 207.660 52 

EAD - 159 15.600 85.800 70.200 - 

Noturnas 84.093 115.857 - 204.165 - 76 

Licenciaturas - - - 205.124 - - 

  CONCLUINTES 

Cursos 

Presenciais 
- 68.001 80.095 88.106 8.011 29 

EAD - 119 - 6.503 - - 

  CURSOS 

Presenciais 1.614 2.047 2190 3.224 1.034 57 

EAD - 10 - -   

Noturnos - - 645 1.129 484 - 

Licenciaturas - - 767 1.099 332 - 

 
Fonte: INEP (1999, 2002, 2006, 2010); MEC (2012) 
 

O crescimento no número de matrículas de 52% das IFES, no período de 

1999 a 2010, destes 32% somente no governo de Lula da Silva, principalmente em 

função do REUNI. Período este, que as matrículas em EAD também foram 

intensificadas. 

Segundo a ANDIFES (2010, p. 8) até o ano de 2012, o REUNI deveria 

promover um acréscimo de 93.319 vagas nas IFES, 1.285 novos cursos (destes 969 

noturnos), 331 novas licenciaturas, e total de matrículas alcançariam, segundo os 

prognósticos, 1,1 milhão de alunos.  A Tabela 7 apresenta forte indicio de que  as 

metas serão atingidas. 

A criação de cursos noturnos requeria ampliação da estrutura de apoio 

adequada a este novo horário (restaurantes universitários, laboratórios, unidades 

administrativas e bibliotecas), e foi a incapacidade de promover melhorias que 

explica o fato de apenas 58% da meta ter sido atingida até o ano de 2010. 
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De acordo com o mesmo relatório, para combater as vagas ociosas, as 

universidades propuseram incrementar programas de reopção de curso, de 

transferência, de aproveitamento de curso (utilização de vaga ociosa por portador de 

diploma universitário), oportunizar a inscrição em um segundo curso, realizar 

seleção interna para servidores da IFES e disponibilizar vagas para aprovados no 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Dentre os programas de inclusão e assistência estudantil que foram 

melhorados ou implantados na IFES, e apresentados no relatório da ANDIFES 

(2010), estão: programa de residência universitária, aquisição de mobiliários e 

equipamentos; auxílio financeiro na forma de bolsa moradia; programa da bolsa-

permanência, com inclusão de valores para moradia estudantil; reforma, ampliação e 

modernização dos restaurantes universitários existentes; construção de novos 

restaurantes; oferta da bolsa-alimentação em algumas IFES; ampliação das 

atividades de avaliação da situação socioeconômica dos alunos para concessão de 

isenções e subsídios; concessão de bolsa-assistência dentro do programa de bolsa-

permanência; avaliação socioeconômica dos candidatos para receber passes 

escolares em diversas IFES; manutenção de ônibus para atendimento dos alunos 

em viagens interestaduais e interurbanas; disponibilidade de linhas de ônibus 

regulares em diversas unidades, interligando os campi de uma mesma cidade; 

programa de bolsas-transporte; apoio ao deslocamento de alunos para o 

desenvolvimento de atividades extras nas temáticas esportivas, culturais, políticas e 

de integração; Programa de Apoio às Entidades e Eventos Estudantis (PAEE) que 

concede passagem ao aluno de graduação para participar de congressos, 

seminários, encontros e cursos; implantação do benefício de auxílio transporte; 

atendimento médico-odontológico com ações corretivas, preventivas e de profilaxia; 

assistência psicológica e social; oferta de cursos de informática básica; 

disponibilização de computadores para os estudantes; e instalação de laboratório de 

Informática para atendimento exclusivo de alunos de graduação. 

Com o objetivo de garantir a qualidade educacional também foram propostas 

formas de promover a articulação da pós-graduação com a graduação, para a 

melhoria da formação e apoio pedagógico, e para estimular práticas pedagógicas 

modernas, com tecnologia de apoio. 

Dados da ANDIFES (2010) também demonstram que houve um incremento 

na pós-graduação da ordem de 35%, no período de 2006 a 2010. Em relação aos 
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programas de pós-graduação, no primeiro ano do REUNI foram ofertadas 941bolsas 

(645 para o mestrado e 296 para o doutorado) das 1.060 pactuadas para o ano de 

2008 (MEC, 2009) para que os bolsistas auxiliassem os acadêmicos de graduação 

em dificuldades, principalmente nas disciplinas com maior índice de reprovação. 

Mesmo sem atingir a meta estipulada, houve um incremento de 19,63% no 

número de programas de pós-graduação como verificamos na tabela: 

 

Tabela 8 - Programas de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) – Brasil, 1999, 2002, 2007 e 2010 

 

CURSOS 1999 2002 2007 2010 META 

Mestrado 357 352 1.232 1.485 640 

Doutorado 37 16 693 818 428 

Total 394 368 1.925 2.303  

 
Fonte: CAPES (1999, 2002, 2007, 2010); ANDIFES (2011) 

 

Podemos observar pela Tabela 8, houve uma diminuição do número de 

cursos de doutorado nas IFES no período de 1999 a 2002, e a retomada do 

crescimento após este ano. Portanto a expansão da pós-graduação que já vinha 

ocorrendo antes de 2007 foi mantida, e que o papel da pós-graduação não se 

restringiu ao suporte definido na Diretriz “F”. No Capítulo IV, voltaremos a estudar a 

referida diretriz mais detalhadamente, descrevendo quais foram as propostas 

apresentadas pelas IFES estudadas. Nessa análise, observaremos se as propostas 

estão em consonância com o projeto governamental e verificaremos qual é a 

concepção que estas instituições têm de suporte ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação por meio da pós-graduação. 
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CAPÍTULO IV – SUPORTE DA PÓS-GRADUAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO E 

APERFEIÇOAMENTO QUALITATIVO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NAS 
IFES 
 

 

Após conhecer o Programa REUNI em sua totalidade e ter os primeiros 

resultados de sua aplicação, analisamos a Diretriz “F” do Programa, que trata 

especificamente do suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação. 

Como foi comentado no Capítulo I, a Diretriz “F” dos Planos REUNI das 

IFES estava subdividida em diagnóstico da situação atual, metas a serem alcançadas 

com cronograma de execução, estratégias para alcançar a meta, etapas e indicadores.   

Também vimos que por se trata de um programa recém concluído, não houve a 

intenção de avaliar o programa e sim de analisar seu desenvolvimento, portanto, o 

estudo da diretriz foi focado nas metas e estratégias propostas pelas IFES. E que a 

junção de metas e estratégias se fez necessária, pois havia instituições em que as 

metas foram apresentadas de forma abrangente, e, portanto, não vislumbravam os 

objetivos propostos. Esta junção, das metas e estratégias, foi denominada de 

proposta, e seu estudo será apresentado a seguir.  

Na pré-análise feita por este estudo, as propostas foram agrupadas de 

acordo com suas semelhanças, o que resultou em dez grupos (itens de análise), 

quais sejam: Ampliação Quantitativa, Ampliação Qualitativa, Obtenção de Recursos 

Materiais, Obtenção de Recursos Humanos, Divulgação, Ampliação de Parcerias, 

Iniciação Científica, Estágio de Docência, Intercâmbio e Reestruturação da Pós-

Graduação. 

O olhar mais atento nos fez observar que dentre os itens de análise, também 

havia semelhanças, e que, desta forma, eles poderiam ser novamente agrupados 

em três grandes categorias.  

1). a expansão, congregaria os seguintes itens de análise: Ampliação 

Quantitativa, Ampliação Qualitativa, Obtenção de Recursos Materiais, Obtenção de 

Recursos Humanos, Divulgação e Ampliação de Parcerias. Nesta categoria, IFES 

manifestaram a intenção de expandir quali quantitativamente seus programas, bem 

como também os instrumentos necessários para obter êxito neste objetivo. 

2). articulação entre a graduação e a pós-graduação, subdividida em 

Iniciação Científica, Estágio de Docência e Intercâmbio, no qual foram apresentadas 
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as propostas  de articulação entre os cursos de graduação e pós-graduação como 

também o propósito de expandir esta integração com outras instituições. 

3). reestruturação curricular apareceu como proposta de reformular os 

currículos dos cursos de pós-graduação a fim de intensificar a articulação entre a 

pós-graduação e a graduação e ampliar a formação pedagógica do pós-graduado. 

Apresentaremos, a seguir, cada um dos itens de análise. Para tanto, 

descreveremos em que instituições cada item se manifesta, e quando possível, a 

trajetória para sua efetivação. Essa descrição é parcial, pois ainda não existem 

resultados finais do programa, e ainda se referem a um número reduzido de 

relatórios, visto que foram poucos os relatórios parciais disponibilizados. Ainda 

assim, com isso foi possível ter elementos que ajudaram na avaliação de como as 

universidades pretenderam desenvolver ações para lograr êxito na implementação 

da Diretriz “F”. 

 

 

4.1 EXPANSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

A inserção da pós-graduação nas universidades brasileiras é recente, 

datada de 1965, o que explica, em parte, o pequeno número de programas 

existentes. Pela leitura dos diagnósticos apresentados pelas IFES, pudemos 

observar dois grupos distintos de programas: o daqueles mais antigos, que surgiram 

na década de 1970, como na UFPE (1970), UFRN (1970), UFCG (1970), UFRPE 

(1973) e UFSCAR (1976) e que buscam o reconhecimento no cenário nacional e 

internacional, pela construção de um padrão de excelência; e o das IFES novatas, 

que surgiram na década de 1980, como é o caso da UFAC (1996) e da UNIR (1998), 

que buscam consolidar seus programas. Portanto, a expansão da pós-graduação faz 

parte do planejamento de todas as instituições analisadas. 
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4.1.1 Ampliação Quantitativa 

 

 

Para analisar o item ampliação quantitativa dos cursos de pós-graduação foi 

verificado o crescimento dos cursos de doutorado, mestrado e mestrado profissional 

e, também, a ampliação de matrícula nestes mesmos cursos, no período de 2006 a 

2010. Nas Tabelas 9 a 14, a seguir, são registrados dados das IFES constantes do 

Relatório da ANDIFES (2010), e que foram agrupados pelas regiões brasileiras. 

A pós-graduação brasileira é recente. Dentre as IFES estudadas, existem 

aquelas que estão envolvidas em um processo de implantação da pós-graduação, 

enquanto que as demais estão expandindo seus programas. Dentre as IFES 

estudadas somente a UnB, a UFRJ e a UFMG têm uma pós-graduação consolidada. 

Optamos em apresentar o crescimento dos programas de pós-graduação 

não somente no período do REUNI, incluímos a este, os anos de 2006 e 2007 

(período anterior ao Programa), desta forma poderemos observar se os programas 

foram criados com o REUNI ou haviam sido formados anteriormente e se a 

expansão deu-se com o Programa ou já estava em andamento. 

Para verificar o grau da concretização das propostas também são 

representados os valores referentes à variação do número de cursos entre 2007 e 

2010 (variação REUNI), a taxa dessa variação e a diferença das metas 

apresentados pelas próprias IFES nesse período. 

A afirmação apresentada acima de que UFRJ, UnB e UFMG tinha uma pós-

graduação já consolidada, pode ser verificada com os números apresentados nas 

Tabelas 9 a 14. Estas universidades já apresentavam programas de pós-graduação 

com cursos de mestrado e doutorado e com um expressivo número de alunos 

matriculados antes do REUNI. No diagnóstico apresentado pela UFMG esta 

informação pode ser confirmada pela própria instituição. 

 
A UFMG, considerada a totalidade das universidades federais, destaca-se, 
conforme a mais recente avaliação da CAPES, como uma das instituições 
mais consolidadas na pós-graduação stricto sensu, com cursos de 
excelência em todas as áreas do conhecimento. (UFMG, 2007, p. 57) 

 

Dentre as demais instituições estudadas, 14 IFES relataram em seu 

diagnóstico que, no período anterior ao REUNI, estavam em processo de expansão 

da pós-graduação. 



92 
 

Nos diagnósticos das IFES foram apresentados alguns registros referentes 

ao crescimento da pós-graduação e relativos ao período anterior ao REUNI 

 
A UFAM teve um crescimento de 200% no número de Programas de Pós-
Graduação credenciados pela CAPES/MEC, passando de nove Programas 
em 2001 para 26 em 2007 que, segundo a instituição, representa o 
compromisso da Universidade com a formação profissional de alto nível 
para a região amazônica. A UFAM, que contava com 27 cursos de Mestrado 
e oito de Doutorado, destacou que a pós-graduação contribui 
significativamente para a melhoria da qualidade da pesquisa e do ensino 
como também mostrou o compromisso da Universidade com a formação 
profissional de alto nível para a região amazônica. (UFAM, 2007) 

 

A UFAL destacou que tem um sistema ainda muito jovem que cresceu 
espontaneamente, a partir do amadurecimento de grupos de pesquisadores 
da instituição voltados para certas temáticas de pesquisa em diversas áreas 
do conhecimento. (UFAL, 2007) 
 
A UFBA destacou que é uma das universidades brasileiras de maior 
crescimento recente na oferta de vagas e cursos de pós-graduação. (UFBA, 
2007b) 

 

► Ampliação dos cursos de doutorado 
 

Pela Tabela 9 podemos observar que são poucos os cursos já implantados 

nas IFES e que havia movimentos em prol da expansão da pós-graduação no 

período anterior ao Programa REUNI. Nas instituições em que o doutorado é 

recente, encontramos percentuais de ampliação superiores a 100% enquanto que 

nas universidades com programas já consolidados, como a UFRJ, UFMG e UnB, os 

índices de crescimento foram modestos. Na UFT e UFVJM o doutorado surgiu 

somente com o REUNI, enquanto que a UFMA, UFPA, UFBA, UFC, UFRN, UFES, 

UFSC obtiveram maior crescimento após a implantação do Programa. 

 
Tabela 9 - Ampliação de cursos de doutorado nas IFES, por região – Brasil, 2006 a 2010 

 

IFES 2006 2007 2008 2009 2010 
VARIAÇÃO 

REUNI 
% META 

Norte 

UFAC - - - - - - - - 

UFAM 2 4 4 7 9 5 125 - 

UFPA 13 16 17 19 22 6 38 10 

UFRA 1 1 1 1 1 - 0 1 

UFT - - - 8 16 16 - 4 

UNIR 1 1 1 1 1 - 0 6 

continua 
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  conclusão 
Tabela 9 - Ampliação de cursos de doutorado nas IFES, por região – Brasil, 2006 a 2010 
 

IFES 2006 2007 2008 2009 2010 
VARIAÇÃO 

REUNI 
% META 

Nordeste 

UFAL 4 4 4 4 6 2 50 4 

UFBA 25 34 34 38 39 5 15 13 

UFC 22 27 32 35 39 12 44 - 

UFCG 6 8 8 9 11 3 38 - 

UFMA 1 2 2 3 5 3 150 2 

UFPE 36 40 43 45 46 6 15 8 

UFRN 19 20 24 28 30 10 50 10 

UFRPE 10 10 12 12 12 2 20 - 

UFRB 1 1 1 1 1 - - 5 

Centro-Oeste 

UFGD 1 1 1 1 2 1 100 3 

UnB 45 46 49 51 56 10 22 5 

Sudeste 

UFES 5 7 8 10 13 6 86 12 

UFF 27 25 28 30 32 7 28 5 

UFLA 13 15 15 17 18 3 20 5 

UFMG 50 53 55 57 57 4 8 - 

UFOP 4 4 5 5 6 2 50 1 

UFRJ 68 68 71 75 78 10 15 - 

UFRRJ 8 8 8 10 11 3 38 1 

UFSCAR 16 17 20 21 22 5 29 4 

UFTM 2 2 2 2 2 - 0 - 

UFU 9 11 12 13 13 2 18 4 

UFVJM - - - - 1 - - 5 

UNIRIO 3 3 4 4 4 1 33 - 

Sul 

UFPR 29 30 32 36 38 8 27 10 

UFSC 23 35 38 41 43 8 23 8 

UFSM 11 11 13 16 16 5 45 - 

UTFPR 1 1 2 2 2 1 100 - 

 
Fonte: ANDIFES (2011) 
Nota: crescimento no período de 2006 à 2010 apresentado no relatório da ANDIFES sobre os cursos 
de pós graduação  acrescido das propostas de cada uma das IFES analisadas para a Diretriz “F”. 

 

Ainda pela Tabela 9 acima observamos que entre as universidades 

localizadas no Norte do país houve um crescimento médio dos cursos de doutorado 

de 122% no período do REUNI. Assim, um primeiro aspecto identificado neste item 
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foi a concretização do processo de interiorização43 nessa região. Dentre as IFES que 

manifestaram numericamente seu desejo de expansão, a UFRA e a UNIR não 

atingiram a meta desejada, a UFPA atingiu 60% da meta e a UFT ultrapassou a 

proposta, ainda que o período analisado se referia aos três primeiros anos do 

REUNI. 

Na região Nordeste, a ampliação dos cursos de doutorado no período do 

REUNI dentre os programas analisados foi de 29%. Nesta região já existem várias 

universidades com programas consolidados. Mesmo assim observou-se a criação de 

universidades fora das capitais, reafirmando o objetivo governamental de 

interiorização. Quanto à proposta de ampliação dos cursos de doutorado, mesmo 

que analisados apenas três dos cinco anos do programa, a UFAL e a UFPE 

atingiram parcialmente seus objetivos, enquanto a UFMA e a UFRN já conquistaram 

os índices planejados. 

Quanto às duas universidades analisadas da região Centro-Oeste, a UnB já 

atingiu seus objetivos, enquanto a UFGD não atingiu a meta. 

Na região Sudeste, onde está concentrada a maioria dos programas de pós-

graduação no período REUNI, os cursos de doutorado obtiveram um crescimento 

médio na ordem de 20%.  Das universidades que apresentaram numericamente os 

índices de ampliação desejáveis, a UFVJM, UFES, UFLA e UFU atingiram 

parcialmente seu objetivo, e a UFOP, UFRRJ e UFSCAR obtiveram êxito em suas 

propostas. 

Quanto à região Sul, observou-se um crescimento menos expressivo, da 

ordem de 28%. As duas universidades que apresentaram numericamente sua 

intenção de expansão foram a UFPR e UFSC, e ambas atingiram plenamente seu 

objetivo. 

Portanto, das vinte e duas universidades que foram verificadas, dezessete 

criaram mais da metade dos cursos de doutorado previstos, desta forma 

observamos que mesmo com uma crescente iniciativa de interiorização, as regiões 

sudeste e nordeste ainda concentram incentivos para a expansão da pós-

graduação. 

                                                
43

A interiorização É uma das metas propostas no governo de Lula da Silva, e que não foi inclusa no 
REUNI. Mesmo assim, podemos perceber a efetividade deste projeto com a criação de IFES em 
diversas regiões antes não amparadas pelas universidades públicas. 
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Considerando-se que foram analisados apenas três dos cinco anos do 

programa, podemos afirmar que o REUNI foi significativo para a ampliação desse 

nível da pós-graduação. 

 

►Ampliação dos cursos de mestrado 

 

Na Tabela 10 são apresentados os dados dos relatórios relativos à criação 

de cursos de mestrado, por região brasileira: 

 

Tabela 10 - Ampliação de cursos de mestrado nas IFES, por região – Brasil, 2006 a 2010 

 

IFES 2006 2007 2008 2009 2010 VARIAÇÃO 
REUNI 

% META 

Norte 

UFAC   4 4 5 5 1 25 2 

UFRA 3 3 3 3 5 2 67 1 

UFAM 21 23 25 29 31 8 35 - 

UFPA 34 35 36 39 42 7 20 7 

UFT 2 4 5 6 7 3 75 4 

UNIR 4 5 5 6 8 3 60 11 

Nordeste 

UFAL 18 18 18 20 20 2 11 7 

UFBA 54 44 46 51 53 9 20 17 

UFC 43 46 46 48 49 3 7 - 

UFCG 12 16 17 17 17 1 6 - 

UFMA 11 12 13 13 20 8 67 5 

UFPE 53 53 57 58 61 8 15 8 

UFRB 1 1 4 4 6 5 500 13 

UFRN 37 39 42 44 47 8 21 6 

UFRPE 18 19 23 23 23 4 21 - 

Centro-Oeste 

UFGD 3 4 5 8 9 5 125 9 

UnB 59 59 60 67 72 13 22 - 

Sudeste 

UFES 25 28 33 35 39 11 39 16 

UFF 39 39 41 44 45 6 15 5 

UFLA 16 17 17 18 20 3 18 7 

UFMG 58 64 64 65 65 1 2 - 

UFOP 8 12 15 18 21 21 175 9 

UFU 22 24 24 26 28 4 16 8 

continua 
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conclusão 
Tabela 10 - Ampliação de cursos de mestrado nas IFES, por região – Brasil, 2006 a 2010 
 

IFES 2006 2007 2008 2009 2010 VARIAÇÃO 
REUNI 

% META 

UFVJM 1 1 2 4 6 5 500 1 

UNIRIO 7 9 9 9 10 1 11 - 

UFRRJ 14 14 15 17 16 2 14 - 

UFRJ 82 82 84 86 87 5 6 - 

UFSCAR 21 22 27 29 32 10 45 4 

UFTM 2 2 4 4 4 2 100 - 

Sul 

UFPR 47 48 49 53 58 10 21 14 

UFSC 47 51 54 56 56 5 10 3 

UFSM 26 30 35 35 36 6 205 18 

UTFPR 4 5 5 7 10 5 100 8 

 
Fonte: ANDIFES (2011) 
Nota: crescimento no período de 2006 à 2010 apresentado no relatório da ANDIFES sobre os cursos 
de pós graduação  acrescido das propostas de cada uma das IFES analisadas para a Diretriz “F”. 
 

A mesma tendência dos cursos de doutorado foi observada com relação à 

ampliação dos cursos de mestrado. Verificou-se que a ampliação da pós-graduação 

em universidades de pequeno porte teve expressivos percentuais, como o verificado 

na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), de 500%. 

Trata-se de uma universidade consolidada a partir de um grupo de faculdades, mas 

que tomaram o formato de universidade somente a partir de 2005, com programas 

de pós-graduação criados a partir de 2006. 

O desenvolvimento dos cursos de mestrado na região Norte foi da ordem de 

36%. Dentre as IFES que manifestaram numericamente sua intenção de 

crescimento a UNIR não atingiu o objetivo planejado, a UFAC e UFT atingiram 

parcialmente, e a UFRA e UFPA atingiram sua meta já no ano de 2010. 

No Nordeste, o crescimento foi da ordem de 19%, sendo que das seis 

universidades que apresentaram algum índice de crescimentos, a UFAL e a UFRB 

não atingiram seus objetivos, a UFBA atingiu parcialmente e a UFMA, UFPE e 

UFRN obtiveram êxito nesta meta. 

Na região Centro-Oeste, a UFGD não obteve o resultado desejado. 

Na região Sudeste, o crescimento dos cursos de mestrado foi da ordem de 

19%, sendo que, dentre as IFES que apresentaram índices desejáveis de 
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crescimento, a UFES, UFLA e UFU obtiveram resultado parcial, enquanto que a 

UFF, UFOP, UFVJM e UFSCAR atenderam plenamente seus objetivos. 

O crescimento na região Sul foi da ordem de 20%. Quanto ao índice de 

crescimento pleiteado, a UFSM não o atingiu, enquanto que a UFPR, UFSC e 

UTFPR atingiram parcialmente o que haviam projetado. 

Também nos cursos de mestrado, quando observados os aspectos 

regionais, verificamos que mesmo com a promoção da interiorização em todo o país, 

o desenvolvimento de programas de pós-graduação fora dos grandes centros e 

capitais se intensificou nas regiões sudeste e nordeste, fortalecendo ainda mais este 

eixo.  

Observamos que os cursos de mestrado já haviam sido implantados nas 

IFES analisadas antes do REUNI e que havia um processo de expansão em curso, 

intensificado com o REUNI. Das vinte e quatro universidades das quais 

dispúnhamos dados, 19 atingiram mais de 50% da meta nos três primeiros anos do 

REUNI. Desta forma podemos concluir que foi significativa a ampliação também nos 

cursos de mestrados. 

 

►Ampliação dos cursos de mestrado profissional 

 

Os cursos de mestrado profissional, recentemente implantados em quase 

todas as IFES, apresentaram um crescimento modesto, sendo mais facilmente 

implantados em universidades menores e de maneira uniforme em todo o país 

Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Ampliação dos cursos de mestrado profissional nas IFES – Brasil, 2006 a 2010 

 

IFES 2006 2007 2008 2009 2010 VARIAÇÃO 
REUNI 

META % 

UFAM 2 2 2 2 2 0 - 0 

UFT - 1 - - 1 0 - - 

UFBA 6 5 5 6 7 2 2 33 

UFC 7 7 6 6 9 2 - 33 

UFPE 4 5 4 5 5 0 - 0 

UFPR 2 2 2 2 2 0 - 0 

UFRN 1 1 2 2 5 4 - 200 

UFMG - - - 1 1 - - - 
UFSCAR - - 2 2 2 2 - 100 

continua 
 



98 
 

conclusão 
Tabela 11 - Ampliação dos cursos de mestrado profissional nas IFES – Brasil, 2006 a 2010 
 

IFES 2006 2007 2008 2009 2010 VARIAÇÃO 
REUNI 

META % 

UFTM - - 1 1 2 2 - - 

UFVJM 1 1 1 1 2 1 - 0 

UnB - - 1 4 6 6 - - 

 
Fonte: ANDIFES (2011) 
Nota: crescimento no período de 2006 à 2010 apresentado no relatório da ANDIFES sobre os cursos 
de pós graduação  acrescido das propostas de cada uma das IFES analisadas para a Diretriz “F”. 
 

A UFBA, única universidade que expressou numericamente a meta de 

expansão dos cursos de mestrado profissional, (da ordem de 38%), obteve um 

crescimento de 33%, e, portanto, indicando uma forte possibilidade de atingir 

integralmente a meta, visto que transcorreram somente três anos do Programa. 

Pelo Gráfico 1, apresentado abaixo, podemos verificar a variação total do 

crescimento dos programas de pós-graduação, antes de 2007 e no período 

estudado (REUNI). Registramos uma ampliação de 29% para os cursos de 

doutorado e por volta de 20% para os cursos de mestrado. 

 

 

Gráfico 1 - Variação dos programas de pós-graduação nas IFES – Brasil, 2007 a 2010 ANDIFES 

doutorado mestrado mestrado profissional
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A seguir, apresentaremos os dados referentes à análise da ampliação no 

número de matrículas nos programas de pós-graduação das IFES. Para isso, 

também foram utilizados dados do relatório da ANDIFES (2011) 

 

► Ampliação das matrículas nos cursos de doutorado 

 

A Tabela 12 mostra a ampliação das matrículas nos cursos de doutorado 

das IFES estudadas. A Universidade Federal do Amazonas, tida por alguns como a 

mais antiga do país (1909), somente a partir de 2001 teve um crescimento 

significativo nas matrículas dos cursos de doutorado, chegando à ordem de 200%, 

em 2007, e no patamar de 246% com o REUNI. 

Observamos um crescimento significativo também na UFF (297%) e UTFPR 

(258%), instituições em processo de expansão. Percebemos que somente na UFRJ 

(4.107) UnB (2.834) e UFMG (2.341) havia um expressivo número de matrículas em 

cursos de doutorado no ano de 2006. Outro aspecto que vale a pena ser salientado 

é crescimento negativo encontrado, na UnB e a UFSCAR no período do REUNI, 

diferenciando-se das demais IFES. 

 

Tabela 12 – Variação no número de matrículas em cursos de doutorado nas IFES – Brasil, 2006 a 

2010 

 

IFES 2006 2007 2008 2009 2010 
VARIAÇÃO 

REUNI 
% META 

Norte 

UFAC - - - - - - - - 

UFAM 52 71 70 223 246 175 246 - 

UFPA 403 573 545 617 976 403 70 100 v 

UFRA 51 36 65 88 96 60 167  

UFT - - - 8 16 16 - 180 v 

UNIR - 2 - - 5 3 150 - 

Nordeste 

UFAL 83 93 118 142 171 78 84 20 

UFBA 916 1.171 1.171 1.418 1.606 435 37 35 

UFC 585 744 768 859 1.108 364 49 20 

UFCG 225 275 328 417 471 196 71 - 

UFMA 26 29 27 44 58 29 100 - 

UFPE 1.519 1.624 1.844 2.049 2.335 711 44 - 

UFRN 680 759 857 901 1191 432 57 43 

continua 
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Tabela 12 – Variação no número de matrículas em cursos de doutorado nas IFES – Brasil, 2006 a 

2010 

 

IFES 2006 2007 2008 2009 2010 
VARIAÇÃO 

REUNI 
% META 

Nordeste 

UFRPE 53 254 90 56 347 93  - 

UFRB 5 11 21 29 36 25  - 

Centro-Oeste 

UFGD 24 30 35 41 71 41 137 - 

UnB 2.834 3.132 3.533 2.588 2.281 - 851 -27 - 

Sudeste 

UFES 152 178 205 235 380 202 113 - 

UFF 377 374 530 531 1.483 1.109 297 20 

UFLA 475 486 528 628 701 215 44 - 

UFMG 2.341 2.474 2.679 2.909 3.414 940 38 - 

UFOP 75 75 121 153 175 100 133 100 

UFTM - 55 49 66 74 19 35 - 

UFU 260 309 366 486 557 248 87 - 

UFVJM - - - - - - 
 

- 

UNIRIO 68 104 119 155 172 68 65 - 

UFSCAR 932 1.042 977 917 1.038 -4 0 15 

UFRJ 4.147 4.269 4.000 4.447 4.785 516 12 - 

UFRRJ 308 326 342 375 422 96 30 - 

Sul 

UFPR 848 904 982 1.141 1287 383 42 482 

UFSC 1.391 1.687 1.774 1.866 2.121 434 26 15 

UFSM 319 337 353 483 537 200 59 - 

UTFPR 42 48 119 155 172 124 258 20 

 
Fonte: ANDIFES (2011) 
Nota: crescimento no período de 2006 à 2010 apresentado no relatório da ANDIFES sobre os cursos 
de pós graduação  acrescido das propostas de cada uma das IFES analisadas para a Diretriz “F”. 

 

Os elevados índices de ampliação da região Norte, em torno de 96%, são 

referentes a cursos em fase de ampliação, não representando, portanto uma 

significativa expansão. Os 1.339 alunos matriculados em 2010, em toda a região, 

equivalem ao número de matrículas em instituições de médio porte das demais 

regiões, demonstrando o crescimento desordenado; mesmo com a criação de 

universidades e cursos de pós-graduação no interior dos estados, existe uma 

concentração de alunos nos grandes centros. 
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A UFPA e a UFT foram as únicas IFES da região que realizaram 

numericamente a ampliação projetada, sendo que a primeira já atingiu em 2010 o 

objetivo desejado, pois ampliou em 403 o número de vagas, mesmo que 

estabelecendo uma meta de 100 vagas. Com relação à UFT, a meta esperada não 

foi atingida. 

Na região Nordeste, onde o crescimento foi da ordem de 48%, a UFAL, 

UFBA, UFC e UFRN apresentaram os índices que pretendiam atingir com o REUNI 

e  todas alcançaram as metas desejadas. 

Na região Centro-Oeste, onde apenas duas IFES estão sendo estudadas, 

houve um crescimento negativo motivado pela redução de vagas na UnB. 

Na região sudeste, com o crescimento em torno de 37%, as IFES que 

apresentaram numericamente a meta a ser alcançada foram a UFES, UFOP e 

UFSCAR, sendo que a última foi a única que não atingiu a meta esperada. 

Com relação à região Sul, onde o crescimento foi na ordem de 39%, a UFSC 

e a UTFPR já atingiram a meta planejada e a UFPR atingiu parcialmente o número 

de vagas pretendidas nos cursos de doutorado. 

 

►Ampliação das matrículas nos cursos de mestrado 

 

Mantendo-se o a mesma dinâmica em relação à análise das matrículas nos 

cursos de doutorado, observamos um crescimento acentuado nas matrículas de 

mestrado, tendo  apresentado crescimento negativo apenas a UnB e a UFRJ. 

 

Tabela 13 - Variação do número de matrículas em cursos de mestrado nas IFES, por região – Brasil, 

2006 a 2010 

 

IFES 2006 2007 2008 2009 2010 VARIAÇÃO 
REUNI 

% META 

Norte 

UFAC 85 75 143 108 155 80 107 - 

UFAM 659 781 795 1.008 1.180 399 51 - 

UFPA 1.832 1.850 1.584 1.750 2.341 491 27 105v 

UFRA 173 173 204 170 183 10 6 - 

UFT 48 97 138 171 204 107 110 240 v 

UNIR 79 83 67 88 105 22 27 - 

Nordeste 

UFAL 424 424 474 572 872 448 106 20 

continua 
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Tabela 13 - Variação do número de matrículas em cursos de mestrado nas IFES, por região – Brasil, 
2006 a 2010 
 

IFES 2006 2007 2008 2009 2010 VARIAÇÃO 
REUNI 

% META 

Nordeste 

UFBA 2.265 1.875 1.922 2.055 2.271 396 21 35 

UFC 1.535 1.765 1.816 1.772 1.985 220 12 30 

UFCG 372 406 494 544 651 245 60 - 

UFMA 365 375 423 453 524 149 40 - 

UFPE 2.731 2.884 3.162 3.409 3.636 752 26 - 

UFRN 1.728 1.759 1.928 1.908 2.129 370 21 15 

UFRPE 286 486 256 238 648 162 33 - 

UFRB 49 57 101 125 178 121 212 - 

Centro-Oeste 

UFGD 116 143 195 266 323 180 126 - 

UnB 4.997 5.369 5.538 4.413 3.596 -1773 -33 - 

Sudeste 

UFES 1.067 1.115 1.253 1.324 1.516 401 36 - 

UFF 780 961 1.043 1.182 2.645 1.684 175 20 

UFLA 570 599 671 666 728 129 22 - 

UFMG 3627 3684 3774 3708 3916 232 6 - 

UFOP 353 405 547 637 673 268 66 100 

UFRJ 5.296 5.515 5.196 5.383 5.426 -89 -2 - 

UFRRJ 509 607 724 783 879 272 45 - 

UFU 856 853 867 956 1.103 250 29 - 

UFVJM 6 18 50 77 114 96 533 - 

UNIRIO 341 408 453 498 494 86 21 - 

UFTM - 75 94 115 144 69 92 - 

UFSCAR 1.051 1.303 1.384 1.456 1.616 313 24 15 

Sul 

UFPR 1.631 1.754 1.797 1.945 2.145 391 22 485 v 

UFSC 5.389 2.466 2.438 2.487 3.236 770 31 15 

UFSM 945 1.021 1.091 1.179 1.511 490 48 - 

UTFPR 279 319 310 318 374 55 17 20 

 
Fonte: ANDIFES (2011) 
Nota: crescimento no período de 2006 à 2010 apresentado no relatório da ANDIFES sobre os cursos 
de pós graduação  acrescido das propostas de cada uma das IFES analisadas para a Diretriz “F.” 
 
 

Observamos que os cursos de mestrado estão presentes em todo país, em 

maior número e com um percentual maior de alunos matriculados, diferentemente 

dos cursos de doutorado. Desta forma, não observamos uma discrepância entre as 
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regiões quanto à ampliação no número de matrículas, mesmo na região Norte, que 

foi da ordem de 36% no período de implantação do REUNI. 

Duas universidades desta região apresentaram meta de expansão de vagas 

para o mestrado, a UFPA (105 novas matrículas) e UFT (240 novas matrículas). 

Pela Tabela 13, observamos que a UFPA já atingiu essa meta, enquanto que a UFT, 

no período compreendido entre 2007 e 2010, ofertou 107 novas matrículas, não 

atingindo a meta esperada. 

A região Nordeste teve crescimento no número de matrículas nos cursos de 

mestrado da ordem de 28%. Quanto às IFES que expressaram os valores pleiteados 

para a expansão, a UFAL, UFBA, UFC e UFRN, apenas a UFAL e a UFRN atingiram 

a meta esperada, enquanto a UFBA atingiu parcialmente e a UFC ainda não atingiu 

a meta. 

Observou-se nas matrículas dos cursos de mestrado da região Centro-Oeste 

a mesma dinâmica que nas matrículas de doutorado, com um crescimento negativo 

motivado pela redução de vagas na UnB. 

O crescimento no número de matrículas nos cursos de mestrado da região 

Sudeste foi da ordem de 24%. Três universidades desta região apresentaram 

quantitativamente a meta a ser atingida, a UFF, UFOP e UFSCAR; destas, a UFF e 

a UFSCAR atingiram a meta, enquanto que a UFOP atingiu parcialmente. 

O crescimento no número de matrículas nos cursos de mestrado da região 

sul foi da ordem de 31%. Das três universidades desta região, UFPR, UFSC e 

UTFPR, todas atingiram parcialmente a meta desejada. 

 

►Ampliação do número de matrículas nos cursos de mestrado profissional 

 

O número de alunos matriculados em mestrados profissionais ainda é 

pequeno se comparado ao de alunos de mestrado e doutorado. Nenhuma das IFES 

que mantém alunos matriculados nestes cursos manifestou numericamente a 

intenção de ampliação. 
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Tabela 14 - Variação no número de matrículas em cursos de mestrado profissional nas IFES – Brasil, 

2006 a 2010 

 

IFES 2006 2007 2008 2009 2010 
VARIAÇÃO 

REUNI 
% 

UFAM 48 67 99 169 134 67 40 

UFT - 12 - - 15 3 - 

UFBA 125 253 184 180 131 -122 -68 

UFC 200 227 289 269 271 44 16 

UFPE 228 357 375 367 324 -33 -9 

UFRN 56 47 46 47 -9 -56 -119 

UFMG - - - 11 20 20 182 
UFSCAR - - 37 77 84 84 109 

UFRRJ 103 99 69 71 82 -17 -24 

UFRJ - - 40 103 303 303 294 

UFPR 16 31 34 64 48 17 27 

UTFPR - - 26 38 50 50 132 

 
Fonte: ANDIFES (2011) 
Nota: crescimento no período de 2006 à 2010 apresentado no relatório da ANDIFES sobre os cursos 
de pós graduação acrescido das propostas de cada uma das IFES analisadas para a Diretriz “F”. 
 

No Quadro 3, a seguir, estão apresentadas as instituição que não atingiram 

a meta de ampliação no número de matrículas de 30%, prevista pelo MEC. Como 

este índice deveria ser alcançado apenas no ano de 2012, e os dados são 

referentes ao período de 2008 a 2010, podemos constatar que a meta de ampliação 

será provavelmente atingida em 84% dos cursos de doutorado e 81% dos cursos de 

mestrado. 

 

IFES DOUTORADO MESTRADO 
MESTRADO 

PROFISSIONAL 

UFBA 

 

21 -68 

UFC 

 

12 16 

UFLA 

 

22  

UFMG 

 

6  

UFPA 

 

27  

UFPE 

 

26 -9 

UFPR 

 

 27 

UFPR 

 

22 -119 

UFRA 

 

6  
 
Quadro 2 - IFES que não atingiram, até o ano de 2010, a meta de ampliação de 30% no número de 
matrículas na pós-graduação - Brasil 

 
continua 
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conclusão 

IFES DOUTORADO MESTRADO 
MESTRADO 

PROFISSIONAL 

UFRJ 12 -2  

UFRN  21  

UFRRJ 29  -24 

UFSC 26   

UFSCAR 

 

24  

UFTM 

 

  

UFTM 35   

UFVJM 35   

UnB -27 -33  

UNIR 

 

27  

UNIRIO 

 

21  

UTFPR 

 

17  
 
Quadro 2 - IFES que não atingiram, até o ano de 2010, a meta de ampliação de 30% no número de 
matrículas na pós-graduação - Brasil 

 

No período REUNI, as IFES estudadas ampliaram em 6814 novos 

doutorandos e 7784 novos mestrandos, sendo destes últimos 7425 matriculados no 

mestrado acadêmico e 360 no mestrado profissional, conforme o GRÁFICO 2, a 

seguir: 

 

 

Gráfico 2 - Variação no número de matrículas dos programas de pós-graduação em IFES – 

Brasil, 2012 
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4.1.2 Ampliação Qualitativa 

 

 

Da mesma forma que a expansão quantitativa, as IFES têm buscado o 

desenvolvimento qualitativo de seus programas de pós-graduação. Vários fatores 

podem corroborar para a obtenção da qualidade almejada. O estudo dos 

diagnósticos e das propostas elaboradas pelas IFES permitiram apontar que os mais 

buscados são: aumento do número de pesquisas desenvolvidas, aumento de grupos 

de pesquisa e do número de professores envolvidos com pesquisa e um bom 

conceito CAPES44. 

Destes, o fator que melhor exemplifica a ampliação qualitativa dos 

programas de pós-graduação é o conceito CAPES, que foi implantado em 1976 e 

que avalia: produção técnica, disciplinas ofertadas, proposta do programa, produção 

dos docentes, teses e dissertações, linhas de pesquisa, atuação docente, produção 

bibliográfica, corpo docente, vinculo docente, formação docente e projetos de 

pesquisa. 

Dados referentes ao conceito CAPES foram levantados e são apresentados 

a seguir. Também optamos em verificar o número de grupos de pesquisa e de 

pesquisadores nas IFES, porque o conceito CAPES das mesmas não teve uma 

variação significativa no período do REUNI. Esta pouca variação deve-se ao fato de 

as avaliações são realizadas trianualmente, e as últimas foram feitas nos períodos 

de 2005 a 2007 e 2008 a 2010. A avaliação 2005/2007 foi elaborada antes do 

REUNI e publicada em 2008; a 2008/2010 já elaborada no período do Programa. 

Portanto, somente com a próxima avaliação, correspondente a 2011/2013 e a sua 

comparação com as duas anteriores, permitirá alguma avaliação da interferência do 

REUNI na qualidade das pós-graduações. 

                                                
44

O conceito CAPES é assim atribuídos: notas 6 e 7 - exclusivas para programas que ofereçam 
doutorado com nível de excelência, desempenho equivalente ao dos mais importantes centros 
internacionais de ensino e pesquisa, alto nível de inserção internacional, grande capacidade de 
nucleação de novos grupos de pesquisa e ensino e cujo corpo docente desempenha papel de 
liderança e representatividade na respectiva comunidade; nota 5 - alto nível de desempenho, sendo 
esse o maior conceito admitido para programas que ofereçam apenas mestrado; nota 4 - bom 
desempenho; nota 3 - desempenho regular, atende o padrão mínimo de qualidade exigido; notas 1 e 
2 - desempenho fraco, abaixo do padrão mínimo de qualidade requerido; os programas com esse 
nível de desempenho não obtêm a renovação do reconhecimento de seus cursos de mestrado e 
doutorado.(CAPES, 2012) 
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Na sequência, os dados foram apresentados, comparados com as propostas 

e verificados se os objetivos das IFES foram atingidos. 

 

►Dados do Conceito Capes 

 

Nos diagnósticos apresentados, observamos que a preocupação com a 

elevação do conceito CAPES já era anterior ao período REUNI, como se constata 

nas seguintes afirmações: “A UFMG destacou que tem obtido índices de excelência 

em todas as áreas do conhecimento” (UFMG, 2007); “A UFOP destaca que tem 

buscado padrões de excelência” (UFOP, 2008); “A UFES destacou que tem 

centrado esforços para a elevação do conceito de seus cursos” (UFES, 2007). 

 Seguem ainda outras manifestações: 

 
A UFBA relatou que a metade dos cursos da instituição já tinham no ano de 
2007 conceito 4, e que quatro dos cursos obtiveram conceito 6”. (UFBA, 
2007b) 

 
A UFLA mostrou que dentre seus cursos de mestrado, no ano de 2007, dois 
tinham conceito 3; quatorze tinham conceito 4 e três tinham conceito 5. 
Quanto aos cursos de doutorado, doze tinham conceito 4 e três tinham 
conceito 5. (UFLA, 2007) 
 
A UnB contava em 2007 com: 16 cursos com conceito 3; 28 cursos com 
conceito 4; 20 cursos com conceito 5; 4 cursos com conceito 6; e 3 cursos 
com conceito 7.(UnB, 2008) 
 
O grupo assessor do REUNI da UFPR destacou que no triênio 2001/2003 
havia na IFES 15 programas com conceito 3; 24 programas com conceito 4; 
10 programas com conceito 5 e dois com conceito 6. E que no triênio 
subsequente (2004/2006) houve a criação de inúmeros cursos com os 
conceitos 3 e 4, rebaixando a média de conceitos da IFES.(UFPR, 2008) 
 
A UFSC, quando falou sobre a avaliação da CAPES em seu diagnóstico, 
destacou: nas últimas avaliações da CAPES houve uma redução de cursos 
com conceito 3, de 45% em 1998 para 19% em 2007, sendo que 3 dos 10 
cursos com este conceito são novos. Ao mesmo tempo, os cursos com 
conceito 5 passaram de 16% em 1998 para 30% em 2007. Existem ainda 
11% de programas de excelência, com conceitos 6 ou 7.(UFSC, 2008) 

 
Na Tabela 15 foram apresentados os dados referentes ao conceito CAPES 

dos últimos anos. Lembramos, no entanto, que as últimas avaliações foram 

realizadas nos triênios 2001/2003, 2004/2006 e 2007/2009. Para cada uma destas 

avaliações a CAPES apresentou um relatório no ano posterior, portanto 2004, 2007 

e 2010. A avaliação do treino 2010/2012, recém concluída, terá seus dados 

disponibilizados somente no ano de 2013. 
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Os dados apresentados na Tabela 15, referentes ao triênio 2004/2006, estão 

relacionados na coluna 2009 e os referentes ao triênio 2007/2009, na coluna 2010.  

O conceito apresentado por uma IFES é a somatória dos conceitos 

atribuídos a cada um dos seus cursos de pós-graduação, dividida pela somatória 

dos cursos (conforme fórmula abaixo). O dado faz parte do Relatório de 

Desempenho da IFES, elaborado com base nos dados que a universidade 

encaminha anualmente ao TCU. 

 

GraduaçãoPós de Cursos de total Número

GraduaçãoPós de Cursos os  Todosde Conceito
CCAPES







 

  

 Na tabela abaixo, não foram utilizados os relatórios enviados ao TCU, e sim 

os estudos numéricos elaborados pela CPI/PROPLAN/UFPR 45 , que anualmente 

produz relatórios com os dados oriundos das diversas IFES, facilitando o estudo 

destes indicadores. 

 

Tabela 15 –  Conceito CAPES atribuído às IFES, por região – Brasil, 2009 a 2010 

 
 

 

continua 

                                                
45

 Disponibilizado no endereço:  http://www.proplan.ufpr.br/portal/relatorios-de-dados/. 

IFES 
CONCEITO CAPES 

2009 2010 

Norte 

UFAM - 3,26 

UFPA 3,68 3,66 

UFRA - 3,17 

UNIR 3,29 3,3 

UFT 3,07 3,33 

Nordeste 

UFBA 4,14 4,06 

UFC 4,11 4,22 

UFCG 4,1 4,19 

UFPE 4,19 4,17 

UFAL 3,68 3,41 

UFRPE 3,82 3,97 

UFRN 3,94 3,97 

Centro-Oeste 

UFGD 3,22 3,45 

UnB 4,3 4,31 
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conclusão 
Tabela 15 – Conceito CAPES atribuído às IFES, por região – Brasil, 2009 a 2010 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UFPR (2009, 2010b) 

 

Dentre as propostas analisadas foram selecionadas: 

a) As da UFF, UFRA e UFSC, que manifestaram a intenção de 

melhorar o conceito CAPES. 

b) A da UFLA, que destacou a intenção de ampliar a média de 4,12 

para 4,53, já conquistada, como podemos observar na TABELA 15. A IFE 

também pretendia obter conceito 6 em pelo menos dois cursos. Esta 

verificação só pode ser possível no sítio eletrônico da CAPES, onde 

constatamos que os programas de Ciência de Solos e Genética e 

Melhoramento de Plantas obtiveram conceito 6 portanto a  meta foi 

plenamente atingida. 

c) A da UFPR, que no período da implantação do REUNI tinha 76,6% 

de seus programas de pós-graduação com conceito 3 e 4 e manifestou a 

intenção de baixar este índice para 55%. Para a verificação destes dados 

foi necessário recorrer ao sítio eletrônico da CAPES, onde constatamos 

que 36% dos programas têm conceito 5, 61% têm conceito 3 e 4, e que 

IFES 
CONCEITO CAPES 

2009 2010 

Sudeste 

UFES 3,32 3,35 

UFF 4,01 4,07 

UFLA 4,22 4,64 

UFMG 4,86 5,03 

UFRJ 4,89 4,99 

UFOP 3,76 3,76 

UFSCAR 4,34 4,32 

UFTM 3,5 3,75 

UFU 3,95 4,12 

UFVJM 3 3,17 

UNIRIO 3,92 3,86 

Sul 

UFSM - 4,28 

UFPR 4,08 4,26 

UFSC 4,35 4,61 

UTFPR 3,4 3,5 
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apenas o Programa de Direito teve conceito 6, em 2010. Portanto, as 

metas propostas ainda não foram atingidas. 

Os bons resultados referentes ao conceito CAPES, além de ser critério 

prioritário para a obtenção de recursos, parcerias e a concessão de bolsas, também 

interferem sobremaneira no cálculo da relação professor-aluno. Além disso, as IFES 

que mantiverem um maior número de programas de pós-graduação consolidados, 

com avaliação máxima da CAPES, são beneficiadas no cálculo da relação aluno por 

professor. 

 

►Dados sobre a Produção dos Programas de Pós-Graduação 

 

Dentre as propostas apresentadas pelas IFES, destacamos que: 

a) Manifestaram intenção de ampliar a produção científica a UFAM, 

UFPR, UNIR e UFVJM; 

b) Além destas, a UFRJ e a UFAL pretendiam incentivar as pesquisas 

científicas desenvolvidas; 

c) A UFRA tinha por objetivo ampliar o número de grupos e linhas de 

pesquisa; 

d) A UFRRJ intencionava ampliar o número de docentes envolvidos 

em pesquisa, o número de novos grupos e de linhas de pesquisa; 

e) A UFT e a UFTM pretendiam ampliar o número de linhas de 

pesquisa; 

f) A UNIRIO pretendia criar novos grupos de pesquisa; 

g) A UnB ampliaria o estímulo a grupos de pesquisa; 

h) A UFGD deixava claro seu objetivo de ampliar o número de 

projetos de pesquisa, de 124 em 2006 para 260 em 2012, e o número de 

grupos de pesquisa, de 55 em 2006 para 80 em 2012. 

Na Tabela 16, a seguir, são apresentados dados de ampliação no número 

de grupos de pesquisa e de pesquisadores: 
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Tabela 16 – Crescimento de grupos de pesquisa e de pesquisadores nas IFES – Brasil, 2004, 2008 e 

2010 

 

NOME GRUPOS PESQUISADORES 

2004 2008 2010 % 2004 2008 2010 % 

Norte 

UFAM 144 178 191 7 702 1153 1263 10 

UFPA 157 228 353 55 764 1219 1869 53 

UFT - 92 133 45 - 454 655 44 

UNIR - - - - - - - - 

Nordeste 

UFAL 132 210 254 21 496 959 1307 36 

UFBA 348 406 484 19 1715 2437 3016 24 

UFC 249 256 325 27 1056 1432 1869 31 

UFCG - 127 169 33 - 745 1113 49 

UFPE 354 464 523 13 1635 2339 2886 23 

UFRN 145 157 223 42 832 1042 1651 58 

UFMA - 111 160 44 - 617 885 43 

Centro-Oeste 

UFGD - 54 85 57 - 301 450 50 

UnB 341 314 422 34 1735 2015 2898 44 

Sudeste 

UFES 187 227 263 16 656 954 1217 28 

UFF 371 384 546 42 1511 1976 2935 49 

UFLA 64 69 97 41 378 495 741 50 

UFMG 566 630 752 19 2449 3417 4407 29 

UFOP - 67 125 87 - 331 552 67 

UFRJ 963 822 929 13 3400 4029 4874 21 

UFSCAR 232 298 392 32 928 1307 1735 33 

UFTM - - 60 - - - 326 - 

UFU 151 190 327 72 643 976 1662 70 

UFVJM - - 80 - - - 384 - 

UNIRIO - 82 124 51 - 445 772 73 

Sul 

UFPR 319 372 423 14 1456 2194 2722 24 

UFSM 215 250 333 33 903 1149 1573 37 

UFSC 398 422 514 22 2119 2354 2954 25 

UTFPR - 142 223 57 - 739 1160 57 

 
Fonte: CNPq (2010) 

 

A UFRA e a UFT, que manifestaram a intenção de ampliar o número de 

grupos de pesquisa, não foram analisadas por ausência de dados. A UFGD, que 

propôs ampliar o número de seus grupos de pesquisa para 80 até 2012 já no ano de 
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2010 tinha ultrapassado a meta, ao criar 85 novos grupos. As demais instituições, 

mesmo sem expressar a intenção de ampliar o número de grupos de pesquisa ou de 

seus pesquisados obtiveram algum crescimento. 

Os dados acima nos mostram que a busca pela excelência e pela 

visibilidade nacional e internacional fazem parte do projeto da pós-graduação das 

IFES e isso não se verificou somente com a criação do REUNI, uma vez que a 

excelência e a elevação dos índices de qualidade, principalmente do conceito 

CAPES, são pré-requisitos para a obtenção de bolsas, fomento e parceria em novos 

projetos. 

Esse sistema estimula professores à ampliação da produção pessoal, 

tornando os praticamente os responsáveis pelo sucesso dos programas de pós-

graduação. Sguissardi (2008) denunciou este movimento - o produtivismo 

acadêmico -, que tem trazido inúmeros malefícios aos docentes, sendo o principal 

deles os agravos à saúde (LUZ, 2008; LIMA; LIMA-FILHO, 2009; BORSOI, 2011; 

ZANIN; FREITAS; KÜNZLE, 2012). 

Apesar desse custo, é inegável o crescimento e o reconhecimento das 

pesquisas desenvolvidas nos programas de pós-graduação, após a década de 1980. 

No entanto, vimos no Capítulo II, que esta expansão teve como consequência o 

afastamento de professores mais qualificados da sala de aula - requisitados para 

aumentar a produção - e sua substituição por professores temporários para a 

atuação no ensino. Esse crescimento não aconteceu de forma articulada com a 

graduação, resultando no distanciamento entre os níveis do ensino superior, 

resultado contrário ao princípio da indissiociabilidade entre ensino e pesquisa. 

Com o REUNI, vem a possibilidade de contratação de novos professores, a 

diminuição dos substitutos e, nesta nova fase de expansão, a possibilidade de ela 

acontecer concomitantemente com a expansão da graduação. Assim, mesmo que 

as propostas de ampliação das IFES não se refiram diretamente ao objetivo 

governamental de fornecer suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação, a expansão qualiquantitativa 

da pós-graduação vem proporcionando melhoras também na graduação. 
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4.1.3 Obtenção de Recursos Materiais 

 

 

Vimos no Capítulo II, o sucateamento pelo qual as IFES passaram no 

período compreendido entre 1994 a 2002. A retomada do crescimento do ensino 

superior, a partir do governo Lula da Silva, foi insuficiente frente à demanda 

reprimida, afirmações estas também apresentadas nos diagnósticos das IFES: 

 
Apesar da crescente qualificação de seus professores e da inclusão 
científico-acadêmica dos mesmos no cenário nacional e internacional, 
verifica-se a contínua necessidade de melhoria da infra-estrutura, em 
termos de equipamentos, espaço físico adequado, bibliotecas e mão-de-
obra especializada, de modo a garantir as condições básicas para manter e 
propiciar o crescimento desses cursos com a qualidade desejada. (UFF, 
2007) 
 
[...] necessitaremos de maior número de salas de aula, ampliação da 
biblioteca para abranger todas as bibliotecas setoriais existentes e mais as 
que deverão ser criadas, salas de defesa, de coordenação, locais de 
suporte aos alunos (sala de computadores, ampliação dos laboratórios de 
pesquisa e didáticos, sala de vivência, etc.). (UNIR, 2008) 
 
 Desta forma, do ponto de vista da estrutura física e de equipamentos, 
nossa universidade precisa de substancial expansão e modernização de 
sua infra-estrutura, aí incluídos laboratórios de ensino, pesquisa e de 
informática e a Biblioteca Central. Além disso, identifica-se a necessidade 
de atendimento a normas de segurança e de suporte para situações 
emergenciais, como por exemplo interrupções no fornecimento de energia 
elétrica. (UnB, 2008) 

 
O Decreto 6096/2007, que instituiu o REUNI, estabeleceu que as despesas 

com custeio deveriam amparar a construção e readequação da infraestrutura e 

equipamentos como também a compra de bens e serviços necessários ao 

funcionamento dos novos projetos. Também ficou estipulado que o repasse deveria 

ser de 20% do montante geral, chegando a 100% no último ano da etapa. 

Como não houve previsão orçamentária para a pós-graduação, estes cursos 

não seriam beneficiados com a melhora da infraestrutura física e material. No 

entanto os cursos de graduação e pós-graduação estão conjuntamente ligados a um 

departamento. Compartilhando, em muitas universidades, das mesmas instalações 

Desta forma, neste item de análise estudaremos os recursos, sem a observância de 

sua destinação.  

Dentre as propostas apresentadas pelas IFES, foram selecionados os 

seguintes aspectos: 
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a) Ampliar a infraestrutura física já existente nos programas de pós-

graduação, como salas de aula, laboratórios, biblioteca para prover 

melhores condições de permanência do educando, colocado pela UFGD, 

UFMA e UNIRIO; 

b) Construir salas de aula laboratórios, biblioteca e unidades 

administrativas, pela UFGD, UFPR, UFVJM e UTFPR; 

c) Modernizar e equipar laboratórios e laboratórios de informática, 

pela UFGD, UFOP, UFRA, UFVJM, UFU e UFTPR. 

d)  Adquirir software e acervo, pela na UFOP, UFU e UFMA. 

Os dados da Tabela 17 referem-se ao investimento total proposto pelas 

IFES. 

 
Tabela 17 – Investimentos do REUNI, por rubrica, nas IFES – Brasil 

 

IFES EDIFICAÇÕES 
INFRA 

ESTRUTURA 
EQUIPAMENTOS 

TOTAL 
PROJETADO 

Norte 

UFAM 41.295.877,00 7.676.789,00 3.970.749,00 52.943.415,00 

UFPA 44.698.526,00 ---------------- 32.503.924,00 77.202.450,00 

UNIR 20.710.000,00 3.455.680,00 7.295.051,70 31.460.761,70 

UFT 16.160.000,00 2.040.000,00 6.881.254,93 25.081.254,93 

UFRA 9.351.519,04 ---------------- 3.773.223,60 13.124.742,55 

Nordeste 

UFAL 23.362.000,00 3.289.359,74 12.200.000,00 38.851.359,74 

UFCG 18.939.504,00 3.782.100,00 15.134.404,00 37.856.005,90 

UFC 46.148.000,00 8.640.948,77 15.057.000,00 69.845.948,77 

UFMA 28.444566,00 7.000.000,00 9.259.053,00 44.703.619,00 

UFPE 30.229.214,00 10.076.738,23 18.094.077,08 58.400.029,31 

UFRN 52.775.000,00 7.506.000,00 21.537.847,73 81.818.847,73 

UFRB 24.544.185,00 3.662.738,89 27.750.333,00 55.957.256,89 

Centro-Oeste 

UnB 53.850.180,00 3.882.800,00 33.500.000,00 91.232.980,00 

Sudeste 

UFES 23.140.000,00 11.670.445,00 16.791.000,00 51.601.445,00 

UFLA 8.578.037,50 971.325,00 6.637.387,50 16.186.750,00 

UFOP 25.062.900,00 1.150.000,00 15.410.438,20 41.623.338,20 

UFVJM 12.849.107,37 2.800.000,00 9.538.892,63 25.186.000,00 

UNIRIO 15.000.000,00 7.570.000,00 11.020.453,39 33.590.453,39 

UFTM 19.970.040,50 867.560,00 3.468.289,41 24.305.889,91 

UFU 33.562.600,00 5.040.000,00 4.934.892,32 43.537.492,32 

Continua 
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conclusão 
Tabela 17 – Investimentos do REUNI, por rubrica, nas IFES – Brasil 
 

IFES EDIFICAÇÕES 
INFRA 

ESTRUTURA 
EQUIPAMENTOS 

TOTAL 
PROJETADO 

Sul     

UFSC 61.853.512,55 1.000.000,00 13.269.387,00 76.122.899,55 

UTFPR ---------------- ---------------- ---------------- 45.551.205,00 

UFPR 25.564.388,12 9.956.693,46 22.781.148,20 58.304.454,84 

 
Fonte: Relatórios de gestão das IFES (2008, 2009, 2010) 
 

Para elucidar melhor este item de análise, parafraseamos Cislaghi (2011), 

ao elaborar uma síntese do REUNI na UFRJ: “Quem trabalha com orçamento 

público sabe, melhor do que ninguém, que os números não falam por si”. 

Para cada uma das obras era elaborado um projeto, licitado e o valor 

empenhado. Somente após estas etapas o pagamento podia ser efetuado. Ao final 

do ano, se não vencidas todas as etapas, não haveria pagamento, portanto, 

ocorreria uma “sobra” no orçamento, que deveria ser devolvida à União. 

Em uma conversa informal com o Coordenador Geral do Comitê Assessor 

do REUNI – UFPR, Sr. Adriano do Rosário Ribeiro, soubemos que, no final de 2007, 

as IFES receberam um adiantamento do repasse de 2008, para o início das obras 

de infraestrutura. O curto espaço de tempo, equipes de técnicos-administrativos não 

preparadas para lidar com um orçamento daquela magnitude (em algumas 

instituições foi ampliado em 100%) e até mesmo falta de servidores suficientes para 

atuar nos pregões, tudo se somou para inviabilizar a licitação de algumas obras. 

Assim, parte do repasse foi devolvido à União. 

Por tratar-se de uma situação atípica, esta verba foi novamente repassada 

às IFES, no ano posterior, sem compor o novo orçamento. No entanto, o mesmo não 

aconteceu nos anos de 2008 e 2009. Em 2010, houve uma alteração na legislação 

federal, sendo oportunizado o retorno para as IFES (CISLAGHI, 2011) dos valores 

não utilizados no ano anterior. 

Portanto, a não-conclusão de etapas do processo licitatório acarretou em 

devolução do dinheiro aos cofres públicos nos anos de 2008 e 2009. Nesses casos, 

o montante não pago passou a funcionar como dívida no ano seguinte, sendo 

acrescentado ao orçamento. Como exemplo, tomamos o caso da UFRJ, uma das 

IFES prejudicadas com o complicado processo licitatório: 
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O atraso na maioria das obras do Plano Diretor no Fundão, financiadas pelo 
Reuni, reflete a dificuldade de execução desses recursos, o que pode ser 
atribuído à falta de trabalhadores técnico-administrativos na universidade 
com capacidade para elaborar e fiscalizar os projetos. Dessa forma, não só 
as obras precisam ser licitadas, mas também os projetos e a fiscalização, 
onerando a universidade e causando atrasos. Porém, os recursos 
empenhados, que não são executados ficam nos restos a pagar do próximo 
ano. Quando os recursos sequer são empenhados eles retornam para os 
cofres do Tesouro. Apenas em 2010, o governo fez um decreto que 
permitirá que esses recursos passem para o orçamento do ano seguinte. 
(CISLAGHI, 2011) 

 
Em outras IFES, houve a necessidade de projetos complementares, desta 

forma ampliando-se o orçamento do REUNI: 

 
[...]o plano original do Reuni previa a aplicação de R$ 53,8 milhões, mas 
foram gastos R$ 80 milhões até dezembro de 2011 com a autorização de 
obras complementares ao programa. “Esses recursos adicionais só foram 
conseguidos porque a UnB executou bem o que lhe foi repassado”, afirma o 
decano de Administração, Eduardo Raupp”. [...]O decano explica que obras 
não são metas pactuadas e definidas pelo Ministério da Educação. “As 
obras são uma forma de viabilizar as metas”, afirma Raupp. O crescimento 
de vagas implica automaticamente no espaço necessário para abrigar os 
novos estudantes e professores. “O Reuni é um programa acadêmico e não 
de construção civil”, conclui o reitor José Geraldo de Sousa Junior. (UnB, 
2012) 
 

O sucesso apresentado pelas IFES na ampliação de vagas não se manteve 

quando da ampliação da infraestrutura física. Os dados referentes à ampliação de 

cursos e vagas, apresentados no item 4.1.1, foram obtidos no ano de 2010, e 

mesmo decorridos apenas três anos, constatamos que as IFES atingiram 

antecipadamente total ou parcialmente suas metas previstas para 2012. No entanto, 

as obras necessárias para atender ao novo contingente, apresentam inúmeros 

atrasos.  

Apesar dos atrasos aqui apresentados na UFRJ, UnB e UFPR, e de outros 

não citados na Análise sobre a Expansão das Universidades Federais 2003 a 2012, 

não feita menção sobre o tema, apenas é citado que, existe um conjunto de obras 

em etapa de construção que não foi contabilizado (2013, p.20) e que o investimento 

foi de R$ 2.977.419.101 em custeio, R$ 6.127.306.238 em investimento, totalizando 

R$ 9.104.725.339. 
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4.1.4 Contratação de Recursos Humanos 

 

 

No mesmo período que houve o sucateamento das instalações físicas (1994 

a 2002) também ocorreu o enxugamento do quadro de pessoal, devido aos 

processos de aposentadoria e programas de demissão voluntária motivados pelo 

então Presidente Fernando Henrique Cardoso. Em consequência, houve um 

expressivo retrocesso quantitativo e qualitativo de servidores em geral, pois a 

universidade pública perdeu grande parte dos docentes qualificados. Como relatado 

pela UFRN: 

 
[...] o esvaziamento dos quadros da carreira docente, com o número 
expressivo de aposentadorias, em especial no período de 1995 a 2002, sem 
a devida reposição de vagas por concurso público. A solução encontrada 
para diminuir a carência de professores em todas as áreas foi a instituição 
do Professor Substituto, que assume atividades voltadas exclusivamente 
para o ensino, em caráter temporário, dificultando a articulação entre pós-
graduação e graduação. (UFRN, 2007) 

 
A criação de novos cursos de graduação e pós-graduação ampliou a 

urgência na contratação de mais docentes e técnicos-administrativos.  

A distribuição de vagas de docentes são direcionadas aos departamento 

sem discriminação da posterior atuação (graduação/pós-graduação). Quanto aos os 

técnicos-administrativos, o provimento é feito por cargos, e o servidor contratado 

poderá atender a qualquer unidade da instituição, obedecendo somente a descrição 

do cargo e a necessidade local.  

Portanto, da mesma forma que quando de estudo dos recursos materiais, 

estudaremos contratação e qualificação de servidores docentes e técnicos 

administrativos, sem a observância de lotação. 

Vejamos este caso: 

 
Na UFPA, a contratação de docentes traduz melhoria tanto na pós-
graduação como na graduação devido à atuação concomitante nas duas 
áreas. Mas a dificuldade de atrair doutores principalmente no interior via 
concursos públicos, faz com que a qualificação do quadro seja de 
fundamental importância. (UFPA, 2008) 

 
Com relação à contratação de docentes, evidenciamos uma “contradição”. 

Ao mesmo tempo que existia a promessa de reposição do quadro, as IFES deveriam 

submeter-se as prescrições da Portaria Normativa Interministerial nº - 22, de 30 de 

abril de 2007, que trata do banco de professor-equivalente, que limitada novas 
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contratações, da mesma forma as contratações não podiam suplantar a relação 

professor/aluno de 1/1846. 

Segundo a apresentação do Prof. Ivanildo Rego, Reitor da UFRN, na VIII 

Seminário REUNI, a distribuição de docentes nas IFES em 2012 será de: 

 

 4801 contratações na região Nordeste; 

 1660 contratações na região Norte; 

 1746 contratações na região Centro-Oeste; 

 2632 contratações na região Sul; 

 5412 contratações na região Sudeste; 

 

Para analisar este item de análise procederemos da seguinte forma: primeiro 

verificaremos a necessidade de contratação de professores e técnicos-

administrativos e, em seguida, as solicitações de qualificação. Para cada um destes 

subitens será apresentado o diagnóstico do período da implantação do REUNI e, a 

seguir, verificadas as propostas das IFES. 

 

►Contratação de docentes e técnicos-administrativos 

 

Os diagnósticos ratificaram a necessidade de novas contratações, tanto pelo 

enxugamento de quadros, quanto - mais recentemente - pela ampliação pleiteada 

pelas IFES, como vemos a seguir: 

 
Verifica-se um crescimento expressivo do corpo discente de Pós-graduação 
nesse período, mas a fração de estudantes de Pós-graduação por professor 
doutor do quadro permanente de professores da UFF é relativamente baixa, 
quando comparada com as melhores Universidades brasileiras. (UFF, 2007) 

 
Atualmente existe uma demanda não atendida dentro da estrutura 
administrativa da UFPR, no sentido de criar e consolidar as coordenações e 
secretarias dos programas de PG stricto sensu, diante da expansão nos 
últimos anos e a prevista... A contratação de docentes para integrar o corpo 
permanente dos cursos, ou qualificar adequadamente docentes com perfil 
para esta finalidade em todas as áreas, é uma necessidade para todos os 
programas. (UFPR, 2008) 

 
A contratação de novos docentes doutores favorece a criação de cursos em 

áreas ainda não atingidas: 

                                                
46

No Apêndice A deste trabalho é possível verificar a relação aluno-professor (RAP) de cada uma das 
universidades estudadas. 
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enfatiza-se que a contratação de docentes à Pós-graduação se dá 
exatamente nos casos de programas de mestrado que deverão se 
transformar em doutorado e de novos cursos de mestrado ainda não 
existentes na Instituição, em áreas estratégicas. Com isso, a UFPA se 
habilita a formar mestres e doutores em todas as áreas da graduação. 
(UFPA, 2008) 

 

O ingresso de mais docentes também é um grande estímulo à ampliação da 

pesquisa: 

 
Com a contratação de novos professores em 2006, sendo a maioria com 
título de doutor, ampliou-se o número de pesquisas na UFGD, contribuído 
com o aumento do número de bolsas em Iniciação Científica. Com 124 
doutores, há uma média de um projeto por professor doutor. (UFCG, 2007) 

 
A UFAC, UFRA, UFF, UFAM, UFSM, UFPR, UFRN, UFSCAR e UFT 

também manifestaram a intenção de contratar os recursos humanos necessários. 

Estas solicitações são apresentadas e quantificadas na TABELA 18, com dados 

extraídos das propostas REUNI das IFES e também dos Relatórios de 

Acompanhamento do REUNI e de Relatórios de Gestão. 

Algumas universidades não formalizaram a necessidade de contratação de 

professores e técnicos-administrativos para atender especificamente a Diretriz “F”. 

Entretanto, no Plano REUNI, no subitem “plano geral de implantação da proposta”, 

onde as IFES apresentaram de forma resumida a proposta orçamentária necessária 

e o mapeamento das novas contratações, tivemos com mais clareza o quantitativo 

de pessoal a ser contratado.  

Como as vagas para técnicos-adminstrativos não têm um pré-

direcionamento, podendo atender a toda instituição, e como docentes estão locados 

em um único departamento, independentemente se atuam na graduação ou pós-

graduação, optamos em não discriminar os pedidos de contratação. As vagas 

apresentadas na Tabela 18 são, portanto, a necessidade da graduação e pós-

graduação. 
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Tabela 18  -  Quantitativo de recursos humanos solicitado e contratado para as IFES dentro da 

proposta REUNI  –  Brasil, 2010 

 

 
IFES 

 

 

DOCENTES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 

 SOLICITAÇÃO CONTRATAÇÃO SOLICITAÇÃO CONTRATAÇÃO 

Norte 

UFAC 78  230 129** 

UFPA 513 550 116 304 

Nordeste 

UFAL 285 76* 360 - 

UFBA 533 - 426 - 

UFCG 171 - 149 - 

UFPE 400 - 600 - 
UFRN 344 247 447 380 

UFRPE* 325,8 116 130 72 

Centro-Oeste 

UnB 190 388 297 273 

UFGD 131 - 33 - 

Sudeste 

UFES 341  295 - 

UFF 479 - 558 - 

UFSCAR 305 - 190 - 

UFTM 242 - 145 - 

UFVJM 190 - 57 - 

UFU 340 402 232 202 

UNIRIO 414 - 247 - 

Sul 

UFSC 400 - 240 - 

UTFPR 679 185 200 70 

UFPR 250 - 33 - 

 
Fonte: Propostas das IFES (2007,  2008) 
NOTA: *   Dados somente de 2008 
             **Dados referentes a 2010 

 
O processo de contratação de servidores públicos é dispendioso, depende 

da autorização para a realização dos concursos públicos, processo no qual as IFES 

têm pouca interferência.  

A análise das contratações realizadas, feita em Relatórios de Gestão, é de 

difícil compreensão a fonte de recurso disponibilizada. Existem vagas oriundas de 

expansão, de banco de professor e de funcionário equivalente e vagas REUNI, que 

nem sempre são discriminadas nos relatórios. 

Dos poucos resultados obtidos, verificamos que a UTFPR não atingiu o 

objetivo, enquanto a UFPA, UFU, UnB e UFRN atingiram total ou parcialmente seus 
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objetivos. Nos casos da UFRPE, UFAL e UFAC, os dados disponibilizados não 

foram suficientes para permitir uma análise. 

 

►Qualificação de docentes e técnicos-administrativos 

 

A intenção de qualificar o quadro de docentes e técnicos-administrativos, e 

assim propiciar o crescimento qualitativo dos cursos (graduação e pós-graduação) 

bem como a intensificação das pesquisas, foi apresentada pelas IFES e constituem 

um item de análise. Dentre os diagnósticos apresentados, destacamos os que se 

seguem: 

 

Em 1998, o quadro permanente de professores da UFF era constituído de 
32% de doutores e 40% de mestres. Hoje, ele é composto por 55% de 
doutores e 30% de mestres. Portanto, em 8 anos, houve um crescimento de 
13 pontos percentuais no número de docentes da UFF com pós-graduação 
e de 23 pontos percentuais no número de docentes com doutorado. (UFF, 
2007) 

 
Cabe destacar também que os novos programas de doutorado serão 
decisivos para a melhoria da qualificação do corpo docente atual da própria 
UFPA, pois permitirão a muitos docentes, ainda sem doutorado, que 
melhorem sua titulação e se habilitem para atuar como pesquisadores 
autônomos, disseminando a cultura da pesquisa na graduação e 
contribuindo para a captação de recursos!.(UFPA, 2008) 

 

Nas propostas das IFES, encontramos as seguintes metas relacionadas ao 

incentivo à qualificação: 

a) A UFAM pretendia incentivar a qualificação elaborando um plano 

de capacitação e ofertando bolsas para os docentes que estivessem em 

processo de qualificação fora da sede; 

b) A UFSM pretendia investir na formação dos recursos humanos; 

c) A UFOP iria estimular professores a realizar estagia pós-doutoral 

no exterior; 

d) A UFPR ampliaria o programa de apoio à qualificação; 

e) A UFRN pretendia criar um percentual de 10% das vagas nos 

cursos de pós-graduação para capacitar 15% do quadro efetivo; 

f) A UFVJM pretendia oportunizar aos docentes treinamento doutoral, 

por meio do estabelecimento de parcerias para oferecimento de cursos de 

doutorado interinstitucional (DINTER). 
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Mesmo já existindo programas nas IFES para a qualificação dos técnicos-

administrativos, de acordo com os relatórios de gestão, não ficava claro se os 

recursos destinados para esta ação eram provenientes do REUNI, nem havia 

registro da quantidade de servidores atingidos pelas propostas, o que impediu de 

apresentá-las. 

Para verificar o grau de qualificação do corpo docentes da IFES nos últimos 

anos, utilizaremos o Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD), fornecido pelo 

Relatório de Desempenho do TCU, elaborado com base nos dados que as IFES 

encaminham anualmente àquele órgão, e obtidos em levantamento elaborado pela 

UFPR47. Trata-se de um indicador já utilizado em diversos estudos sobre o ensino 

superior, haja vista a sua correlação com a qualidade do ensino e com o volume de 

pesquisas realizadas, sendo calculado pela seguinte fórmula: 

 

 

GEMD

GEMD
IQCD
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onde D = docentes doutores, que têm peso 5; M = docentes mestres, que têm peso 
3; E = docentes especialistas, que têm peso 2; e G = docentes graduados, que têm 
peso 1. 
 
Tabela 19 –  Índice de qualificação do corpo docente nas IFES – Brasil, 2009 a 2011 

 

NOME 2009 2010 2011 

UFAC - 3,04 3,25 

UFAL - 3,55 3,58 

UFAM 3,54 3,2 3,23 

UFBA 3,38 3,57 3,73 

UFC 3,73 4,03 4,13 

UFCG - 3,73 3,68 

UFES 3,88 4,15 4,06 

UFF 3,94 4,11 4,19 

UFGD 4,35 4,39 4,37 

UFLA 4,75 4,79 4,57 

UFMG 4,36 4,55 4,52 

continua 
 

                                                
47

Da mesma forma que no levantamento de dados referente a conceito CAPES, optamos por 
apresentar estudos numéricos elaborados pela CPI/PROPLAN/UFPR, que anualmente produz 
relatórios com os dados oriundos das diversas IFES, apresentados de forma sintetizada e de fácil 
compreensão. Disponível no sítio http://www.proplan.ufpr.br/portal/relatorios-de-dados/. 
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conclusão 

Tabela 19 – Índice de qualificação do corpo docente nas IFES – Brasil, 2009 a 2011 
 

NOME 2009 2010 2011 

UFOP 3,9 3,95 4,23 

UFPA 3,66 3,99 4,02 

UFPE 3,82 4,02 4 

UFPR 4,04 4,11 4,2 

UFRA - 3,99 4,05 

UFRRJ 403 4,22 4,21 

UFRJ 4,5 4,32 4,38 

UFRN 3,82 4,08 4,09 

UFRPE 4,07 4,16 - 

UFSC - 4,51 4,5 

UFSCAR 4,7 4,64 4,54 

UFSM - 4,27 4,27 

UFT 3,71 3,66 3,76 

UFTM 4,23 4,23 4,13 

UFU 4,19 4,46 4,31 

UFVJM 3,56 3,79 3,32 

UnB 4,46 4,53 4,5 

UNIR 3,49 3,49 3,54 

UNIRIO 3,95 3,69 4,07 

UTFPR 3,27 3,39 3,55 

 
Fonte: UFPR (2009, 2010b, 2011) 

 
Observamos, pela Tabela 19, que a UFAM, UFCG, UFLA, UFSCAR, UFTM 

e UFVJM, no período compreendido entre 2009 e 2011, tiveram uma redução no 

índice de qualificação de seu quadro docente. 

A UFAM e a UFVJM haviam proposto ações para ampliar a titulação de seus 

servidores, não obstante, esse índice decresceu. Como houve um curto espaço de 

tempo entre a proposta e a elaboração dos dados acima, seriam necessários outros 

dados para identificar quais os problemas que levaram a esta queda. 

As contratações e a qualificação dos recursos humanos das IFES estão 

ocorrendo paulatinamente; a cada ano, são liberadas novas vagas, porém, não na 

medida necessária, visto que são crescentes também o número de aposentadorias.  

Segundo Gregório (2012, p. 100), na UFF, no período entre 1995 a 2010, o 

número de docentes cresceu 13,53% enquanto o número de matrículas em 

126,11%. De acordo com dados extraídos do site da UFBA, de 1990 até 2010 houve 

um acréscimo do alunado na ordem de 69%, enquanto que no mesmo período 
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houve uma redução de 4% no número de docentes e de 22% no número de 

servidores técnicos-administrativos. 

Na UFPR, enquanto o número de docentes foi acrescido em 30% no período 

compreendido entre 1997 e 2010, a elevação do número de alunos foi da ordem de 

74% na graduação e de 162% na pós-graduação. Mais grave se torna o quadro se a 

comparação é feita com os técnicos-administrativos, cujo acréscimo foi de apenas 

6% no período, como podemos verificar no Gráfico 4, a seguir: 

 

 

 
Gráfico 3 - Evolução no número de matrículas de graduação e pós-graduação, de docentes e de 

técnicos-administrativos na UFPR– Curitiba, 1997 e 2010 

 

 O MEC, no Relatório da Comissão Constituída pela Portaria nº 126/2012 que 

fez uma análise sobre a Expansão das Universidades Federais 2003 a 2012, não 

considerando as perdas anteriores a 2003 com aposentadorias e exonerações: 

 

crescimento global do quantitativo de docentes nas IFES de 
aproximadamente 44% no período de 2003-2012. Evidencia-se que no 
período de implementação do Reuni, ou seja, entre 2008 e 2012, houve um 
grande salto no número de docentes efetivos com a autorização de 21.786 
novas vagas docentes e a consequente redução de 64% de docentes 
substitutos. Esse movimento pode ser compreendido como uma estratégia 
para qualificar o ensino na educação superior, uma vez que a contratação 
de professores efetivos garante a constituição de um coletivo mais 
compromissado com o ensino, a pesquisa e a extensão. Houve também 
uma ampliação aproximada de 22% no quantitativo de professores 
visitantes. [apresenta também] uma ampliação de aproximadamente16% do 
corpo técnico-administrativo das IFES no período de 2003-2012. No período 
de 2003 a 2007, que antecede ao Reuni, há oscilação no número de 
técnicos administrativos devido ao redimensionamento do quadro, 
atendendo ao disposto na Lei nº 9.632/1998. A partir de 2008, com a 

matriculas em
graduação

matriculas em pós-
graduação

docentes TAEs
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efetivação do Reuni,inicia-se uma curva ascendente na contratação dos 
técnicos administrativos. A partir do ano de 2010, pode ser verificado um 
aumento significativo do ritmo de contratação de servidores técnico 
administrativos. Esse crescimento é decorrente da publicação do Quadro de 
Referência do Servidor Técnico-Administrativo (QRSTA), o qual permitiu às 
universidades a reposição automática das vagas originárias de vacâncias 
(aposentadorias, óbitos, exonerações,dentre outros). Além disso, também 
foram autorizadas novas vagas para concursos públicos. (BRASIL, 2012, p. 
17 e 18) 

 

 Gregório (2012. P. 103) denunciou a criação de novos pólos e campi 

universitários resultou na diluição do número de vagas docentes disponibilizadas 

pelo REUNI: “As vagas docentes, em sua maioria, foram destinadas aos pólos 

universitários (das 517 vagas distribuídas para expansão, REUNI e UAB, 323 foram 

para unidades do interior), sendo destinadas às unidades de Niterói, uma parcela 

proporcionalmente bastante inferior (apenas 194)”. 

O pequeno número de contratações de professores em comparação com as 

necessidades poderia ser compensado, segundo Otranto (2006, p. 44) com “a 

criação de novas bolsas CAPES, para aproveitar aposentados e recém-doutores nas 

atividades de ensino da graduação”. Algo similar foi feito instituído com a Portaria 

MEC nº 582, de 14 de maio de 2008, na qual se regulamenta a concessão de 

“Bolsas REUNI de Assistência ao Ensino” para que alunos de pós-graduação 

venham a “desenvolver atividades acadêmicas de graduação através de auxílio à 

docência” (art.1°, §3°). Chaves (2008, p. 84) considerou este ato governamental 

como 

 
política de racionalizar recursos na contratação de pessoal docente 
qualificado. Essa ação governamental reforça e aprofunda a precarização 
do trabalho docente, uma vez que cria uma nova categoria de “docentes-
alunos ‘flutuantes’ que poderão atuar por tempo determinado (até 2 anos 
para mestrando e até 3 anos para doutorando), desqualificando tanto a 
formação profissional como o trabalho docente. 

 
Portanto, é legítimo admitir que a precariedade da estrutura física e a falta 

de contratação de docentes e técnicos-administrativos motivaram as universidades 

públicas a ingressar no REUNI. O investimento, mesmo que de grande monta, logo 

se mostrou insuficiente para atender a demanda. Além do que, a expansão dos 

cursos de graduação e pós-graduação, e todas as novas ações previstas e 

desenvolvidas nas IFES se antecederam ao repasse das verbas, ampliando os 

problemas na implantação do Programa. Aliadas a estas dificuldades, podemos 
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ainda acrescentar a falta de planejamento e a dificuldade de realização de 

concursos públicos (ou simplesmente a inexistência dos mesmos). 

Desta forma, podemos constatar que a execução das metas propostas 

através do REUNI foi prejudicada pela falta de uma estrutura condizente com o 

massivo processo de ampliação, concretizando-se a previsão feita pelo ANDES-SN 

(2007, p. 23), que considerava o REUNI um projeto de baixo investimento 

governamental: 

 

Como verba adicional para pessoal, estariam previstos, conforme constava 
do anexo ao projeto de decreto, até 2012, apenas 860 milhões de reais, 
para professores e 153 milhões de reais para servidores, caracterizando a 
expansão sem qualidade, já que tais recursos seriam amplamente 
insuficientes para garantir atendimento à expansão de matrículas de quase 
200% prevista a partir das metas colocadas. 

 

Muitos outros autores, quando da implantação do REUNI, também já 

previam a ampliação das instituições públicas com redução de recurso, bem ao 

gosto da orientação neoliberal, e entre eles destacam-se Leda e Mancebo (2009), 

Lima (2009),e Tonegutti e Martinez (2011). Todos eles afirmaram categoricamente 

que essa redução teria como consequência a redução da qualidade de ensino, além 

da precarização das condições de trabalho. 

 

 

4.1.5 Divulgação 

 

 

O incremento da comunicação, como forma de dar visibilidade às atividades 

desenvolvidas foi apresentada pelo REUNI, como proposto pelas IFES no apoio ao 

crescimento da pós-graduação, feita com a divulgação de trabalhos e de revistas 

cientificas, como podemos ver na apresentação dos diagnósticos da UFOP e UFPR 

abaixo. 

 
A Revista da Pesquisa e Pós-Graduação da UFOP, de periodicidade 
semestral, proporciona aos alunos e pesquisadores da UFOP e de outras 
instituições a possibilidade de divulgar os resultados de seus trabalhos 
científicos. Os pesquisadores da UFOP são informados e orientados sobre 
a importância da proteção das invenções e outras produções intelectuais, 
como fator de desenvolvimento acadêmico, científico, tecnológico e social, 
através do Serviço de Apoio à Propriedade Intelectual – SEAPI (UFOP, 
2008) 
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A UFPR investiu R$ 130.000,00 em seu programa de apoio a periódicos, 
que proporcionou um crescimento de 18 para 33 revistas cientifica da IFES. 
(UFPR, 2008) 

 
Não somente a produção científica foi apresentada como objeto de 

divulgação. Os programas de pós-graduação e suas atividades precisavam ser 

conhecidos dentro e fora da instituição, segundo relato das próprias IFES. Quanto a 

esse ponto, algumas propostas foram: 

a) Para a UFRA e a UNIR, a divulgação deveria ser feita nos meios 

de comunicação e com a elaboração de material publicitário em 

catálogos, home page, folder; 

b) A UFSC acreditava que as informações não deveriam estar 

restritas à língua portuguesa, para que a IFES tivesse visibilidade 

internacional; portanto, era sua intenção elaborar material de divulgação 

em outros idiomas; 

c) A UFRA e a UFF propuseram o apoio à edição ou criação de 

periódicos, bem como a publicação de livro; 

d) A UFPR e a UFES pretendiam a melhoria e o fortalecimento das 

revistas científicas das IFES; 

e) A UFU propunha o incentivo à divulgação das atividades de IC; 

f) A UFVJM tinha a intenção de utilizar a Revista online, Horizonte 

Científico, para aumentar o número d textos publicados; 

g) A UFPR propunha a ampliação da divulgação das disciplinas 

isoladas da pós-graduação, e a UNIR faria o mesmo com as atividades 

desenvolvidas pela pós-graduação; 

h) Foram intensificadas iniciativas de divulgar interna e externamente 

pesquisas apresentada pela UFRA e UFU e a divulgação de trabalhos 

científicos em revistas indexadas pela UFOP e UFPR; 

i)  AUFPR relatou a criação de um programa de apoio à publicação em 

periódicos internacionais. 

Neste item de análise, as IFES trataram a divulgação em seus múltiplos 

aspectos. Primeiro a divulgação dos cursos de programas, como forma de tornar-se 

visível e atraente àqueles que pretendem ter como aluno ou parceiro. Este tipo de 

divulgação também aparece como instrumento para a promoção da articulação com 
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a graduação, quando da realização de eventos produzidos nos programas de pós-

graduação e que tenham a participação da graduação. 

Tornar público o trabalho desenvolvido, principalmente em publicações 

cientificas, é fator importante para a obtenção de melhor conceito, e a partir deste, 

garantir financiamento. Daí a importância não só de publicar, mas também de editar 

revistas científicas. 

 Nos relatórios de gestão e relatórios do REUNI não foram feitas menções à 

elaboração de material publicitário em catálogos, home page, folder, nem tampouco 

sobre  a edição ou criação de periódicos e publicação de livros. 

 

 

4.1.6 Parcerias 

 

 

Com base na Lei nº 10.973 de 2 de dezembro de 2004 (BRASIL, 2004b), as 

universidades criaram os Núcleos de Inovações Tecnológicas, que vêm estimulando 

a cooperação entre instituições públicas e privadas para a realização de pesquisas, 

tendo como objeto a geração de produtos e processos inovadores, realizadas nas 

dependências dos programas de pós-graduação. No entanto, o uso de instalações 

e/ou de servidores de universidade pública pela iniciativa privada foi questionada 

pelo movimento sindical: 

 
Cumpre ressaltar que todo conhecimento, tecnologia, processo ou produto 
derivado de investimento público – sob a forma de pessoal, instalações, 
equipamentos, ou recursos – constituem patrimônio público, que deve ser 
acessível a todos e reverter em benefícios para toda a sociedade. A 
apropriação privada do conhecimento e seu uso para fins lucrativos não se 
inscreve no campo ético e sua instalação como modo de funcionamento na 
universidade pública constitui mais um elemento para sua ressignificação, 
sua desconstrução. (ANDES-SN, 2004, p. 49) 

 
A mercantilização das pesquisas desenvolvidas nas IFES faz parte das 

propostas neoliberais e atende aos ditames de organismo internacionais. Existem 

claros objetivos de transferência e licenciamento de tecnologia produzidas por 

instituições públicas de pesquisa para a indústria. Essa fato produz uma distorção no 

papel social das IFES, quando Mancebo (2004) registra que a pesquisa está cada 

vez mais focada na inovação tecnológica em detrimento das questões sociais. O 
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Andes-SN também destacou que além da pesquisa não estar voltada ao interesse 

coletivo, a autonomia das IFES é atropelada nessas parcerias: 

 
O investimento público em C&T é extremamente baixo no Brasil. A 
reivindicação histórica das universidades e do movimento docente sempre 
foi, não apenas pelo aumento de recursos, mas pela autonomia das 
instituições, grupos de pesquisa, programas de pós-graduação na aplicação 
desses parcos recursos. Na contramão desses anseios e da experiência de 
outros países que promoveram um salto qualitativo em seu 
desenvolvimento científico e tecnológico, o Projeto de Inovação Tecnológica 
desvia os já parcos recursos para o controle direto das empresas, 
destroçando a pesquisa básica, a pesquisa nas áreas sociais humanas e 
toda pesquisa que não seja de interesse imediato do mercado capitalista 
dependente. (Art.19) [...] O ANDES-SN considera fundamental a luta por 
políticas consistentes de C&T que se fundem em projeto de nação 
autônoma e soberana, e de transformação da sociedade, orientada por 
valores baseados em tecnologia ecologicamente orientada, em busca da 
melhoria da qualidade de vida de toda a população, o que inclui acesso 
universal a saberes e conhecimentos, a serviços públicos de saúde e 
educação de qualidade. Esse projeto afasta o país deste caminho. (ANDES-
SN, 2004, p. 50 e 51) 

 
Análise similar é feita por Martins (2010, p. 157), que aponta como as 

pesquisas estão sendo direcionadas às áreas acadêmicas com possibilidade de 

maior lucratividade e visibilidade: 

 
É possível constatar o mencionado privilégio às áreas científicas duras pelo 
exame dos editais de seleção pública de projetos de pesquisa e de 
desenvolvimento tecnológico, bem como de seleção pública de projetos de 
apoio à pesquisa, a eventos científicos e à formação/fixação de recursos 
humanos, sob a responsabilidade do CNPq nos últimos anos. Tome-se, por 
exemplo, os anos de 2005 a 2008. Naquele primeiro ano, em que foram 
abertos cerca de 60 editais com diversos objetivos, nada menos que a 
metade destes tinha por objetivo o apoio a propostas de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico nessas áreas (da nanotecnologia à 
aeronáutica, passando pelo manejo econômico dos resíduos da atividade 
agropecuária e pela gestão de bacias hidrográficas). Pouca atenção foi 
dispensada, então, às ciências humanas e sociais e/ou à pesquisa básica. 
Essa tendência se acentuou nos anos seguintes, considerando o número de 
editais abertos a cada ano (56% em 2006 e 57% em 2007), declinando em 
2008 (45%). 

 
A questionável afirmação apresentada pelo BM de que a pós-graduação é 

cara para um país periférico, reforça o argumento de que as IFES devem buscar 

financiamento externo, e com isso eximindo a responsabilidade do Estado. De fato, 

o investimento externo tem financiado pesquisa, possibilitado a manutenção dos 

programas de pós-graduação e mantido bolsas para pós-graduandos. Parcerias com 

organizações de apoio à pesquisa, como CAPES e CNPq, já faziam parte da rotina 

nas IFES, porém, como vimos no Capítulo II, a partir da década de 1990, a iniciativa 

privada se fez cada vez mais presente nas universidades públicas. O fato tem sido 
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visto com bons olhos por aqueles que o enxergam como estímulo à pesquisa e 

recriminado por aqueles que o consideram como mais uma forma de mercantilização 

do meio acadêmico. 

No estudo dos diagnósticos das IFES, foram examinados exemplos de 

parcerias já consolidadas: 

 
Tendo em vista a proximidade geográfica do Estado do Acre com os países 
vizinhos Bolívia e Peru, a UFAC vem trabalhando a possibilidade da 
implantação de um curso de pós-graduação trinacional com apoio das 
agências financiadoras CNPq e CAPES, contribuindo assim, com o 
desenvolvimento amazônico e com a formação de recursos humanos em 
nível de pós-graduação e, sobretudo, a produção de pesquisa voltada para 
a problemática local. (UFAC, 2007) 

 

Aumento expressivo na captação de recursos das diversas agências e 
fundos setoriais, a partir da melhor qualificação das propostas 
apresentadas, o que representou em 2006 a captação de recursos que 
superaram em 200% o orçamento da UFAM para esse ano; [...] A criação 
de centros e núcleos de desenvolvimento tecnológico e inovação no seio da 
UFAM tais como o Centro de Desenvolvimento Energético do Amazonas – 
CEDEAM, Centro de Tecnologia Eletrônica e da Informação – CETELI e o 
Laboratório de Pesquisas e Ensaios de Combustíveis – LAPEC, dentre 
outros, para uma efetiva parceria com as empresas de forma a não somente 
gerar conhecimentos, mas garantir a transferência desse conhecimento. 
(UFAM, 2007) 

 
A Finep aprovou, em 2007, recursos no valor de R$ 451.767,00 para 
equipar laboratórios de pesquisas em agroenergia, voltados à produção de 
biocombustível, aproveitamento de subprodutos e resíduos e a 
determinação dos impactos ambientais causados pelos processos 
produtivos. Outras fontes de fomento à pesquisa, como a Fundect e o 
CNPq, têm financiado projetos e bolsas de professores e alunos da UFGD. 
O número de bolsas da Capes, CNPq e FUNDECT, que em 2005 era de 24, 
saltou para 80 em 2007, contemplando para esse ano, 60 mestrandos e 20 
doutorandos. Com essa medida, a UFGD está incentivando, em termos de 
pesquisa, a demanda qualificada e o entrosamento aluno-professor, visando 
melhorar a produção científica dos orientadores, dos alunos, da Instituição e 
do professor. (UFGD, 2007) 
 
Em período anterior, na década inicial do ano 2000, com o encerramento do 
apoio com recursos financeiros para o desenvolvimento de cursos de 
aperfeiçoamento e especialização, ficou também encerrado o 
direcionamento para o desenvolvimento e aperfeiçoamento qualificado dos 
cursos de graduação. Hoje, com o advento pela CAPES do Programa 
ACELERA AMAZÔNIA, tem havido um impulsionamento da pós-graduação 
aos cursos de graduação .(UFRA, 2007) 

 
A partir de 2005 a UFU criou um programa especial de fomento e apoio à 
expansão da pós-graduação no plano da gestão institucional dos seus 
recursos financeiros. Para tanto foi instituído edital induzido com a finalidade 
de atender e apoiar grupos de pesquisadores da instituição com interesse e 
potencial de criar novos programas e ou cursos de pós-graduação, nas 
modalidades de mestrado e doutorado. [...] Também com esta diretriz foi 
lançado o Edital Pró-Expansão, atualmente na sua 3ª edição, com 
periodicidade anual, cujos objetivos específicos são: conhecer, acompanhar 
e apoiar os projetos de novos cursos em potencial; facilitar a interação com 
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profissionais de outras instituições; estimular e viabilizar a criação de novos 
cursos dentro dos parâmetros de qualidade da Agência CAPES do MEC. 
(UFU, 2007) 

 
Ao lado destas propostas, estão outras que sinalizam a concretização de 

parcerias para: 

 

a) A captação de recursos (UFAC, UFES e UFF); 

b) Articulação com organismos locais, regionais e internacionais para 

fomento à pesquisa (UFES); 

c) Incentivo aos doutores a enviar projetos de pesquisa para 

instituições de fomento na e ampliar o número de convênios (UFMA); 

d) Estímulo a parcerias universidade/empresa suportadas por 

convênios científicos e consolidação do núcleo de produção intelectual 

(UFOP); 

e) Promoção da cooperação internacional por meio de CAPES tipo 

MINTER (UFSCAR). 

 
Nos relatórios de gestão da UFAC, UFES, UFF, UFMA, UFOP e UFSCAR 

não foram encontrados dados referentes a novas parcerias, no entanto, como já 

vimos anteriormente, elas vêm ocorrendo, e em larga escala. 

Com a análise dos diagnósticos, também observamos que as IFES, frente à 

diminuição do investimento estatal, já haviam adaptado seus projetos à lógica 

mercantil de venda de produtos como forma de subsistência. E nas propostas das 

mesmas IFES, observamos a continuidade dessas ações. 

 

 

4.2 ARTICULAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO COM A GRADUAÇÃO 

 

 

A segunda categoria obtida na análise de conteúdo, a articulação da pós-

graduação com a graduação, teria por propósito a integração do ensino superior nas 

IFES, e, portanto em consonância com o propósito governamental. Ações estas, que 

por principio, deveriam também estar amparadas nas atividades de instituições que 

tem por missão a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  
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Para a promoção da articulação as IFES apresentaram iniciativas que vão 

desde a atuação dos docentes tanto na graduação como na pós-graduação, 

envolvimento do graduando em ambiente de pesquisa, colaboração do pós-

graduando em ações em sala de aula e outras atividades integrada.  

Pudemos observar, nos diagnósticos apresentados pelas IFES, a 

importância dada a esta integração. Como exemplos: 

 
[...] cursos de graduação de elevado padrão cientifico só podem ocorrer em 
ambientes onde a pesquisa e a pós-graduação estejam presentes e, por 
outro lado, uma pós-graduação de elevada qualidade depende 
essencialmente de um fluxo de alunos oriundos da graduação, com boa 
formação e boa motivação para prosseguir estudos. (UFMG. 2007) 

 
[...] será positivo tanto para a graduação como para a pós-graduação, pois a 
melhoria da primeira conduz ao melhor desempenho dos profissionais 
egressos e permite estudantes mais bem preparados para uma atuação 
dinâmica da pós-graduação. (UFBA, 2007b) 

 
A participação do docente da pós-graduação em atividades da graduação 

como orientação em estágios, iniciação científica, tutorias, trabalhos de conclusão 

de curso e ainda a participação de graduandos nas publicações de docentes foram 

apresentadas como formas de articulação entre a graduação e a pós-graduação 

pelas seguintes universidades: UFAC, UFPA, UFMA, UFT e UNIR. 

A oportunidade dada aos alunos de graduação de freqüentar os espaços da 

pós-graduação, por meio de suas disciplinas, seminários, palestras, workshops e 

defesas de dissertação propiciam ambiente favorável ao desenvolvimento intelectual 

e técnico dos alunos de graduação, sendo formas de articulação na UFMA, UFOP, 

UFVJM, UNIRIO, UFGD e UFPR. 

O uso compartilhado de instalações, além de promover a articulação entre a 

pós-graduação e a graduação, também são formas de coibir a ociosidade em 

instituições com carência de espaço físico apropriado, como são os casos da UnB e 

da UFMA. 

Estas atividades que já vinham sendo desenvolvidas, e que foram 

reafirmadas nas propostas das IFES para o REUNI foram incorporadas a três itens 

de análise: a Iniciação Cientifica, o Estágio de Docência e a mobilidade acadêmica 

aqui apresentado no item Intercâmbio que analisaremos a seguir. 
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4.2.1 A Iniciação Científica (IC) 

 

 

A iniciativa de preparar o graduando para o envolvimento no campo da 

pesquisa não é recente, pois já foi proposta com a criação, em 1951, do CNPq. O 

financiamento destas atividades, mediante provimento de bolsas, foi regulamentado 

na lei da reforma universitária de 196848. Desde então os Programas de Iniciação 

Científica vêm ampliando o número de alunos envolvidos. 

A UNIR, UFF, UFAC, UFC, UFRRJ e UFAL relataram a crescente 

participação voluntária do graduando em ambientes de pesquisa, como também a 

procura por bolsas IC oferecidas por órgãos de fomento aos estudantes. 

A UFPE já ofertava, mesmo antes do Programa, 550 bolsas de IC tendo 

como financiadores o CNPq e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do 

Pernambuco (FACEPE), além de bolsas financiadas com recursos da própria 

instituição. 

Mesmo antes da implantação do REUNI 121 estudantes da UFMA 

participam do programa de bolsas de IC. A UFOP ofertava, em 2007, 165 bolsas 

com fomento PIBIC/CNPq, PROBIC/FAPEMIG e mais 70 bolsas com recursos 

internos pelo PIP/UFOP. 

Na UnB, 725 discentes contavam com bolsas PIC, em 2007 (413 financiadas 

pelo CNPq, 50 custeadas pela instituição e ainda 262 estudantes voluntários). 

A UFT destacou em que o PIBIC/UFT tem sido um importante articulador 

entre a pós-graduação e a graduação, e que o programa iniciado em 2004, com 

apenas 8 bolsas, no ano de 2007 já contava com 100 bolsas. 

A UFRPE relatou que: 

 
[...] por meio das diferentes agências de fomento, a UFRPE atende 45% dos 
doutores da instituição com bolsas de Iniciação Científica (IC), permitindo 
que estudantes de Graduação vinculem-se às atividades de pesquisa 
desenvolvidas pelos docentes. [...] A criação do Programa Nacional de 
Iniciação Científica (PIBIC) teve uma forte repercussão na melhoria da 
qualidade da Pós-Graduação, ou seja, construímos uma Pós-Graduação 

                                                
48

Segundo Bazin (1983, p. 82), “para criar o Programa de Iniciação Científica, as universidades 
brasileiras foram buscar inspiração nos países que já tinham uma atividade científica 
institucionalizada: Estados Unidos e França”. Já nos EUA (MASSI; QUEIROZ 2007), o programa 
Researchand Development envolve os alunos de ciência e engenharia na produção de uma tese 
relacionada às atividades em curso no departamento no último ano de graduação. Na França, a 
atividade, menos formal, consiste em estágio em um laboratório universitário ou industrial, a partir do 
qual o estudante apresenta um relatório final. 
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mais qualitativa quando o alicerce foi captar os talentos da Graduação. 
(UFRPE, 2008) 

 
Na UNIRIO, no período compreendido entre 2005 e 2006, haviam 216 

graduandos envolvidos com pesquisa institucional. A UFPR, no ano de 2006, contou 

com 540 alunos inscritos no Programa de IC, sendo 284 bolsistas do CNPq (PIBIC), 

130 bolsistas do Tesouro Nacional, 21 bolsistas da Fundação Araucária e 105 

voluntários. 

As bolsa IC na UFGD passaram de 68 (50 financiadas pelo CNPq e 18 

bolsas da própria instituição), em 2006 para 128 bolsas em 2007 (50 com recursos 

CNPq e 78 financiadas pela UFGD. 

A continuidade das atividades de IC foi apresentada como promoção da 

articulação entre a graduação e a pós-graduação, registrada na síntese abaixo: 

 

a) O incremento dos programas de IC na UFAC, UFC, UFCG, UFLA, 

UFOP, UFPR, UFRB, UFRJ, UFSM, UNIR, UNIRIO e UFAM; 

b) A UFAM pretendia uma ampliação na ordem de 100% no número de 

bolsas de 80% no número de programas de IC; 

c) O número de bolsistas envolvidos na iniciação cientifica deveria ser da 

ordem de 20% NA UFAL, DE 60% na UFRPE, de 10% na UnB e de 50% na 

UTFPR; 

d) Ampliação de 128 bolsas para 260 até o ano de 2012 na UFGD; 

e) Na UFPE, a ampliação deveria ser da ordem de 600 bolsas e na 

UFVJM se previa a criação de 30 bolsas. 

 

Com o intuito de verificarmos se a ampliação no número programas de IC 

como também do número de bolsistas envolvidos buscamos os relatórios de gestão 

destas IFES, onde constatamos que: 

 

 A UFAL que almejava uma ampliação de 20%, até o ano de 2012, obteve um 

crescimento na ordem de 90%. No ano de 2007 esta universidade contava 

com 19 bolsas, ampliadas para 36 no ano de 2010 (não ficou claro, no 

entanto, a fonte de financiamento destas bolsas). Mesmo assim, a proposta 

de ampliação da IC foi plenamente atingida. 
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 A UFAM obteve, em 2008 (ano do relatório de gestão), um incremento de 

17% na IC, passando de 324 para 360 bolsas. No mesmo período, houve um 

incremento de 100% da participação voluntária na IC. No entanto não foi 

possível observar, por falta de dados posteriores, se a universidade atingiu a 

proposta de 100% de ampliação no numero de bolsistas amparados pelo 

programa de bolsas. 

 A UnB tinha100 bolsas de IC antes do REUNI e em 2010, essa quantidade 

foi ampliada para 120 bolsas. Portanto, a universidade atingiu a meta de 

ampliação de 10% nas bolsas de IC.  

 A UFGD obteve a ampliação de 128 para 260 bolsas, em 2012. 

 A UFVJM, que almejava a criação de 30 bolsas, obteve um incremento de 45 

para 248 bolsas, portanto muito acima do esperado. No entanto com os 

dados não foi possível observar a fonte de financiamento empregada, e, 

portanto não tivemos clareza do investimento REUNI empregado. 

 

Verificamos nos dados apresentados o empenho na ampliação das 

atividades de IC, demonstrando a importância já comprovada da sua efetividade. 

Uma observação nos chamou a atenção: segundo o relato da UFRPE (2007), a 

ampliação da IC favorece muito mais a pós-graduação que a graduação: 

 
A criação do Programa Nacional de Iniciação Científica (PIBIC) [influenciou 
a] melhoria da qualidade da Pós-Graduação, ou seja, construímos uma Pós-
Graduação mais qualitativa quando o alicerce foi captar os talentos da 
Graduação. É premente iniciarmos um Programa que amplie a captura 
desses talentos, porém é preciso que esse mesmo Programa possa, por 
meio da Pós-Graduação, alimentar e fomentar a Graduação no sentido de 
se ampliar a oferta desses talentos. É urgente a necessidade dessa 
interação para o equilíbrio do sistema. (UFRPE, 2007) 

 
A IC tem se apresentado como estratégia dos programas de pós-graduação 

para direcionar a “vida acadêmica” do graduando com perfil de pesquisador. 

Também já havia comprovação de que a IC é um fator motivador que corrobora no 

desempenho do educando, na diminuição da evasão e na melhora da qualidade de 

ensino e indiretamente com a promoção da articulação entre graduação e pós-

graduação.  

A ampliação no número de bolsas também está plenamente incorporada aos 

programas assistenciais implantados conjuntamente com o REUNI. No entanto não 
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encontramos nos relatórios apresentados nenhuma inferência de como a IC tem 

promovido o suporte desenvolvido pela pós-graduação. 

 

 

4.2.2 O Estágio de Docência 

 

 

O segundo item de análise referente a articulação entre a graduação e a 

pós-graduação, o estágio de docência, foi regulado pelo art. 18, da Portaria nº 65 

(11/novembro/2002) da CAPES, que trata da formação do pós-graduando, 

objetivando a preparação para a docência e a qualificação do ensino de graduação 

em atividades de auxilio a graduação, é obrigatória apenas  aos pós-graduandos 

bolsistas, e além desta norma, estabelece que: 

 
para o programa que possuir os dois níveis, mestrado e doutorado, a 

obrigatoriedade ficará restrita ao doutorado; no programa que possuir 

apenas o nível de mestrado, ficará obrigada a realização do estágio;  [...] a 

duração mínima do estágio de docência será de [somente] um semestre 

para o mestrado e 2 (dois) semestres para o doutorado; [...] o docente de 

ensino superior que comprovar tais atividades, ficará dispensado do estágio 

de docência; as atividades do estágio de docência deverão ser compatíveis 

com a área de pesquisa do programa de pós-graduação realizado pelo pós-

graduando. 

  
No entanto a necessidade da criação deste tipo de mecanismo de incentivo 

ao pós-graduando em atividades de apoio a graduação, principalmente em aulas 

supervisionadas e tutorias e de sua permanência em tempo integral na instituição, já 

haviam sido apresentadas nos diagnósticos feitos pela UFF e pela UFRRJ. 

Na UFBA e UFMG foram apresentados projetos que já vinham sendo 

desenvolvidos e mostrando resultados positivos com os alunos de pós-graduação 

que participam do estágio de docência: 

 
Em 1998, a universidade criou o Programa de Capacitação para o ensino 
superior (PROCES) com o objetivo de promover o aperfeiçoamento do 
estudante de pós-graduação stricto sensu para o exercício da docência em 
nível superior. (UFBA, 2007b) 

 
A proposta da UFMG, de montagem de equipes formadas por docentes e 
por estudantes de pós-graduação para dar apoio a atividades didáticas na 
graduação, já vem sendo testada experimentalmente há cerca de dois anos 
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– antes, portanto, da formulação do REUNI. Tal experimento vem sendo 
conduzido no contexto do ciclo básico de Ciências Exatas, em disciplinas 
que tradicionalmente apresentam elevadas taxas de reprovação, com o 
seguinte formato: (i) um docente apresenta as aulas expositivas; (ii) a turma 
é subdividida em vários subtemas, com pequeno número de alunos, que 
tem aulas de exercícios e acompanhamento individualizado por parte de 
estudantes de pós-graduação. Neste momento, há indicadores que 
sugerem que essa iniciativa foi capaz de melhorar o aproveitamento dos 
estudantes nas disciplinas envolvidas. (UFMG, 2007) 

 
A UFGD também vem desenvolvendo atividades de acompanhamento a 

graduandos por bolsista da pós-graduação: 

 
A Câmara de Ensino de Pós-graduação e Pesquisa, da UFGD instituiu o 
Estágio de Docência na graduação para bolsistas do Programa Demanda 
Social da CAPES/MEC, o qual prevê que o estagiário deverá contemplar 
pelo menos (em linhas gerais) uma das seguintes atividades, a ser 
desenvolvida com alunos de cursos de graduação: auxílio na supervisão de 
estágios em pesquisa, ensino ou extensão, realizados em arquivos, 
bibliotecas e centros de documentação; auxílio em disciplinas de 
graduação; colaboração na realização de eventos técnico-científicos que 
atendam cursos de graduação; auxílio no oferecimento de cursos de 
extensão ministrados pelo orientador do aluno estagiário e coorientação de 
alunos em iniciação científica, monografia de conclusão de curso de 
graduação, através da disciplina estágio docência I e II. (UFGD, 2007) 

 
Outras situações também foram apresentadas como evidência do 

envolvimento dos pós-graduandos em atividades de ensino: 

 
O número de bolsas da Capes, CNPq e FUNDECT, que em 2005 era de 24, 
saltou para 80 em 2007, contemplando para esse ano 60 mestrandos e 20 
doutorandos na UFGD. (UFGD, 2007) 

 
A UnB conta com 386 mestrandos e 175 doutorandos bolsistas com 
recursos da CAPES e 257 mestrandos 251 bolsistas com recursos do 
CNPq. (UnB, 2008) 

 
Na UNIR, existe o programa de Aperfeiçoamento de Ensino – PEA, onde o 
pós-graduando atua como monitor em aulas da graduação. (UNIR, 2008) 

 
Na UFMA, a CAPES financia 34% das bolsas para pós-graduandos, e estes 
alunos são obrigados a participar do estágio de docência. (UFMA. 2007) 

 
Na UFRPE, 40 a 48% dos pós-graduandos erram atendidos por bolsas no 
ano de 2006. Quanto a bolsas de pós-graduação REUNI, elas serão 
utilizadas por equipes de apoio acadêmico para aperfeiçoar os 
conhecimentos obtidos em disciplinas da graduação, principalmente nas 
áreas básicas de conhecimento (Programa Tutorial da Pós-graduação). 
(UFRPE, 2008) 

 
Em termos de previsão das IFES sobre o tema, apresentamos algumas 

propostas: 
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a) Ampliar o número de pós-graduandos em atividades na graduação, 

principalmente em atividades de docência e em programas de tutoria (UFF, 

UFGD, UFTM); 

b) Ampliar o número de bolsas de pós-graduação (UFAL, UFAM, UFBA, 

UFC, UFF, UFRA, UFT, UFSCAR e UFPR); 

c) Deinstitucionalizar o programa de bolsas de pós-graduação (UFAL); 

d) Implantar o programa de bolsa de pós-graduação (UFU); 

e) Fomentar as bolsas de pós-graduação (UFSM); 

f) Pretensão de rever as normas do programa de bolsa de pós-

graduação (UFTM); 

g) Pretensão de avaliar o programa de concessão de bolsas de estágio 

de docência (UFCG); 

h) Intenção de tornar obrigatório o mesmo estágio estádio de docência 

 (UFMA). 

 
Dentre as IFES que manifestaram o propósito de ampliar o número de 

bolsas destinadas para o estágio de docência, houve aquelas que o expressaram 

numericamente. Estas foram relacionadas e apresentadas na TABELA 20. 

 

Tabela 20 – Previsão de bolsas de pós-graduação em IFES 

 

IFES 
BOLSAS EM 

2007 
PREVISÃO 
PARA 2012 

BOLSAS CAPES 
2012 

UFAM   201 402 592 

UFAL 228 262 621 

UFPE 814 1414 1720 

UFRN 475 705 1538 

UnB 671 1087 2080 

UFLA 277 344 697 

UFOP 117 179 343 

UFVJM 14 64 172 

UFSC 797 1457 2248 

UTFPR 119 169 344 

 
Fonte: Propostas das IFES (2007, 2008),  CAPES  (2012a) 
 

 Na Tabela 20 observamos que os pedidos de bolsa foram suplantados, 

devido à expansão prevista na Portaria nº 582, de 14 de maio de 2008 do Ministério 
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da Educação, que concedeu Bolsas Reuni de Assistência ao Ensino, financiadas 

pela CAPES. 

Quando da criação da pós-graduação no Brasil, os cursos tinham o 

propósito de formar profissionais de alto nível, promover a pesquisa e a formação 

docente.  Mas, como vimos no Capítulo II, os critérios da avaliação da CAPES têm 

estimulado a mudança do enfoque, agora centrada na formação de pesquisadores. 

Uma das poucas ações para a formação do professor surge da participação em 

estágio de docência restrita a bolsistas manteve-se inalterada com o REUNI. 

Com a ampliação de bolsas de pós-graduação do REUNI, surge um novo 

estimulo para a permanência do pós-graduando em tempo integral na IFES, mesmo 

assim ainda restrita, pois atende a um número limitado de pós-graduandos. Dos 

atuais 99.294 pós-graduandos, apenas 4279 recebem o incentivo (4% do total) 

(BRASIL, 2012). 

O valor inexpressivo de pós-graduandos envolvidos não pode ser 

considerado como parte da formação para a docência e desta forma a proposta 

governamental, apresentada na Diretriz “F” de promover a renovação pedagógica da 

educação superior, não será atendida com a ampliação dos estágios de docência. 

A formação para o ensino superior somente se efetivaria com a 

obrigatoriedade do estágio de docência a todos os pós-graduandos, principalmente 

nos cursos de mestrado. Veremos na categoria Reestruturação (item 4.3) que 

poucas foram às propostas aprovadas em prol desta mudança.   

Quanto ao suporte da pós graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento 

qualitativo dos cursos de graduação, que segundo o diagnóstico das IFES já vinha 

sendo desenvolvido. No relato da UFMG (2007) foi apresentado que já havia indícios 

quanto a sua efetividade na melhoria do desempenho dos graduandos. Nas demais 

IFES somente foram obtidos dados referentes a ampliação de vagas e não sobre os 

resultado do trabalho desenvolvido pelos pós-graduandos. 

No entanto, não podemos nos esquecer de que na formulação da proposta 

de reestruturação universitária, elaborada pelo GTI no governo Lula, foi indicada a 

participação de pós-graduandos em atividades de ensino, suprindo a lacuna de falta 

de professores. Observamos também nos diagnósticos das IFES, que existem 

instituições que estão trocando os professores substitutos por bolsistas. Ações que 

visam tão somente à redução de custo tido como elevado para o ensino superior, 

como foram apresentadas: 



140 
 

Na UTFPR, no ano de 2006, a participação do discente da pós-graduação 
em atividades de graduação tem ocorrido de três formas: no ensino, via 
estágio docência (conforme exigência da CAPES); na atuação como 
professor substituto e na participação em projetos de pesquisa. (UTFPR, 
2007, grifo nosso) 

 
O envolvimento do pós-graduando da UFPE se faz com o estágio de 
docência, obrigatório a todos os bolsistas, na qualidade do professor 
substituto e na sua atuação como tutor de ensino (os melhores alunos 
podem lecionar nos primeiros períodos dos cursos de graduação, com a 
supervisão de um professor experiente). (UFRPE, 2008, grifo nosso) 

 

 Observamos neste item de análise que mesmo com a proposta intensificar 
as atividades de estágio de docência para promover a renovação pedagógica, os 
esforços concentraram-se no suporte à graduação, no qual o pós-graduando não 
teve o papel único de tutor auxiliar ao graduando com baixo rendimento escolar, ma 
que também atuou como professor substituto suprindo a falta de docentes.  

  

 

4.2.3 Intercâmbio 

 

 

Com o objetivo de propiciar ao educando novos conhecimentos, habilidades 

e saberes, as IFES ofertam a mobilidade estudantil, pela qual o estudante pode 

frequentar aulas e atividades em outra IES no país ou fora dele, durante o prazo de 

um ano. A idéia da mobilidade estudantil não é recente; de fato, recente é o 

Programa ANDIFES de Mobilidade Acadêmica, no qual são estabelecidas regras 

para a concessão do incentivo e bolsa de assistência. 

As propostas para a promoção de intercâmbios nacionais e internacionais 

são poucas dentro do Projeto REUNI. Eis algumas delas: 

 
Promover, a partir de 2008, a participação em Editais Internacionais para 
convênios de cooperação acadêmica e científica com países que tenham 
instituições de reconhecida excelência; promover ações que busquem 
uniformizar requisitos, critérios e grades curriculares dos cursos de 
graduação e pós-graduação da UNIR e das IES dos países interessados em 
estabelecer convênios para facilitar reconhecimento de créditos cursados e 
de títulos obtidos por interessados na condição de alunos especiais em tais 
instituições conveniadas; incentivar docentes ligados a Programas de Pós-
graduação Stricto Sensu a realizarem estágios pós-doutorais em IES 
nacionais com cursos de Stricto Sensu recomendados pela CAPES com 
distinção de excelência (classificação 6 ou 7); promover o intercâmbio entre 
docentes de IES nacionais e/ou internacionais através de acordos para 
ministrar disciplinas. (UNIR, 2007) 
Apoiar a consolidação dos programas de pós-graduação stricto sensu 
existentes na UFOP e promovera expansão de suas atividades de forma a 
alcançar a inserção internacional, em conformidade com os padrões 
exigidos pela CAPES, mediante a alocação de vagas docentes específicas 
para os programas de pós-graduação stricto sensu, aperfeiçoando e 
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ampliando as diretrizes que garantam aos estudantes as condições para a 
conclusão dos cursos nos prazos recomendados pela CAPES e 
estimulando os docentes a realizarem estágio pósdoutoral no exterior. [...] 
Apoio à Propriedade Intelectual da UFOP - SEAPI, órgão que, além de 
desempenhar função estratégica de incentivo ao patenteamento e de 
divulgação das informações acerca de toda a matéria relacionada à 
propriedade intelectual, também é responsável pela prestação de 
assessoria técnica e jurídica no que concerne à transferência detecnologia e 
à comercialização de patentes junto aos diversos segmentos da 
universidade e região. [...] Ampliar o número de intercâmbios internacionais 
com instituições estrangeiras de alta qualificação em países de interesse da 
UFOP. (UFOP, 2008) 
 
a) Aumentar a porcentagem de utilização das cotas anuais de bolsa PDEE 
[Programa de Doutorado no país com estágio no exterior]; 
b) Incluir novos cursos da UFSC no programa PDEE; 
c)Participar dos consórcios de mobilidade estudantil com a comunidade 
européia; 
d) Perenizar o funcionamento dos programas de mobilidade estudantil e 
docente no âmbito do MERCOSUL. (UFSC, 2007) 

 
O número de acordos nacionais e internacionais vem se intensificando, da 

mesma forma que o número de alunos em mobilidade. Segundo a ANDIFES, no 

primeiro semestre de 2010, os alunos utilizaram apenas 71 bolsas. Das 59 IFES, 

participaram apenas 20. No segundo semestre de 2010, foram usadas 146 bolsas, e 

39 IFES participaram, com bolsas para dentro do próprio país. No Gráfico 5, abaixo, 

poderemos verificar o número de acordos internacionais firmados pelas IFES para 

propiciar o intercâmbio entre alunos brasileiros e estudantes de diversos países, no 

ano de 2011. 
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Gráfico 4 - Acordos Internacionais firmados por IFES – Brasil, 2011 

Fonte: CGRIFES (2012) 

 

Avaliamos que os intercâmbios nacionais e internacionais não propiciaram 

por si sós, o almejado suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação e à expansão qualiquantitativa 

da pós-graduação. Eles visam, mais especificamente, a expansão e a 

internacionalização da ciência e da tecnologia.  

 

 

4.3 REESTRUTURAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

A revisão da estrutura curricular com a reorganização dos cursos é parte integrante da proposta REUNI e não 

está direcionada apenas aos cursos de graduação, mas inclui também a pós-graduação. No entanto, como já 

vimos, o que se pretende, efetivamente, é adaptar a universidade pública brasileira ao modelo mercantil e 

transnacional de educação superior. 

Uma das formas é alterar o estágio de docência, tornando-o obrigatório, com 

o único propósito de intensificar a colaboração do pós-graduando em assistência ao 
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ensino da graduação, e preenchendo uma boa parte do vazio decorrente da falta de 

novas vagas docentes. 

No entanto, nos diagnósticos apresentados, observamos que as IFES requisitam mudanças na estrutura dos 

programas de pós-graduação que vão além da permanência e atuação dos pós-graduandos em estágios de 

docência e tutorias, como veremos a seguir. 

Enquanto os cursos de mestrado e doutorado são de fundamental 

importância para o incremento da pesquisa institucional, os cursos de mestrado 

deveriam, segundo informações contidas no diagnóstico da pós-graduação ter papel 

fundamental para a qualificação docente. A falta deste preparo foi tratada pela 

UFMG: 

 
Como elemento que compõe um quadro atual que não é específico da 
UFMG, deve-se por fim mencionar que a preparação de docentes para o 
ensino superior no Brasil talvez tenha importantes lacunas. Em grandes 
universidades, um docente recém-contratado provavelmente será oriundo 
de uma graduação na qual ele terá participado de projetos de iniciação 
científica. A seguir, ele terá feito um mestrado e, logo depois, um doutorado. 
Tendo publicado alguns artigos e talvez tendo feito um pós-doutorado, ele 
terá finalmente feito o concurso que o habilitou a ser docente do ensino 
superior. Assim, ele terá ingressado na docência sem nunca ter sido 
preparado especificamente para isso. (UFMG, 2007) 

 
Para as IFES consultadas, o entendimento contrário por parte da CAPES e o 

pequeno estímulo ao estágio de docência é determinante para que os concluintes de 

curso de mestrado tenham preparo para a pesquisa em detrimento da formação 

docente. Vejamos estas manifestações: 

 
O mestrado, concebido com a finalidade de formar docentes para garantir o 
funcionamento dos cursos de graduação, passa a privilegiar, também, o 
incremento e a manutenção das publicações científicas, atendendo à 
exigência da produtividade acadêmica como única capaz de formar e se 
manter no sistema em conformidade com os critérios de avaliação vigentes, 
o que faz o mestrado se situar muito próximo do perfil de formação de 
doutorado. Consequentemente, a formação de mestre afasta-se de uma 
formação didático-pedagógica, sendo centralizada na produção científica 
[...]. (UFCG, 2007) 

 
[...] problema está relacionado às contribuições da pós-graduação para a 
formação de docentes para o ensino superior. À semelhança ao Sistema 
Nacional de Pós-Graduação (SNPG), verifica-se uma superposição dos 
objetivos privilegiados nos dois níveis, mestrado e doutorado, no que se 
refere às bases teórico-práticas para a formação docente expressas nas 
propostas curriculares dos Programas de Pós-Graduação da UFRN. Os 
cursos de mestrado, concebidos com a responsabilidade de formar também 
os docentes para os cursos de graduação, passam a privilegiar a pesquisa 
e o decorrente incremento das publicações científicas, atendendo à 
exigência da produtividade científica como forma de manter-se no Sistema. 
Essa exigência é estabelecida em conformidade com os critérios de 
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avaliação vigentes, aproximando os cursos de mestrado do perfil de 
formação dos cursos de doutorado. (UFRN, 2007) 
 
Considerando que a responsabilidade de formação do docente de ensino 
superior deva ser dos cursos de pós-graduação é necessário regulamentar 
este estágio [de docência] de tal forma que todos os alunos, bolsistas e não 
bolsistas, tenham a oportunidade de exercitarem esta prática. Além desse 
estágio supervisionado de docência, considera-se que os alunos dos 
diversos mestrados poderiam também atuar como tutores na graduação, 
contribuindo para a elevação da sua qualidade. (UNIRIO, 2007) 

 
O projeto da UFMG para o REUNI prevê especificamente o engajamento de 
bolsistas de mestrado e de doutorado na atividade do ensino superior de 
graduação. Além do efeito de agregar força de trabalho para permitir o 
aperfeiçoamento das atividades de ensino, é importante mencionar a 
dimensão da preparação dos pós-graduandos para uma possível carreira de 
docência no ensino superior. Participando de equipes didáticas, o pós-
graduando fará parte de uma equipe comprometida com as atividades de 
ensino de uma turma de graduação, o que lhe permitirá compartilhar 
experiências, observações, sistematizações. Recebendo tarefas 
gradualmente mais complexas nessas equipes, ele terá uma inserção 
gradual, como convém à sua própria formação como futuro docente. 
Espera-se que o bolsista, após passar por esse processo, tenha sua 
habilidade e vocação para a docência mais especificamente desenvolvida. 
(UFMG, 2007) 

 
Na análise das demais propostas apresentadas pelas IFES identificamos: 

 

a) Intenção de atualizar as normas da pós-graduação (UFAC, UFSC e 

UFMA); 

b) Reorganização da estrutura curricular dos cursos de pós-graduação, 

com a inclusão de disciplinas de cunho pedagógico (UFRN e UFCG); 

c) Tornar obrigatório o estágio de docência (UFMA); 

d) Introdução da docência assistida na pós-graduação (UFRN); 

e) Implantar sistema de tutoria possibilitando aos alunos da pós-

graduação dar suporte à graduação, com previsão de carga horária 

semanal mínima e máxima para tutores (UnB); 

f) Criação do Programa Pós-graduando Tutor (UNIRIO). 

 

Dentre as instituições que tiveram propostas sobre a reestruturação 

curricular, a única IFES que tratou disso no relatório de avaliação do programa foi a 

UFRN. Duas propostas foram elaboradas nessa IFES: a primeira previa a 

reestruturação do estágio de docência com a revisão da Resolução n°100/1999 do 

CONSEPE e a outra planejava formular um programa de assistência à docência, 
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que após ampla discussão foi aprovado e instituído como Programa de Assistência à 

Docência na Graduação (PADG): 

 
O PADG prevê que os alunos de pós-graduação recebam uma capacitação 
antes de iniciar as atividades junto ao componente curricular. Nesse 
sentido, a PPG organizou o primeiro Curso de Iniciação à Docência, voltado 
aos alunos de programas que não oferecem disciplinas de cunho didático-
pedagógico na sua estrutura curricular. Esse curso contou com a 
participação de cerca de 370 alunos. Para o acompanhamento desses 
alunos e uma discussão mais voltada para a área de formação, a PPG 
convidou docentes da instituição a participarem do processo, trabalhando 
em grupos divididos conforme a grande área de formação. (UFRN, 2012) 

 
Quanto à segunda proposta - mudança nos projetos curriculares com a 

criação de disciplinas de cunho didático-pedagógico nos cursos de mestrado para 

atender à formação para a docência, ainda não foi aprovada. Enquanto isso não 

ocorre, o Curso de Iniciação à Docência será oferecido semestralmente aos alunos 

de mestrado e doutorado que irão desenvolver atividades de docência assistida. 

Existe, portanto poucas informações para analisar se e de que forma a 

reestruturação curricular dos programas de pós-graduação vem ocorrendo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

O Programa REUNI iniciou-se no ano 2008, tendo sido concluído em 2012, 

ao mesmo tempo em que também chegava ao término a presente pesquisa. Não foi, 

portanto, nossa intenção avaliar o Programa, mas tão somente descrever parte do 

caminho percorrido pelas IFES que aderiram ao Programa, tendo como foco a pós-

graduação como suporte ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos 

cursos de graduação. 

Ao estudar da história da educação brasileira, constatamos que a tardia 

criação do ensino superior procurou atender aos interesses da elite burguesa, como 

também que os primeiros cursos superiores eram direcionados a profissionalização, 

seguindo o modelo de educação napoleônico. 

 Com a criação das primeiras universidades, o sistema organizacional destas 

instituições de ensino manteve-se inalterado, visto que as mesmas foram 

constituídas a partir de faculdades pré-existentes. Diferente da USP, criada em 1934 

que foi organizada segundo o modelo educacional germânico (ensino/pesquisa) 

buscando revolucionar o sistema organizacional universitário.  

Com a reforma universitária na década de 1960, o ensino superior passou a 

sofrer influência também do sistema educacional norte americano. Período no qual 

também foram implantados os primeiros cursos de pós-graduação. Como estes 

programas vinham da universidade pública, esta passou a ser o locus principal das 

atividades de pesquisa no país.  

Enquanto os cursos de pós-graduação foram constituídos de forma flexível, 

e com liberdade de se auto regulamentar, possibilitando desta forma seu 

desenvolvimento.  

Mesmo com a ampliação das pesquisas desenvolvidas nas universidades, 

os cursos de graduação, mantiveram suas característica de direcionamento à 

profissão. Característica esta não alterada, mesmo com a implantação da 

Constituição Federal de 1988, onde foi reafirmado o princípio da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. 

 A guinada neoliberal da década de 1990, como já pautamos neste trabalho, 

impôs à universidade pública brasileira uma série de restrições, em especial a 

ausência de recursos financeiros. A precariedade orçamentária pôde ser 
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relativamente minimizada na pós-graduação, favorecida pela capacidade de auto 

regulação citada acima. Os cursos pagos, autorizados na década de 1970, 

permitiram aos programas de pós-graduação, mesmo que a duras penas, viabilizar 

sua manutenção, como a realização de pequenas obras e compra de material.  

No período de 1999 a 2002, momento no qual as universidades públicas se 

ressentiram mais fortemente da falta de recursos, a pós-graduação manteve 

inalterados o número de programas e alunato. Quando foi intensificado o processo 

pela busca de fomento externo, com a venda de pesquisas e parcerias entre 

empresas públicas e privadas.  

Como consequência, os professores qualificados passaram a atuar mais na 

pós-graduação em detrimento da graduação, na contramão dos propósitos 

institucionais, que seria a integração entre os dois níveis de escolarização. Além 

desta os cursos de pós-graduação passaram a ver com naturalidade a necessidade 

de complementação orçamentária com a venda de serviços, e desta forma voltando-

se cada vez mais para o mercado em detrimento das questões sociais. 

Com a mercantilização, os programas de pós-graduação mantiveram o 

processo de expansão, enquanto os cursos de graduação, sem recursos suficientes, 

permaneceram na estagnação. 

Após um longo período sem investimentos, as IFES viram no REUNI a 

oportunidade de, além da expansão da graduação, recuperar as estruturas físicas, 

recompor os quadros de servidores técnicos-administrativos e de professores. No 

entanto, foram exatamente estes os grandes problemas que acompanharam a 

implantação do Programa. 

Um fato se mostrou insofismável: apesar do aumento do número de vagas, o 

processo não contou com a expansão simultânea da capacidade física instalada. A 

falta de planejamento, a inexistência de equipes preparadas para lidar com um 

volume maior de licitações, o processo licitatório extremamente burocratizado, além 

de outros, foram alguns dos aspectos que dificultaram a consecução das obras. Até 

o ano de 2010, as IFES receberam apenas 44% do montante dos recursos REUNI, 

apesar de neste mesmo período praticamente todas as vagas da ampliação já terem 

sido disponibilizadas. Estes fatos, enfim, culminaram na ampliação das vagas sem 

que as universidades possuíssem condições de receber o alunado. 

Quanto à contratação de docentes e técnicos-administrativos, uma 

necessidade que já estava dada mesmo antes da implantação do REUNI, as 
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análises da época avaliavam que o quadro de servidores não seria reposto. As 

limitações apresentavam-se bastante clara com a Portaria Normativa Interministerial 

nº 22, de 30 de abril de 2007, que tratava do banco de professor-equivalente e da 

relação professor/aluno de 1/18. 

Além da limitação, também foram constatados ocorreram problemas com a 

realização de concursos e contratações. As consequências funestas da falta 

ausência de professores e técnicos-administrativos foi e continuam, vêm sendo 

relatadas por inúmeros pesquisadores autores, alguns dos quais já foram aqui 

apresentados mencionados. 

A ampliação de 72% no número de alunos matriculados, 28% no número de 

docentes e 15% no número de técnicos-administrativos, no período entre 2003 e 

2012, apresentada pelo MEC (2013), já demonstra a precarização do trabalho nas 

IFES. E nesta apresentação não foi contabilizada a defasagem que ocorreu antes do 

ano de 2003, no governo FHC, com o programa de demissão voluntária e 

aposentadorias, período no qual não houve reposição de vagas. 

A partir daí, fica clara a reação dos pesquisadores, quando da implantação 

do REUNI, que viam o Programa como parte da contrarreforma do ensino superior 

brasileiro, embasada nos ditames do BM de redução do custo educacional, 

privatização, flexibilização das instituições e precarização do trabalho nas IFES. 

A (re)configuração curricular proposta pelo MEC para os cursos de 

graduação, com a promoção da flexibilização, da criação dos cursos de curta 

duração e/ou ciclos (básico e profissional) e da educação a distância, incentivando a 

criação de um novo sistema de títulos e a mobilidade, previa a criação dos 

bacharelados interdisciplinares, a redução da permanência do educando na 

universidade, quebrando-se pré-requisitos e alteração de currículos. No entanto, 

estas propostas não foram implantadas da forma esperada pelo governo, visto que 

apenas oito IFES introduziram os ciclos em suas estruturas. 

A ínfima participação da Pós-Graduação no REUNI, condicionada ao suporte 

do desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação, 

também previa a articulação ente a os dois níveis de escolarização ora 

negligenciada. 

Por tratar-se de cursos novos, ainda em processo de criação ou expansão, 

optou-se pela continuidade de ações que já vinham sendo tomadas em prol da 

ampliação e desta forma, suplantado aos anseios governamentais. Essas ações que 



149 
 

não tiveram a garantia de previsão orçamentária, nem o propósito de contratação de 

pessoal excedente para atender especificamente a pós-graduação. No decorrer da 

implantação do REUNI, houve a necessidade de suplementação dos recursos. A 

necessidade de readequação do planejamento, no entanto não teve novamente a 

pós-graduação como objeto, portanto sem previsão orçamentária, o que evidencia, 

mais uma vez a recomendação do BM que para a manutenção de cursos de pós-

graduação as IFES deveriam buscar novas formas de fomento.   

A ampliação de vagas também obteve êxito na pós-graduação, onde 84% 

dos cursos de doutorado e 81% dos cursos de mestrado, em 2010, já haviam 

ofertado 30% das vagas. Diferente da graduação, aqui não existe a preocupação da 

quebra de qualidade, visto que, a “pesada” avaliação promovida pela CAPES e a 

necessidade de visibilidade, fundamentais para obtenção de recursos, fez com que 

as IFES tenham se destacado tanto no cenário nacional quanto internacional. 

O principal questionamento feito por pesquisadores e comunidade 

universitária diz respeito ao rumo a ser tomado pela pós-graduação, que deixa de 

atender as questões sociais para visar o mercado e o financiamento privado, 

sintomas da implantação de políticas neoliberais nas universidades. 

O suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento 

qualitativo dos cursos de graduação e a articulação da graduação com a pós-

graduação: expansão qualiquantitativa da pós-graduação orientada para a 

renovação pedagógica da educação superior esteve presente nas propostas de 

articulação entre a pós-graduação e a graduação e da reestruturação universitária.  

O propósito governamental era de promover pequenas alterações nos 

currículos dos cursos de pós-graduação visando à atuação do pós-graduando em 

atividades de ensino. No entanto nas propostas apresentadas, a articulação se 

concretizou nas atividades da Iniciação Científica, do estágio de docência e dos 

intercâmbios.  

O IC ainda que tivesse sido apresentado como forte fator motivacional que 

promove a redução da evasão escolar, segundo as próprias IFES, o IC é mais 

efetivo como captador de talentos para a pós-graduação. Estas atividades se 

intensificaram a partir da ampliação do número de bolsas liberadas com o REUNI. 

O estágio de docência previa a participação pós-graduando em atividades 

de ensino. Esta ação foi efetivada, com o aumento do número de bolsas de 

mestrado e doutorado fornecidas pela CAPES.  
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Os pós-graduandos atuaram como colaboradores nas atividades da 

graduação, como assistentes em disciplinas com altos índices de reprovação, a fim 

de reduzir a repetência, a evasão e o tempo de permanência do educando na 

universidade. No entanto, em algumas IFES, com a falta de professores, estes 

estudantes exerceram a função de substitutos em sala de aula. 

Com a reestruturação curricular os programas de pós-graduação pretendiam 

a definição do perfil dos cursos de mestrado, que em toda sua história não teve uma 

identidade própria. Pleiteavam também a criação de disciplinas de cunho 

pedagógico e a redefinição do estágio de docência a fim de evidenciar a formação 

do professor universitário. Ainda que exista um movimento para esta reformulação 

curricular no interior das IFES não foram apresentados resultados conclusivos. 

Pudemos com este estudo ter clarificado qual o principal propósito dos 

programas de pós-graduação das IFES, que, além do suporte aos cursos de 

graduação, pretendiam a expansão qualiquantitativa dos cursos, revisão da estrutura 

curricular e articulação com os curso de graduação, para obter padrão de excelência 

e visibilidade internacional. 
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