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RESUMO 

 
 
O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(REUNI), implantado em 2007 pelo governo federal, objetivou criar condições para a 
ampliação do acesso e permanência na educação superior, em nível de graduação, através de 
melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas Universidades 
Federais. A presente pesquisa pretendeu analisar o REUNI na Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), 
expondo os impactos do programa no Campus Regional de Montes Claros e no Campus 
Regional de Diamantina, na percepção da Comunidade Universitária. O estudo se torna 
relevante ao propor avaliar o Programa e seus impactos nas referidas instituições, no incentivo 
à expansão (quantitativo) e à reestruturação (qualitativo) da educação superior no Brasil, 
diante do diagnóstico que apresentava o ensino universitário federal antes de 2007. Portanto, o 
objeto deste trabalho é o REUNI, delimitado ao Instituto de Ciências Agrárias, Campus da 
UFMG, localizado em Montes Claros – MG, e o Campus Regional de Diamantina – MG, da 
UFVJM, no período de 2007 a 2017. A pesquisa é de natureza básica e do tipo exploratória, 
descritiva e Survey. A amostra foi a Comunidade Universitária dos Campi em análise. A 
técnica de pesquisa foi documental, de levantamento e revisão bibliográfica. As fontes foram 
Leis e Decretos do governo federal, Relatórios de Gestão Institucional, Resoluções, 
Regimentos, Atas do Conselho Universitário, dados estatísticos do Sistema Integrado de 
Gestão Acadêmica (SIGA) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP) e as informações coletadas por meio de questionários de opinião 
pública. Em 2008 foi publicado o primeiro relatório do REUNI, que apontou forte adesão 
pelas instituições federais de ensino superior e, de certa forma, demonstrou que houve o 
cumprimento de algumas metas e superação de outras. Como Política Pública em Educação, o 
REUNI levou a mudanças significativas no ensino superior nas Universidades Federais do 
País. Com o investimento de R$ 9.000.000.000,00 (nove bilhões de reais), o governo federal 
reestruturou e expandiu as Universidades Federais, proporcionando a permanência de muitos 
discentes carentes, expansão de vagas no período diurno e principalmente no noturno e a 
contratação, por meio de concurso público, de técnico-administrativos em educação e 
professores, além da reestruturação das instalações já existentes.    
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ABSTRACT 
 

 
The Federal University Expansion and Restructuring Support Program (REUNI), 
implemented in 2007 by the federal government, aimed to create conditions for the expansion 
of access and permanence in higher education, at graduate level, through a better use of the 
physical structure and human resources existing in the Federal Universities. The present study 
aimed to analyze REUNI at the Federal University of Minas Gerais (UFMG) and the Federal 
University of the Jequitinhonha and Mucuri Valleys (UFVJM), presenting the impacts of the 
program on the Regional Campus of Montes Claros and the Regional Campus of Diamantina, 
in the perception of the University Community. The study becomes relevant when it proposes 
to evaluate the program and its impacts on the above institutions, on the incentive to the 
(quantitative) expansion and the (qualitative) restructuring of higher education in Brazil, in 
view of the diagnosis presented by university education before 2007. Therefore, the objective 
of this work is REUNI Program, delimited to the Institute of Agricultural Sciences, Campus 
of UFMG, located in Montes Claros - MG, and the Regional Campus of Diamantina - MG, 
UFVJM, from 2007 to 2017. The research is basic in nature and exploratory, descriptive and 
Survey type. The sample was the University Community of the Campi under analysis. The 
research technique was documentary, of survey and bibliographical revision. The sources 
were Federal Government Laws and Decrees, Institutional Management Reports, Resolutions, 
Regimes, University Council minutes, Statistical Data of the Integrated Academic 
Management System (SIGA) and the National Institute of Studies and Educational Research 
Anísio Teixeira (INEP) and the information collected through public opinion questionnaires. 
In 2008, the first REUNI report was published, which showed strong adherence by federal 
higher education institutions and, to some extent, demonstrated that some goals were met and 
others exceeded. As a Public Policy in Education, REUNI led to significant changes in higher 
education in the federal universities of the country. With the investment of nine billion reais 
(R$ 9.000.000.000,00), the federal government restructured and expanded Federal 
Universities, providing the permanence of many needy students, the expansion of daytime and 
mainly night time vacancies, and the hiring of technical-administrative staff in education and 
teachers, in addition to the restructuring of existing facilities. 
 
 
Keywords: REUNI. Higher Education. Impacts. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

   O objetivo da presente pesquisa é analisar o REUNI na Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM), expondo os impactos do programa no Campus Regional de Montes Claros e no 

Campus Regional de Diamantina na percepção da Comunidade Universitária (2007 – 2017). 

Os objetivos específicos são relatar brevemente a retrospectiva histórica da educação superior 

no Brasil e descrever o papel do REUNI nos Campi Regionais de Montes Claros e 

Diamantina MG.   

A escolha do tema surgiu a partir de experiências e trajetórias que tiveram início no 

segundo semestre de 2012, quando o pesquisador foi nomeado para assumir vaga de concurso 

público no cargo de Assistente em Administração, na Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, Campus Regional de Diamantina. O autor foi lotado na Faculdade 

Interdisciplinar em Humanidades (FIH), onde exerceu a função de secretário dos cursos de 

licenciatura em História, Geografia, Pedagogia, Letras Inglês e Espanhol. Participou em 2012 

como membro da Comissão encarregada de apresentar uma proposta de três novos cursos para 

a FIH, para o caso de vir a ser implantado pelo governo federal o “REUNI II”, o que 

despertou interesse pelo tema.  

O pesquisador foi redistribuído, a pedido, no segundo semestre de 2013, para o 

Instituto de Ciências Agrárias (ICA), Campus da UFMG em Montes Claros. Atualmente 

encontra-se lotado na Secretaria dos Colegiados dos Cursos de Graduação, exercendo a 

função de secretário dos cursos de Administração e Engenharia de Alimentos.  

O REUNI se tornou relevante no cenário nacional e regional, ao respeitar a adesão 

democrática e a diversidade e autonomia de cada instituição de ensino superior. O Governo 

Federal investiu mais de R$ 9.000.000.000,00 (nove bilhões de reais) na educação superior 

com a criação e expansão das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), das vagas na 

rede federal de ensino superior, na interiorização desse nível de ensino em regiões escassas de 

desenvolvimento econômico e social e na oferta de oportunidades de estudo para estudantes 

que residem fora dos grandes centros urbanos. Para Brasil (2012) “há um reconhecimento de 

que o fenômeno da interiorização traz, para além da possibilidade de acesso, contribuições 

expressivas para o desenvolvimento das regiões onde estão inseridas essas unidades 

acadêmicas, uma vez que, juntamente com o ensino, se desenvolvem a pesquisa e a extensão” 

(BRASIL, 2012, p.27).  
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Assim, o REUNI proporcionou a ampliação do acesso à educação superior, 

paralelamente à busca da permanência nesse nível de ensino pelos alunos em vulnerabilidade 

socioeconômica, por meio do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAEs) e ao 

desenvolvimento de regiões historicamente subdesenvolvidas. Com o final do Programa em 

2012, este estudo apresenta relevância por se propor a analisar e discutir as metas 

apresentadas pelo Programa e como, de fato, ocorreu sua implantação e execução, 

descrevendo os impactos em dois Campi com base na percepção da Comunidade 

Universitária e qual foi o papel do Programa nas regiões em estudo.   

Diante das experiências e trajetórias pessoais e da relevância do assunto, o tema 

REUNI e seus impactos no Campus Regional de Montes Claros e no Campus Regional de 

Diamantina foi definido para estudo. Foi escolhida a linha de pesquisa 2: “Educação, Sujeitos, 

Sociedade, História da Educação e Políticas Públicas Educacionais”, que propõe estudar e 

pesquisar o papel do Estado e das instituições de ensino na elaboração e na execução dos 

programas, na busca da gestão democrática, da qualidade do ensino, com o propósito de 

apresentar à sociedade as mudanças ocorridas na educação, as quais pretende-se que reflitam 

em propostas de melhorias.       

O problema da presente pesquisa é: qual a percepção da Comunidade Universitária em 

relação aos impactos do REUNI? 

 As hipóteses levantadas com a implantação e execução do REUNI são as de que a) as 

instituições em análise estão cumprindo as metas globais do Programa; b) a percepção da 

Comunidade Universitária é de que o Programa proporcionou impactos qualitativos e 

quantitativos nos Campi de Montes Claros e de Diamantina. 

 O governo federal lançou em 2007 o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

que tinha como ação o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), o qual começou a ser implantado em 2008, com previsão de 

encerramento da execução em 2012. A meta global do Programa era o alcance de uma taxa de 

90% (noventa por cento) de diplomados e da relação de 18 (dezoito) alunos por professor, 

após cinco anos de seu início. 

 O REUNI foi um programa de adesão; assim, as instituições federais de ensino 

superior deveriam iniciar as discussões junto à Comunidade Universitária para decidir sua 

adesão ou não. Caso aderisse ao REUNI, a Instituição deveria planejar uma proposta para ser 

aprovada no Conselho Universitário e, posteriormente, ser encaminhada ao Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), órgão que estipulou prazos para o encaminhamento das 

propostas, sendo que haveria uma primeira contemplação no Programa a partir do primeiro 
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semestre de 2008 e uma segunda a partir do segundo semestre de 2008. As propostas de 

adesão ao REUNI seriam apreciadas e aprovadas pelo MEC, responsável também pela reserva 

de recursos financeiros para cada IFES.  

 As propostas deveriam apresentar planos para o cumprimento das metas do Programa, 

como a construção e readequação de infraestrutura e equipamentos, a compra de bens e 

serviços necessários ao funcionamento dos novos regimes acadêmicos e as despesas de 

custeio e pessoal associadas à expansão das atividades decorrentes do plano de reestruturação 

(BRASIL, 2007). Após a aprovação das propostas encaminhadas ao MEC, as IFES deveriam 

assinar o Termo de Pactuação de Adesão entre a Instituição e o MEC. 

Tendo o REUNI como objeto de estudo, esta pesquisa delimita-se a dois Campi 

universitários. O primeiro é o Campus Regional de Montes Claros, denominado Instituto de 

Ciências Agrárias (ICA) da Universidade Federal de Minas Gerais, localizado na Mesorregião 

do Norte de Minas Gerais, no município de Montes Claros, a 422 km da Capital Belo 

Horizonte, com população aproximada de 402.027 (quatrocentos e dois mil e vinte e sete) 

habitantes, com 101. 744 (cento e um mil e setecentos e quarenta e quatro) pessoas ocupadas, 

sendo 25,8% da população total. A cidade possui 17.197 (dezessete mil cento e noventa e 

sete) alunos matriculados no ensino superior. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é 

de 0,77 (zero vírgula setenta e sete) e a cidade tem sua economia baseada no comércio, na 

agropecuária e na indústria (IBGE, 2017). 

O segundo é o Campus Regional de Diamantina, da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri, localizado na mesorregião do Jequitinhonha, a 285 km da Capital 

Belo Horizonte, com população estimada em 2017 em aproximadamente 48.230 (quarenta e 

oito mil duzentos e trinta) habitantes, com 9.861 (nove mil oitocentos e sessenta e um) 

pessoas ocupadas, um percentual de 20,6%. Há 2.227 (dois mil duzentos e vinte sete) alunos 

matriculados no ensino superior.  O IDH é de 0,716 e a economia da cidade é baseada em 

serviços, no turismo e no comércio (IBGE, 2017).  

A dissertação foi dividida em quatro capítulos. O primeiro apresenta uma breve 

revisão bibliográfica do processo das políticas emergenciais e direitos sociais no Brasil. Faria 

(1998) dá o suporte para as discussões sobre a genealogia das teorias e modelos do Estado do 

bem-estar Social e Martin (2009) colabora para descrever a crise do Estado do bem-estar 

social. Para conceituar e definir as práticas na área das políticas públicas, as autoras Souza 

(2007) e Capella (2007) contribuem na apresentação de um panorama sobre as políticas 

públicas no Brasil.  
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Para narrar sucintamente o processo histórico da educação superior no Brasil, foi 

usada como base a linha de raciocínio de dois autores: Teixeira (1989) e Cunha (2000). O 

primeiro escreve sobre a evolução da educação superior no Brasil, da Colônia ao Regime 

Militar da década 1960. Já o segundo, discute o ensino superior e a Universidade no Brasil, 

partindo do século XVIII ao final da década de 1990. Na República, no período dos anos 30 a 

60, são criados vários dispositivos legais com a proposta de reformulação da educação 

superior no país. Nas décadas de 1960 e 1970, o Estado inicia a primeira reforma da educação 

superior. Em 1961 é promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) e a Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, que fixou normas para organização 

do ensino superior no país.   

 Com o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), houve 

mudanças significativas no ensino superior, com destaque para o crescimento das instituições 

privadas. Segundo o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP, 2000) em 1960 a 

taxa de alunos matriculados na educação superior no país era de apenas 1% (um por cento) e 

no início do século XXI passou para 15% (quinze por cento). De 1980 a 1998 houve um 

aumento significativo no número de alunos matriculados na educação superior no Brasil 

principalmente na rede privada. Em 1994 havia 349.790 alunos matriculados na rede federal 

de ensino superior, passando em 1998 para 392.873. Na rede privada, em 1994 havia 370.245 

alunos matriculados, passando em 1998 para 767.349. O número de faculdades passou de 59 

em 1994 para 76 em 1998 (INEP, 2000).   

No Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), houve uma política 

voltada para a expansão do ensino superior, diante do aumento da população e da crescente 

demanda por mão de obra qualificada no país; exigências do século XXI. O Governo Federal 

cria Grupos de Trabalho (GT) com o propósito de apresentar propostas de reformas e 

expansão do ensino superior no Brasil. Em 2005 foi criado o Programa Universidade para 

Todos (PROUNI), com a intenção de oferecer aos brasileiros que concluíram ou concluintes 

do ensino médio carentes e aos professores do ensino básico sem curso superior, a 

oportunidade de serem contemplados com bolsas de 50% ou 100% em uma instituição 

privada de ensino superior. Em contrapartida, a instituição receberia isenções de impostos 

pelo governo federal.  

No período de 2003 a 2007, houve um crescimento significativo das instituições e de 

alunos matriculados na educação superior pública federal. Em 2003 havia 83 instituições, 

passando para 106 em 2007, um aumento de 23 instituições. Já as instituições privadas de 

ensino superior eram 1652 em 2003, passando em 2007 para 2.032, um aumento de 380 
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instituições. Em relação ao número de matriculados, em 2007 havia 615.542 na rede federal 

de ensino superior e na rede privada esse número era de 3.639.413 (INEP, 2009).  

Em 2007 o governo federal aprova o Plano Nacional de Educação (PDE) e institui por 

meio de Decreto o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI). O Plano começou a ser implantado em 2008, com previsão 

de encerramento das atividades em 2012. Para análise do REUNI, será abordado o texto do 

Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que institui o Programa, além das Diretrizes Gerais.  

O segundo capítulo apresenta a metodologia da pesquisa, que é de natureza básica, e 

os objetivos, que são exploratórios e descritivos. As técnicas de pesquisa são documental, 

revisão bibliográfica e levantamento de dados. A pesquisa é do tipo Survey e tem como objeto 

o REUNI, delimitado ao Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas 

Gerais, em Montes Claros, e ao Campus Diamantina da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina. 

O recorte temporal foi entre 2007, quando teve início a execução do Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), e 2017, 

ano escolhido para apresentação dos impactos do Programa, na opinião da Comunidade 

Universitária. 

 A coleta de dados foi realizada em duas etapas. Na primeira houve o levantamento de 

dados em documentos internos das instituições, como Resoluções, Atas, Regimentos e 

Relatórios de Gestão. Foi realizada ainda pesquisa em material bibliográfico de autores que 

escreveram sobre a história da educação superior no Brasil, os governos dos presidentes 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), a situação 

da educação superior no país, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (REUNI) e dados estatísticos do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).  

 Na segunda parte foi aplicado o questionário, que consta nos Anexos A e B, para 

levantamento da opinião pública no Instituto de Ciências Agrárias (UFMG) e no Campus 

Diamantina (UFVJM), sobre a percepção da Comunidade Universitária em relação aos 

impactos do REUNI. As perguntas do questionário foram elaboradas com base no texto do 

Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que institui o REUNI, as Diretrizes Gerais do 

Programa e outros trabalhos relacionados ao objeto da presente pesquisa, em destaque as 

dissertações e tese dos autores Ferreira (2011), Weska (2012), Lima (2014), Nogueira (2012) 

e Coelho (2012).   
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 O terceiro capítulo é dividido em duas partes. A primeira traz um breve relato sobre a 

história da Universidade Federal de Minas Gerais, extraído do livro História da Universidade 

Federal de Minas Gerias, volumes I e II, de autoria de Moraes (1971), jornais e relatórios de 

gestão. Os relatórios dão um diagnóstico quantitativo da situação da UFMG antes da 

implantação e execução do REUNI. Por meio das Atas do Conselho Universitário da 

Instituição são descritos os bastidores da discussão para adesão ao REUNI e sua aprovação. 

Através da proposta original da UFMG para aderir ao REUNI, é feita uma descrição dos 

planos estabelecidos com base nas metas do Programa. Após a implantação e execução do 

REUNI na UFMG, de 2008 a 2012, com o auxílio de dados apresentados em tabelas, são 

analisados e descritos os resultados das metas do Programa na Instituição.    

 Na segunda parte, é feita a contextualização do Instituto de Ciências Agrárias, o 

surgimento da Unidade e as mudanças ao longo do tempo até chegar à adesão ao REUNI. As 

Atas da Congregação do ICA e os Relatórios de Gestão (2007-2014) são a base para descrição 

dos bastidores da discussão para adesão ao programa. Com as respostas ao questionário do 

Anexo A, é exposta a opinião da Comunidade Universitária em relação aos impactos do 

REUNI na Unidade.  

 O quarto capítulo é dividido em duas partes. A primeira traz um breve relato sobre a 

história da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, extraído de livros e 

Relatórios de Gestão. Os relatórios trazem um diagnóstico quantitativo da situação da 

UFVJM antes da implantação e execução do REUNI. Por meio das Atas do Conselho 

Universitário da UFVJM são narrados os bastidores da discussão para adesão ao REUNI e sua 

aprovação. A partir da proposta original da UFVJM, para aderir ao REUNI, é feita uma 

descrição dos planos com base nas metas do Programa. Após a implantação e execução do 

REUNI na UFVJM, de 2008 a 2012, com o auxílio de tabelas, são analisados e apresentados 

os resultados das metas do Programa na Instituição.    

 Na segunda parte, através das respostas ao questionário do Anexo B, é exposta a 

opinião da Comunidade Universitária em relação à percepção dos impactos do REUNI no 

Campus Diamantina.  

 Nas considerações finais é apresentado um comparativo dos resultados e dos impactos 

do REUNI na UFMG e na UFVJM, apontando as semelhanças, as diferenças e os impactos 

mais relevantes nos Campi de Montes Claros e de Diamantina, segundo a opinião da 

Comunidade Universitária.  
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2 CAPÍTULO I: ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: História, Evolução e Expansão pelo 

REUNI 

  

 O presente capítulo apresenta uma breve definição de Estado, uma contextualização do 

Estado do bem-estar social e conceitua as políticas públicas e as políticas educacionais no 

Brasil. Adiante, o texto realiza uma breve retrospectiva histórica da educação superior no 

Brasil, fundamental para estudar as políticas educacionais no país, com ênfase no resgate do 

processo de formação e expansão do ensino e seus desdobramentos no início do século XXI. 

Ao final do capítulo, apresenta-se dados nacionais referentes à expansão da educação 

superior, uma análise crítica do Programa REUNI e um resumo do relatório do primeiro ano 

de sua implantação e execução, além dos resultados ao final de 2012 nas universidades 

federais que o aderiram.  

 

2.1 Políticas Públicas: Conceitos 

 

O Estado é uma organização complexa, com origens antes da Idade Moderna, secular, 

mas a princípio com a presença da Igreja Católica.  Para Bobbio, o Estado moderno pode ser 

definido “[...] mediante dois elementos constitutivos: a presença de um aparato administrativo 

com a função de prover a prestação de serviços públicos e o monopólio legítimo da força” 

(BOBBIO, 2004, p. 69). Conforme o autor, o Estado, entendido como um ordenamento 

político de uma comunidade, nasce da separação entre a comunidade primitiva, com laços de 

parentesco e das comunidades formadas com a união de várias famílias, com a finalidade de 

sobreviver com base na produção do próprio sustento e na defesa de seu território. Alguns 

autores afirmam que essa transição ocorreu da sociedade primitiva e bárbara para a sociedade 

civil, “idade civil”, sendo o início da formação dos cidadãos civilizados. Bresser-Pereira 

(1995) corrobora Bobbio ao comentar que o surgimento do Estado tem suas origens com a 

dissolução da sociedade primitiva e a divisão da sociedade em classes.   

Em suma, “com o nascimento da propriedade individual nasce a divisão do trabalho, a 

sociedade se divide em classes, na classe dos proprietários e na classe dos que nada têm, com 

a divisão da sociedade em classes nasce o poder político, o Estado [...]” (BOBBIO, 2004, p. 

74).  

Em relação ao surgimento do Estado, Bobbio, Matteucci e Pasquino acrescentam que,  
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[...] fundado por sua vez sobre a concomitante afirmação do princípio da 
territorialidade da obrigação política e sobre a progressiva aquisição da 
impessoalidade do comando político, através da evolução do conceito de officium, 
nascem os traços essenciais de uma nova forma de organização política: 
precisamente o Estado moderno (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2004, p. 
426).  

 

Na visão de Bresser-Pereira, o Estado significa a soberania em relação à sociedade, faz 

parte dessa sociedade e é essencial para as classes dominantes, além de ter legitimidade para 

usar a força, com o propósito de evitar a anarquia de determinadas classes sociais. Assim, 

“[...] o Estado é a estrutura organizacional e política, fruto de um contrato social ou de um 

pacto político, que garante legitimidade ao governo” (BRESSER-PEREIRA, 1995, p. 87). Os 

elementos que constituem o Estado são quatro: o primeiro é a formação de um governo, em 

sua maioria por uma classe dominante; o segundo é um grupo de funcionários, burocratas, que 

ocupa a administração; o terceiro é uma força policial e militar com propósito de defender o 

território e manter a ordem; e o quarto elemento é a cúpula jurídica, que vai além do aparelho 

do Estado e exerce o poder legal sobre a sociedade.  

Segundo Bobbio (2004), o Estado é constituído por leis que regulam a sociedade, com 

divisão em três poderes: legislativo, judiciário e executivo. O poder do Estado é coercitivo e 

exercido em determinado território e sua população. Com esse poder, pode proteger a 

propriedade privada e manter o contrato social. O Estado tem a função de legislar e cobrar 

impostos de uma determinada população em um território. Poderá usar da força policial ou 

militar para manter a ordem. Bresser-Pereira comenta que  

 

[...] a existência de eleições livres, nos quadros de um sistema legal sólido, é a forma 
institucional por excelência que os estados-nação modernos encontraram para 
resolver os conflitos e garantir aos governos a legitimidade e governabilidade 
necessárias à administração do Estado (BRESSER-PEREIRA, 1995, p.102).  

 

Em contrapartida, o Estado dará ao seu povo os direitos suficientes para torná-lo 

cidadão de um determinado território, apresentando ações para o bem-estar social, diante das 

necessidades dos cidadãos (BRESSER-PEREIRA, 1995). “O bem-estar voltou a ser o 

objetivo mais prestigioso da gestão do poder, embora não mais em função declaradamente 

fiscal e político-econômica, como nos tempos do Estado Absoluto, e sim em vista de um 

progressivo e indefinido processo de integração social” (BOBBIO; MATTEUCCI; 

PASQUINO, 2004, p. 430).   

 O Estado do bem-estar social constitui-se de políticas emergenciais e direitos sociais 

aos cidadãos. Essa cidadania é constituída por direitos civis, direitos políticos e direitos 
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sociais. Conforme Wilensky (1975, apud FARIA, 1998)1, a base do Estado do bem-estar 

social tem como pressuposto a iniciativa do Estado ao dar aos cidadãos o mínimo de renda, 

alimentação, moradia e educação, como direito político, não como doação. Assim, o Estado 

do bem-estar social, na visão do autor, seria a institucionalização do terceiro item da 

cidadania, o direito social, com vistas ao grau de igualdade social.  

 Segundo Faria, deve-se ter cuidado ao empregar política social e estado do bem-estar 

social como sinônimos, pois política social é uma definição genérica, já welfare state (estado 

do bem-estar) tem pressupostos históricos, pós-segunda Guerra Mundial, e de política pública 

realizada por instituições em casos específicos. “[...] As origens dos programas sociais devem 

ser procuradas na crescente complexidade da divisão social do trabalho, decorrente da 

industrialização” (TITMUSS, 1954, apud FARIA, 1998, p. 42)2. A expansão do Estado do 

bem-estar social surge com o gasto social do Estado, com a lógica da industrialização. 

Segundo os defensores dessa teoria, com o processo de industrialização surgem diversos 

problemas sociais, já que a instituição família não pode, de certa forma, atender às 

necessidades dos grupos mais vulneráveis. Dessa forma, o Estado assume a função de suprir 

anseios básicos da população (FARIA, 1998). 

 O Estado do bem-estar social é entendido como a ampliação dos direitos aos cidadãos. 

Suas origens e expansão são fruto do processo de evolução lógica e natural das sociedades. 

Essa evolução corresponde às adaptações ao processo de industrialização e a intervenção do 

Estado é consequência da necessidade de políticas sociais. Nessa perspectiva, a expansão do 

Estado do bem-estar social surge com a união dos trabalhadores e seu crescimento no meio 

político e na sociedade em geral (FARIA, 1998). 

 Faria explica que,  

 

[d]e acordo com a teoria da “lógica da industrialização”, o Estado teria respondido 
mais ou menos automaticamente às necessidades dos setores marginalizados e/ou 
vulnerabilizados pelo processo de industrialização. Os defensores da perspectiva dos 
recursos de poder concebem o Estado como um instrumento permeável às pressões 
dos sindicatos e dos partidos. Os neomarxistas, seguindo uma das máximas do 
Manifesto Comunista, entendem o Estado e o welfare state, em última instância, 
como instrumento de pactuação do capitalismo (FARIA, 1998, p. 46).  

  

 Para Vicente, “as crises do petróleo de 1973 e 1979 interfeririam de maneira decisiva 

no desenvolvimento do fim do Estado do bem-estar social”. (VICENTE, 2009, p. 124). A 

                                                             
1 WILENSKY, Harold L. The Welfare State and Equality. Structural and Ideological Roots of Public 
Expenditures. Berkeley: University of California Press,1975.   
2 TITMUSS, R. M. Social policy. An introduction. London: George Allen & Unwin, 1974. 
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expansão do Estado do bem-estar social foi ameaçada no final da década de 1970 e início dos 

anos 1980 devido ao desemprego no setor privado, aumento da carga tributária e elevação da 

inflação. As consequências desses fatores levaram a sociedade civil e os políticos a 

reivindicarem o desmantelamento do Estado do bem-estar social, por não apresentar estrutura 

para suportar a crise econômica e estatal (VICENTE, 2009). 

   Vicente assinala que o Estado do bem-estar social apresentou características de 

“péssimo” administrador da economia, com reflexos de ineficiência e se tornou 

desmoralizado; enfim, um entrave para o crescimento econômico. O autor pontua que o 

pensamento contrário ao Estado do bem-estar social surgiu com as ideias de que os países 

ocidentais encontravam-se com problemas com os sindicatos dos trabalhadores, que exigiam 

aumentos salariais, gerando despesas elevadas. “A solução, então, seria uma contenção dos 

gastos com bem-estar e a criação de ‘um exército de reserva’ para mobilizar os sindicatos” 

(VICENTE, 2009, p.126).  

 Diante desse cenário de restrição de gastos, existente em boa parte dos países 

desenvolvidos, atribui-se maior grau de importância e visibilidade às políticas públicas no 

mundo, em especial no Brasil. 

 A definição mais clássica de políticas públicas é “uma regra formulada por alguma 

autoridade governamental, que expressa uma intenção de influenciar, alterar, regular o 

comportamento individual ou coletivo através do uso de sanções positivas ou negativas” 

(REZENDE, 2004, apud SOUZA, 2007 p.13)3.  

 Para Souza, política pública é semelhante à política social; no entanto, são campos 

multidisciplinares com focos diferentes. Quando se pensa em políticas públicas, as teorias de 

discussão partem de sociólogos, economistas e cientistas políticos. Há nesse campo a 

necessidade de usar as inter-relações entre Estado, política, economia e sociedade para 

explicar as teorias das políticas públicas. Em suma, as políticas públicas demonstram a ação 

do Estado para alterar uma determinada realidade em benefício de um grupo de indivíduos. 

Nesse caso, pode-se pensar nos aposentados, estudantes, pessoas com deficiência e demais 

classes que precisam do aparato do Estado.   

“A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que governos 

democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que 

produzirão resultados ou mudanças no mundo real” (SOUZA, 2007, p. 69). Dessa forma, as 

políticas públicas, quando são pensadas, formuladas e transcritas em planos, programas e 

                                                             
3 REZENDE, F. C. Por Que Falham as Reformas Administrativas? Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2004.  
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projetos4, serão discutidas e aprovadas pelos representantes da sociedade civil, sendo o 

próximo passo sua implementação e execução. Durante a implantação, execução e 

encerramento das atividades as políticas públicas serão acompanhadas e avaliadas pelos 

usuários e sistemas complexos do governo, apontando os resultados negativos ou positivos e 

seus impactos.  

 Segundo Mainardes, ao analisar uma política pública, deve-se realizar um relatório das 

várias fases, abrangência e suas implicações; assim, torna-se possível identificar as mudanças 

e seus impactos. O autor sugere que as pesquisas em políticas públicas locais devem ser 

tomadas de amostras com o propósito, a princípio, de analisar os problemas mais amplos das 

políticas. “Pode-se destacar que o impacto das políticas sobre grupos específicos e 

localizados, tais como gênero, raça, classe, necessidades especiais, entre outros, é sem dúvida 

necessário [...]” (MAINARDES, 2006, p. 57).  

 Mainardes pontua que a coleta de dados para pesquisa em políticas públicas requer a 

utilização de entrevistas com criadores de políticas públicas e os sujeitos envolvidos em todo 

o processo de implantação e execução. “A análise do contexto dos resultados/efeitos pode 

envolver a análise de dados estatísticos, dados de avaliação do desempenho de alunos e 

aplicação de testes e entrevistas” (MAINARDES, 2006, p. 60).  

 Conforme Souza, há diferenças entre política pública e política social no campo da 

pesquisa. “Estudos sobre política pública não focalizam necessariamente o conteúdo 

substantivo da política, daí porque não assume importância fundamental o objeto da política 

pública, dado que qualquer produção do governo área/setor pode ser tomada como ilustração 

do processo” (SOUZA, 2007, p. 71). Os “estudos sobre política social, ao contrário, são 

demarcados pelo objeto da política pública, focalizando, sempre, as questões que a política 

busca ‘resolver’, os problemas da área e seus resultados” (SOUZA, 2007, p. 71).  

 Para Lowi, há quatro formatos de políticas públicas. O primeiro formato seria a 

política distributiva, quando o Estado toma decisões além dos limites de gastos, para 

beneficiar um grupo de indivíduos ou uma determinada região. O segundo formato é o das 

                                                             
    4  Plano – Planejamento global, inclui grandes orientações: missão, objetivos gerais, estratégias gerenciadoras e 

políticas institucionais, constituindo em um planejamento de longo prazo. Programa – É um planejamento um 
pouco mais específico, que inclui objetivo e metas concretas, estratégias e políticas de programas, abrangência e 
responsabilidades, podendo ser um planejamento para médio prazo ou parte de um plano mais amplo. Projeto – 
É um empreendimento claramente planejado e delimitado pelos seus objetivos, suas atividades, sua abrangência 
temporal e financeira, seus beneficiários diretos e indiretos. Constitui o nível mais específico do planejamento. o 
projeto, apesar de considerar os mesmos elementos de um programa, possui um nível bem maior de 
detalhamento. Disponível em:< http://elaborarprojeto.blogspot.com.br/2012/06/planoprogramaprojeto.html>. 
Acesso em: 14 de out. 2017.  
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políticas regulatórias, com alcance de parte da população, com envolvimento de políticos, 

setor privado e grupos de interesse. O terceiro formato é o das políticas redistributivas, com 

maior alcance da população, no entanto, com ganhos para um grupo e perdas para outro 

grupo. E por fim, o quarto formato é o das políticas constitucionais, que trabalham com 

procedimentos (LOWI, 1964, apud SOUZA, 2007, 1972)5.  

 Sobre o assunto, Souza descreve: 

 

Quando o ponto de partida da política pública é dado pela política, o consenso é 
construído mais por barganha do que persuasão, ao passo que, quando o ponto de 
partida da política pública encontra-se no problema a ser enfrentado, dá-se o 
processo contrário, ou seja, a persuasão é a forma para a construção do consenso 
(SOUZA, 2007, p. 74). 

 

 O problema da política pública será discutido no sistema político com os 

representantes do povo, com as instituições jurídicas, sendo ao final desenhada a decisão para 

implementar diante daquele diagnóstico “problema”, um programa, plano, projeto ou grupo 

de pesquisa como política pública (SOUZA, 2007). “Para que um problema chame a atenção 

do governo, é preciso que uma imagem, ou um consenso em torno de uma política, efetue a 

ligação entre o problema e uma possível ação” (CAPELLA, 2007, p. 113).    

 “A política educacional diz respeito às decisões que o poder público, isto é, o Estado, 

toma em relação à educação” (SAVIANI, 2008, p. 7). O processo histórico de implantação de 

políticas educacionais no Brasil foi marcado por resistência pela Coroa portuguesa em investir 

no ensino público, deixando a educação, até 1779, a cargo dos jesuítas. Houve, no período de 

colonização, escassez de recursos para a educação e alto número de reformas no ensino que 

não solucionavam os problemas na área. Dessa forma, “[...] o resultado foi que atravessamos 

o século XIX sem que a educação pública fosse incrementada” (SAVIANI, 2008, s. p.). 

 Para Saviani, no período imperial os gastos com educação pública eram “mínimos”, 

com percentuais de 1,99% (um vírgula noventa e nove por cento) sobre o orçamento; com a 

transição para a Primeira República, os déficits com educação foram elevados. Nesse período 

não houve mudanças significativas, o percentual de analfabetos era de 65% (sessenta e cinco 

por cento) da população. Na década de 1930 os investimentos em educação eram em torno de 

2,5% (dois vírgula cinco por cento) e na Ditadura Militar eram em média 4,31% (quatro 

vírgula trinta e um por cento) (SAVIANI, 2008, s. p.).  

                                                             
5 LOWI, T. American business, public policy, case studies and political theory World Politics, 16: 677-715, 
1964. Revista World Politics, 1964. Disponível em:< https://www.cambridge.org/core/journals/world-
politics/article/american-business-public-policy-case-studies-and-political-
ory/6621C1B577BB52D00AFBD70F82B94C2D>. Acesso em: 25 de set. 2017.   
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No período de redemocratização, com a promulgação da Constituição Federal de 

1988, o Estado restabeleceu a vinculação orçamentária das receitas resultantes de impostos 

para a educação, fixando 18% para a União e 25% para estados e municípios. No entanto, 

houve manobras para burlar a Lei, criando novas fontes de receita, principalmente no 

Governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), quando, segundo o INEP (2000), 

houve um elevado crescimento da educação no setor privado. Nesse período, conforme Peroni 

(2003), havia uma corrente de neoliberais6 e da terceira via7 que defendiam que o Estado não 

deveria executar diretamente as políticas sociais, transferindo paulatinamente essa função para 

o setor privado, com participação mínima nas questões sociais, privatizando o ensino.  

Moraes (2002) explica que a proposta neoliberal para reforma das políticas públicas é 

racionar as ações coletivas realizadas pelo Estado, com viés para privatizar serviços que 

alguns pensadores creem não ser prioridade. Nessa perspectiva, Dourado explica que “a 

saúde, a educação, a cultura e a pesquisa compõem, nesse projeto, o setor de serviços não 

exclusivos, os quais o ‘Estado provê’, mas que, como não envolvem o exercício do poder 

extroverso do Estado, podem ser também oferecidos pelo setor privado [...]” (DOURADO, 

2002, p. 236).   

Essas reformas são pensadas objetivando o sucesso em longo prazo, buscando racionar 

os serviços essenciais à sociedade e transferindo os serviços básicos instituídos pelo Estado 

para o ente privado. Dessa forma, “o neoliberalismo econômico acentua a supremacia do 

mercado como mecanismo de alocação de recursos, distribuição de bens, serviços e rendas, 

remunerador dos empenhos e engenhos inclusive” (MORAES, 2002, p. 15). Segundo 

Dourado, as mudanças que ocorrem nesse início do Século XXI são complexas e 

significativas. Com as novas Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs), houve 

alterações no modo de produção capitalista, com a crescente globalização econômica e, de 

fato, a ampliação da exclusão social. O autor defende “[...] o neoliberalismo como a única 

possibilidade de ajuste e de sobrevivência, ainda que a um elevado custo social” 

(DOURADO, 2002, p. 235).  

Há o entendimento de que, no Brasil, o processo de políticas educacionais é de 

descontinuidade, ocorrendo na área da educação um processo lento, de abundantes reformas 

                                                             
6 Para Nogueira (2012, p.28) o Neoliberalismo é uma [...] orientação política avessa à intervenção do Estado nas 
questões sociais, como se pode verificar com a privatização de empresas públicas, desemprego em massa, 
relações de trabalho precarizadas, movimento social criminalizado e perseguido, crescimento da dívida externa.    
7 Ferreira (2012, p.36) comenta que a Terceira via apresenta-se como uma alternativa: nem socialismo, nem 
neoliberalismo, criticando ambos, sem contestar o capitalismo. Ao contrário, esta teoria entende ser possível que 
o sistema capitalista subsista sendo aprimorado por uma relação de solidariedade entre as classes e por parcerias 
entre o público e o privado.  
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conhecidas popularmente como “ziguezague” e/ou “pêndulo”, que são intrínsecas à história 

da educação brasileira (SAVIANI, 2008). “No plano federal, o regime republicano expressou 

a tensão na política educacional, oscilando entre a centralização (oficialização) e 

descentralização (desoficialização)” (SAVIANI, 2008, p.11). A descentralização ocorreu 

devido às reformas no ensino estadual, em 1920, e a centralização, em consequência de 

reformas nacionais, em 1931, com ciclos de reformas de 1942 a 1946 (Capanema), com a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) em 1961 e diversas leis no período da 

ditadura militar (SAVIANI, 2008).  

“No Brasil, o período de democratização da década de 1980 foi marcado pela luta e 

pelo direito à educação como parte de uma demanda maior de democratização da sociedade e 

universalização de direitos sociais [...]” (PERONI, 2003, p.1). Com a promulgação da 

Constituição de 1988, trazendo em seu Artigo 205 que a educação é um direito de todos e 

dever do Estado e da família, a LDB de 1996 e o Plano Nacional de Educação (PNE-2001), 

houve mudanças significativas na ampliação ao acesso à educação superior pública.  

Conclui-se que a organização do Estado é complexa, mas necessária para o “bom” 

andamento da sociedade. Através das políticas públicas o Estado tem o papel de interferir em 

situações emergenciais ou quando as famílias não possuem condições financeiras para ter 

acesso a determinados direitos sociais. Em relação às políticas educacionais no Brasil, 

observa-se que o processo foi lento e com viés mais para o setor privado no final do século 

XX. Dessa forma, entende-se que é importante resgatar a retrospectiva da história da 

educação superior no país e seus desdobramentos no início do Século XXI.   

 

2.3 Breve retrospectiva da história da educação superior no Brasil 

  

 Os países da América Latina iniciaram sua trajetória no ensino superior no século 

XVI, diferentemente do Brasil, que começou quase três séculos depois. Segundo Oliven, “[...] 

os espanhóis fundaram universidades em suas possessões na América, as quais eram 

instituições religiosas, que recebiam a autorização do Sumo Pontífice, através de Bula Papal” 

(OLIVEN, 2002, p. 24). Conforme o autor, não houve criação de universidades no período 

Colonial no Brasil, tendo os primeiros cursos superiores surgido no século XIX.  

Segundo Fávero (2006), havia certa resistência da Coroa Portuguesa, que colonizava o 

Brasil, e por parte de uma minoria de brasileiros (nesse caso a elite), que custeava os estudos 

dos seus filhos na Europa. Uma das tentativas de criação de Universidades no país compôs o 

projeto do movimento dos Inconfidentes Mineiros (1789), porém sem sucesso. Para Cunha, 
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“com a proibição da criação de universidades na colônia, Portugal pretendia impedir que os 

estudos universitários operassem como coadjuvantes de movimentos independentes, 

especialmente a partir do século XVIII [...]” (CUNHA, 2000, p.152).   

 A respeito da educação, Oliven descreve que, 

 
[N]a colônia, o ensino formal esteve a cargo da Companhia de Jesus: os jesuítas 
dedicavam-se desde a cristianização dos indígenas organizados em aldeamentos, até 
a formação do clero, em seminários teológicos e a educação dos filhos da classe 
dominante nos colégios reais. Nesses últimos, era oferecida uma educação medieval 
latina com elementos de grego, a qual preparava seus estudantes, por meio dos 
estudos menores, a fim de poderem frequentar a Universidade de Coimbra, em 
Portugal (OLIVEN, 2002, p. 24).  

   

 Teixeira explica que, até o começo do século XIX, “a universidade do Brasil foi a 

Universidade de Coimbra, onde iam estudar os brasileiros, depois dos cursos no Brasil nos 

reais colégios dos jesuítas. [...] Nessa universidade graduaram-se, nos primeiros três séculos, 

mais de 2.500 jovens nascidos no Brasil” (TEIXEIRA, 1989, s. p.).   

 Para Fávero (2006), com a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, são criados 

os primeiros cursos superiores, como o curso Médico de Cirurgia da Bahia, através de um 

Decreto de 18 de fevereiro de 1808 e, no mesmo ano, em 05 de novembro, são criados os 

cursos de Anatomia, Cirurgia e Obstetrícia no Hospital Militar do Rio de Janeiro.  

No período Imperial (1822-1889), conforme Cunha (2000), a educação superior no 

país se consolidou mais. O Imperador havia criado em 1817 os cursos jurídicos em Olinda e 

em São Paulo. Os cursos de Engenharia surgiram em meados dos anos 1874, voltados para 

finalidades não bélicas. No mesmo ano, é criada no Rio de Janeiro a Escola Politécnica e em 

1875 a Escola de Minas, em Ouro Preto – MG.  

Cunha (2007) explica que, no final do século XIX, os liberais eram favoráveis à 

criação de universidades no Brasil. No entanto, os adeptos ao positivismo8 eram contrários, 

opondo-se violentamente. 

                                                             

8 Embora Augusto Comte seja comumente considerado o fundador do positivismo, para alguns autores, como 
Lowy (apud MINAYO, 1993), a ciência positiva tem suas origens na filosofia das luzes no século XVIII, através 
de Condorcet (1743-1794), que formulou, de forma clara e precisa, a idéia de que a ciência da sociedade deveria 
ser uma "Matemática Social", e de que, da mesma forma que nas ciências físicas e matemáticas, os interesses e 
as paixões deveriam ser abstraídos das ciências sociais. Em seu desenvolvimento histórico, portanto, o 
positivismo pode ser entendido como uma filosofia do século XIX, que identifica a ciência com a verdade; ou 
como uma corrente filosófica do nosso século, que reitera e radicaliza a posição empirista já característica do 
positivismo originário, apresentando uma ideia de ciência mais agressiva do que no positivismo comtiano. 
ALMEIDA, Ana Maria de; OLIVEIRA, Elizabete Regina Araújo de; GARCIA, Telma Ribeiro. Pesquisa em 
enfermagem e o positivismo. Rev. esc. enferm. USP[online]. 1996, vol.30, n.1, pp.25-32. ISSN 0080-6234.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0080-62341996000100003. 
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Na República Velha (1989-1930), “a influência do ideário positivista, no grupo de 

oficiais que proclamou a República, foi um fator que contribuiu, sobremaneira, para o atraso 

na criação de universidades no Brasil” (OLIVEN, 2002, p. 26). Conforme Oliven, a 

universidade era entendida pelos líderes da Velha República como ultrapassada, por ser 

medieval e atender às exigências do velho continente, não servindo para o Novo Mundo. Os 

lideres republicanos eram a favor da criação de cursos laicos.  

Conforme Cunha (2000), no período de 1889 a 1919 houve algumas tentativas de 

criação de universidades no país. A primeira tentativa foi em Manaus, no Estado do 

Amazonas, em 1909, durante o auge da produção de borracha na região. A universidade 

oferecia cursos de Engenharia, Direito, Medicina, Farmácia, Odontologia e de formação de 

oficiais da Guarda Nacional. No entanto, com a decadência econômica na região, a instituição 

foi fechada, restando apenas a Faculdade de Direito.  

Em 1911 houve a segunda tentativa, por iniciativa de um grupo privado em São Paulo, 

criando a Universidade de São Paulo, com oferta dos cursos de Medicina, Odontologia, 

Farmácia, Comércio, Direito e Belas Artes, mas, em 1917, a instituição foi dissolvida.  

Em Curitiba, no estado do Paraná, foi realizada a terceira tentativa de criação de uma 

universidade no Brasil, em 1912, por iniciativa local e com apoio do governo estadual, 

oferecendo os cursos de Direito, Engenharia, Medicina, Farmácia, Odontologia e Comércio, 

mas a instituição foi dissolvida no mesmo ano.   

Cunha descreve que “a primeira instituição de ensino superior do Brasil que assumiu 

duradouramente o status de universidade foi a Universidade do Rio de Janeiro, criada em 

1920, a partir de autorização legal conferida pelo presidente da República, por meio do 

Congresso Nacional, cinco anos antes” (CUNHA, 2000, p.162).  

Oliven afirma que 

 

[a] primeira universidade brasileira foi criada em 1920, data próxima das 
comemorações do Centenário da Independência (1922). Resultado do Decreto nº 
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 (OLIVEN, 
2002, p. 26).    

 

O Decreto nº 14.343, de 7 de setembro de 1920, que instituiu a criação da 

Universidade do Rio de Janeiro, através da união da Escola Politécnica, da Faculdade de 

Medicina e de Direito do Rio de Janeiro, definia que o Reitor da Instituição seria o Presidente 

do Conselho Universitário, órgão máximo de deliberação da universidade, composto também 
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pelos diretores de cada Faculdade e mais seis professores, sendo eleitos dois de cada 

Faculdade. 

Segundo Fávero, na primeira República o governo federal cria o Ministério da 

Educação e Saúde, tendo como primeiro Ministro Francisco Campos, que lança reformas no 

ensino secundário, superior e comercial. As reformas no ensino são pensadas para atender às 

novas mudanças que ocorrem no país, como o crescente processo de industrialização e 

consequente demanda por mão de obra qualificada (FÁVERO, 2006). 

Na República Nova (1930-1964) são criados vários dispositivos objetivando a 

reformulação da educação superior no país. Nesse período são fundadas a Universidade de 

São Paulo (1934) e a Universidade do Distrito Federal (1935). Já no pós-1945, iniciam-se 

movimentos de discussão sobre a situação da universidade no país, com debates pró-reforma. 

Os movimentos estudantis ganham destaque na década de 1960, preocupados com os rumos 

que a educação superior no Brasil seguiria.  

Cunha expõe que  

 

o governo federal baixou normas regulamentando a instalação de universidades nos 
estados. Em 28 de novembro de 1928, foi promulgado o Decreto 5.616, 
apresentando aquelas condições. As universidades criadas nos estados gozariam de 
perfeita autonomia administrativa, econômica e didática (CUNHA, 2000, p.165). 

   

Conforme Fávero, o Governo federal cria na década de 1930 vários decretos em seu 

projeto universitário, como o Decreto-lei 19.851/1931, que institui o Estatuto das 

Universidades, o Decreto-lei 19.852/1931, que organiza a Universidade do Rio de Janeiro e o 

Decreto-lei 19.850/1931, que cria o Conselho Nacional de Educação.   

Segundo Oliven, o Estatuto das Universidades Brasileiras, que vigorou até 1961, 

apontava que “[...] a universidade poderia ser oficial, ou seja, pública (federal, estadual ou 

municipal) ou livre, isto é, particular; deveria também, incluir três dos seguintes cursos: 

Direito, Medicina, Engenharia, Educação, Ciências e Letras” (OLIVEN, 2002, p. 27).  

O Decreto nº 19.851 de 1931 apresentava temas como os fins do ensino universitário, 

a administração universitária, como funcionaria a nomeação do reitor e diretor e suas 

atribuições, as funções do Conselho Universitário e da Congregação, quais as funções da 

Assembleia Universitária, a administração dos institutos universitários, a constituição e 

atribuições do Conselho Técnico Administrativo, a organização didática, as funções do corpo 

docente e auxiliares de ensino, a admissão dos cursos universitários, a habilitação e promoção 
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nos cursos universitários, diplomas e dignidade universitária, corpo discente, regime 

disciplinar e a vida social universitária (BRASIL, 1931). 

 Para Cunha, “a promulgação do Decreto 19.851, em 11 de abril de 1931, denominado 

pretensiosamente de Estatuto das Universidades Brasileiras, foi o desdobramento no campo 

do ensino superior da centralização política administrativa, iniciada com a criação do 

Ministério da Educação” (CUNHA, 2000, p. 165). 

 Sobre o Período Populista (1945-1964) Oliven descreve que, apesar da resistência das 

Faculdades Profissionais, que não desejavam perder sua autonomia, ocorre um processo de 

integração no ensino superior. Há o surgimento de universidades com a união de faculdades já 

existentes e a federalização de outras. Em 1964, 65% das matrículas no ensino superior 

encontravam-se em universidades. 

Fávero assinala que,  

 

[a] partir da década de 50, acelera-se o ritmo de desenvolvimento no país, provocado 
pela industrialização e pelo crescimento econômico. Simultaneamente às várias 
transformações que ocorrem, tanto no campo econômico quanto no sociocultural, 
surge, de forma mais ou menos explícita, a tomada de consciência, por vários setores 
da sociedade, da situação precária em que se encontravam as universidades no 
Brasil. Essa luta começa a tomar consistência por ocasião da tramitação do projeto 
de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sobretudo na segunda metade 
dos anos 1950, com a discussão em torno da questão escola pública versus escola 
privada. Limitados inicialmente ao meio acadêmico, os debates e reivindicações 
deixam de ser obra exclusiva de professores e estudantes para incorporarem vozes 
novas em uma análise crítica e sistemática da universidade no país (FÁVERO, 2006, 
p. 29). 

 

Diante da situação da educação superior no Brasil, na década de 1950, Fávero 

descreve que surgem movimentos cuja pauta era a modernização da universidade no país. 

Esses movimentos ganham mais força com a Lei nº 3.998, de 15 de dezembro de 1961, que 

promulga a criação da Universidade de Brasília (UnB). A UnB surge como a mais moderna 

universidade do país na sua organização institucional e pela sua finalidade:  

 

[E]ssa foi a primeira universidade brasileira que não foi criada a partir da 
aglutinação de faculdades pré-existentes; sua estrutura era íntegra, flexível e 
moderna e contrapunha-se à universidade segmentada em cursos profissionalizantes. 
Seguindo o modelo norte-americano, organizou-se na forma de fundação e os 
departamentos substituíram as cátedras (OLIVEN, 2002, p. 33).  

  

Oliven pontua que em 1961 foi promulgada a Lei 4.024, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB). Essa lei, mesmo com determinações flexíveis, manteve na prática 
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os modelos tradicionais de universidade. A primeira LDB não atingiu as cátedras9 vitalícias, 

as faculdades isoladas e as universidades formadas por cursos profissionalizantes. Manteve o 

foco no ensino, não incentivando a prática da pesquisa no país. Autorizou a participação dos 

estudantes nos órgãos de deliberação das universidades; no entanto, não determinou a 

proporção.  

Em relação à pesquisa nas universidades, Oliven comenta que, 

 

[e]m fóruns acadêmicos, como as reuniões da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC), assim como em revistas especializadas, professores e 
pesquisadores universitários defendiam uma modernização institucional. Muitos 
deles, com experiência de pós-graduação no exterior, buscavam implantar uma 
universidade voltada para pesquisa, seguindo o modelo de Humboldt, da Alemanha, 
ou norte-americana (OLIVEN, 2002, p. 32).    

 

Cunha acrescenta que  

o processo de modernização do ensino superior foi articulado nos quadros de 
referência da ideologia que clamava pela sua reforma, na tentativa de sincronizar a 
educação com as necessidades do desenvolvimento econômico e social. Esse 
processo foi inicialmente acionado pelo Estado, sobretudo pelo segmento militar 
(CUNHA, 2000, p.172).  

 

Fávero comenta que, em 1968, os movimentos estudantis, os debates nas 

universidades e as manifestações de rua se intensificaram junto ao governo federal, exigindo 

uma ação para solucionar os problemas educacionais mais excedentes. Assim, o governo 

federal cria em 1968 o Decreto nº 62.937, de 02 de julho de 1968, referente aos estudos do 

Grupo de Trabalho (GT), encarregado de resolver a crise das universidades (FÁVERO, 2006).   

De acordo com o decreto que o instituiu, o Grupo de Trabalho tinha por objetivo “[...] 

estudar a reforma da Universidade brasileira, visando à sua eficiência, modernização, 

flexibilização administrativa e formação de recursos humanos de alto nível para o 

desenvolvimento do país” (RELATÓRIO..., 1968, apud FÁVERO, 2006, p. 32-33).10  

Referente ao Relatório do GT, Fávero acrescenta: 

 

[...] o Relatório chama a atenção para o fato de a universidade brasileira estar 
organizada à base de faculdades tradicionais que, apesar de certos progressos, em 
substância, “ainda se revela inadequada para atender às necessidades do processo de 

                                                             
9 Do latim cathedra (que, por sua vez, tem origem num vocábulo grego que significa “assento” ou “cadeira”), a 
cátedra é a disciplina (ou a cadeira) que ensina um catedrático (um professor que tenha preenchido determinados 
requisitos para partilhar conhecimentos e que tenha alcançado o posto mais alto na docência). O termo também é 
usado para fazer referência à função e ao exercício do catedrático. Disponível em:< https://conceito.de/catedra>. 
Acesso em: 14 de out. 2017.  
10 Relatório do Grupo de Trabalho, 1968 apud FÁVERO, 2006.  
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desenvolvimento que se intensificou na década de 1950, e se conserva inadaptada às 
mudanças dele decorrentes” (FÁVERO, 2006, p. 33). 

 

Diante do Relatório do Grupo de Trabalho e após os debates em prol da reforma 

universitária, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, que 

fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a 

escola média e dá outras providências. Essa lei criou normas para nomeação de reitores, vice-

reitores, diretores e vice-diretores e para o funcionamento dos departamentos, do sistema de 

créditos, do vestibular classificatório, dos cursos de curta duração, do ciclo básico e outras 

inovações.  

Para Oliven,  

 

[a]o estabelecer a indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão, o 
regime de tempo integral e a dedicação exclusiva dos professores, valorizando sua 
titulação e a produção científica, essa Reforma possibilitou a profissionalização dos 
docentes e criou as condições propícias para o desenvolvimento tanto da pós-
graduação como das atividades científicas no país (OLIVEN, 2002, p. 33-34). 

 

Ressalta-se que a Reforma Universitária pela Lei nº 5.540 foi estabelecida para as 

instituições públicas de ensino superior. No entanto, as faculdades particulares, que eram 

fiscalizadas e precisavam de subsídios pelo poder público, tiveram que se adaptar a alguns 

pontos da nova legislação.  

Fávero afirma que “[...] somente a partir de 1968, como resultado dos trabalhos do GT 

e como desdobramentos da ação iniciada em 1966, acrescida de outros atos, é que ganha 

sentido falar-se de uma legislação básica da Reforma Universitária” (FÁVERO, 2006, p. 34).  

No início dos anos 1980, Oliven comenta que o Brasil contava com 65 (sessenta e 

cinco) universidades, sendo a metade com mais de 20.000 (vinte mil) alunos. Havia mais 800 

(oitocentos) estabelecimentos de ensino superior isolados. Essas instituições isoladas eram 

focadas apenas no ensino, não havendo a prática da pesquisa.  

Em meados dos anos 1980, com o processo de redemocratização em iminência, veio à 

tona a discussão com o governo federal e a sociedade civil sobre a promulgação da 

Constituição Federal pós-regime militar. A educação era um dos pontos em discussão, 

havendo grupos que apoiavam a educação pública como dever do Estado, e de outro lado as 

instituições privadas que desejavam mais incentivos pelo poder público.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, Oliven descreve que 
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[a] Constituição Federal estabeleceu um mínimo de 18% da receita anual, resultante 
de impostos da União, para manutenção e o desenvolvimento do ensino; assegurou, 
também, a gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais em todos os 
níveis e criou o Regime Jurídico único, estabelecendo pagamento igual para as 
mesmas funções e aposentadoria integral para funcionários federais. Em seu artigo 
207, reafirma a indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão em 
nível universitário, bem como a autonomia das universidades (OLIVEN, 2002, p. 
37). 

 

Assim, com a Carta Magna de 1988, o Estado deverá cumprir seu papel social de 

investir e fiscalizar a educação pública. O texto a seguir discorre sobre a década 1990, quando 

houve mudanças significativas na educação superior na rede privada e na rede pública de 

ensino. Após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 

1996, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que regulamentou 

o ensino superior nas instituições públicas, há uma expansão do ensino superior no Brasil, 

mas com grande crescimento das instituições privadas.   

 

2.4 O ensino superior no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002) 

 

 Durante a campanha eleitoral para presidência da República, Fernando Henrique 

Cardoso apresentou a proposta de governo intitulada “Mãos à obra, Brasil”. “A característica 

mais marcante da educação como meta prioritária da proposta é o destaque para o papel 

econômico da educação, como ‘base do novo estilo de desenvolvimento’, cujo dinamismo e 

sustentação provêm de fora dela mesma – do progresso científico e tecnológico” (CUNHA, 

2003, p. 38).   

 Em relação ao ensino superior federal, a proposta abria com o seguinte comentário: “o 

ensino superior federal precisa ser efetivamente revisto. Consome hoje de 70% a 80% de 

todas as verbas do Ministério da Educação, atendendo apenas a 22% dos jovens matriculados 

no ensino superior. Dos demais, 13% estão em escolas estaduais e o restante, cerca de 66%,  

pagam pelos seus estudos em instituições privadas” (CARDOSO, 2008, p. 50). Segundo 

Cunha, “a proposta referia-se negativamente à rede federal de ensino superior, que ‘precisaria 

ser revista’, silenciando-se quanto ao conjunto do ensino privado, que é majoritário e 

inegavelmente de qualidade bem inferior” (CUNHA, 2003, p. 39).  

A proposta assinalava que para expansão do ensino superior federal seria necessária a 

articulação entre União, estados e municípios. As universidades federais deveriam expandir 

com racionamento de gastos e aumento contínuo da produtividade. Seria necessária a criação 
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de uma nova política para o ensino superior privado, que apresentava um crescimento, 

atendendo a grande parte dos alunos matriculados no ensino superior (CARDOSO, 2008). 

Para Cardoso, uma nova política para o setor privado deveria ter 

 

[c]ompleta reformulação do sistema de autorização para criação de estabelecimentos 
e cursos; Fixação de critérios transparentes e objetivos para a distribuição de auxílio 
federal às instituições comunitárias, condicionando-a a um sistema de avaliação de 
qualidade; Reformulação do crédito educativo, condicionando-o a um sistema de 
avaliação da qualidade do ensino, incluindo as escolas particulares que queiram 
aderir a esse sistema, e avaliação da relação custo-benefício (CARDOSO, 2008, p. 
51).  

 

A passagem acima expõe certa preocupação da proposta com as instituições privadas 

de ensino superior, explicando que para o país crescer e atender às mudanças econômicas e 

sociais deveria haver um aumento na qualidade do ensino superior, tanto das instituições 

públicas quanto das privadas. Cunha comenta que  

 

a política para o ensino superior deveria promover uma ‘revolução administrativa’: o 
objetivo seria a administração mais racional dos recursos e a utilização da 
capacidade ociosa, visando a generalizar os cursos noturnos e aumentar as 
matrículas, sem despesas adicionais (CUNHA, 2003, p. 39). 

  

A proposta de Fernando Henrique Cardoso apresentava que o governo federal iria 

buscar a melhoria da educação superior, com cooperação dos estados, municípios e da 

sociedade civil, em busca de  

 

[i]mplantar um sistema de avaliação das universidades brasileiras de forma a 
estimular a produção acadêmica coletiva e individual dos professores; Modernizar 
os laboratórios de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, estimulando o 
estabelecimento de vínculos claros com a comunidade; Estimular a criação de cursos 
noturnos; Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico nas 
universidades e nos institutos de pesquisa, estimulando seu potencial de contribuição 
para o conhecimento da realidade brasileira e o avanço do país (CARDOSO, 2008, 
p. 54). 

 

De acordo com Cunha, o governo federal estava empreendendo “[...] uma intensa 

atividade reformadora no campo educacional, em todos os níveis e modalidades. Para isso, foi 

emendada a Constituição, promulgada uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 

baixadas leis e decretos sobre os mais diversos aspectos” (CUNHA, 2000, p. 189). 

Cunha (2003) comenta que a LDB de 1996 foi minimalista, não contendo todas as 

diretrizes e bases da educação brasileira, tornando-se necessário recorrer a outras normas. 

Para Oliven (2002), a LDB de 1996 definiu o processo de avaliação dos cursos de graduação e 
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das instituições de ensino superior, sendo um fator determinante para credenciamento e 

recredenciamento destas. Diante da avaliação, caso fossem encontrados problemas, a 

instituição teria um prazo para saná-los. Caso não conseguisse, haveria a possibilidade de 

descredenciamento. 

Conforme Oliven, “[n]a LDB de 1996 as atividades de ensino, pesquisa e extensão não 

eram consideradas indissociáveis em instituições de ensino superior não universitárias, apenas 

nas universidades” (OLIVEN, 2002, p. 37). A autora expõe que para ser considerada 

universidade e assim gozar da autonomia para definir novas vagas, criar novos cursos ou 

extingui-los e planejar atividades, a instituição precisaria contar com um terço de doutores ou 

mestres compondo seu quadro, mais um terço de contratados por tempo integral. 

O autor Ferreira (2011) comenta que a LDB/1996 trouxe a novidade da Educação à 

Distância (EaD), expondo que:  

 

Somam-se às novidades da LDB os cursos de graduação à distância – EAD, que são 
reflexos de uma política que privilegia a quantidade em detrimento da qualidade. 
Apesar de o aprofundamento dessa modalidade ter se dado no governo Lula [...], as 
primeiras regulamentações pós-LDB datam do período FHC, a saber: Decreto Nº 
2.494, de 10 de fevereiro de 1998, e a Portaria do MEC Nº 301, de 07 de abril de 1998 
(FERREIRA, 2011, p.56).   

 

Segundo Cunha (2003), durante o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 

ocorreu no Brasil um processo intenso de privatização e elevada discrepância entre a rede 

pública e a rede privada de ensino superior no país. As instituições privadas ampliaram a 

oferta de cursos sequenciais e a oferta de cursos superiores por meio da Educação à Distância.    

Lima (2014) corrobora Cunha (2003) ao dizer que:  

 

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, principalmente a partir de 1998 
ocorreu uma evolução das matrículas em instituições particulares de ensino superior. 
De acordo com Corbucci (2002), o ensino privado encontrou limites do poder 
aquisitivo de sua clientela, pois a ampliação da oferta de vagas não seria condição 
suficiente para assegurar a democratização do acesso ao ensino superior. Segundo o 
autor, o processo de seleção é discriminatório, pois ocorre muito antes do momento 
em que se realizam os exames vestibulares (LIMA, 2014, p.20). 

 

Segundo o INEP (2000), em 1960 a taxa de alunos matriculados na educação superior 

no país era de apenas 1% e em 2000 passou para 15%. De 1980 a 1998, houve um aumento 

significativo no número de alunos matriculados na educação superior no Brasil, 

principalmente na rede privada (ver Tabela 1). A esse respeito, Cunha assinala que, 

“impulsionados pela demanda de vagas, pelo freio na velocidade de expansão das redes 
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públicas de ensino e, especialmente, pelas normas facilitadoras, as instituições privadas de 

ensino multiplicaram-se em número e cresceram em tamanho” (CUNHA, 2003, p. 47).  

Para Nogueira (2012) “nas décadas de 1980 e 1990, continuou a forte expansão da 

educação superior, centralizada nas instituições de caráter privado, sobretudo nas faculdades 

desse setor. Em relação às instituições públicas, registraram-se perdas orçamentárias, o que 

refletiu no sucateamento das instituições públicas, bem como na redução de recursos humanos 

(técnico-administrativos e docentes)” (NOGUEIRA, 2012, p.35-36).  

Conforme o INEP (2000) em 1980 havia 492.232 (quatrocentos e noventa e dois mil, 

duzentos e trinta e dois) alunos matriculados na rede pública. Já na rede privada, no mesmo 

ano, havia 885.054 (oitocentos e oitenta e cinco mil e cinquenta e quatro) alunos. Em 1998, o 

número de matrículas nas instituições de educação superior públicas no país era de 804.729 

(oitocentos e quatro mil setecentos e vinte nove) e na rede privada era de 1.321.229 (um 

milhão trezentos e vinte e um mil duzentos e vinte e nove). 

Na Tabela 1, apresenta-se a evolução da matrícula, por natureza administrativa, nas 

instituições de ensino superior, no período compreendido entre 1980 a 1998.  

Conforme dados da Tabela 1, observa-se que houve um crescimento significativo de 

matrículas no ensino superior em Universidades Federais, no período de 1980 a 1998, sendo 

um aumento percentual de 28,7% (vinte e oito vírgula sete por cento), o que representa uma 

ampliação quantitativa de 87.774 (oitenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro) alunos 

matriculados. Salienta-se que entre 1980 e 1990, período de redemocratização do país, houve 

oscilação entre crescimento e diminuição de matrículas no ensino superior Federal.  

  A partir de 1991 houve aumento das matrículas na rede federal de ensino superior, 

com destaque para o período compreendido entre 1993 e 1994, quando houve um crescimento 

de 6,3% (seis vírgula três por cento) de matrículas. Nota-se que na década de 1990, houve um 

crescimento de 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) de matrículas no ensino superior na 

rede federal. Destaque para o primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, de 

1995 a 1998, que obteve um crescimento de 11,22% (onze vírgula vinte e dois por cento) de 

matrículas. 

No entanto, diante da Tabela 1, observa-se uma multiplicação acelerada de matrículas 

nas Universidades privadas. Houve um crescimento no período compreendido entre 1980 a 

1998 de 518.099 matrículas na rede privada, representando um percentual de expansão de 

209%. Entende-se que houve um desdobramento parcialmente acelerado no período de 1980 a 

1990 com 49,14% de crescimento de matrículas no ensino superior em Universidade privadas, 

o que representa quantitativamente uma ampliação de 121.886 matrículas. Destaca-se o 
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período do governo de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 1998 (primeiro mandato) com 

um aumento de 237.996 matrículas nas universidades privadas, o que representa um 

percentual de 69% (sessenta e nove por cento) de acréscimo de matrículas. 

 

Tabela 1 – Evolução da Matrícula por Natureza Administrativa – Brasil (1980-1998) 

 

 
 

Fonte: INEP, 2000. Adaptado. 
 

 
Diante da Tabela 1, observa-se que em 1998 as universidades federais representavam 

26,3% na distribuição das matrículas no ensino superior. Já as universidades privadas 

possuíam um percentual de 52,3% das matrículas, o que representa uma diferença de 
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aproximadamente 100% entre os alunos matriculados nas IFES e aqueles matriculados nas 

universidades privadas.  

   

Tabela 2 – Evolução do Número de Instituições por Natureza e Dependência Administrativa – Brasil 

(1980-1998) 

 

 

Fonte: INEP, 2000. Adaptado. 

 

Na Tabela 2 apresenta-se a evolução do número de instituições por natureza e 

dependência administrativa, no período compreendido entre 1980 a 1998. Pode-se notar que 

houve um crescimento tímido das universidades federais, com percentual de 14,7% (quatorze 
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vírgula sete por cento). Na década de 1980 houve a criação de apenas uma universidade e já 

na década de 1990 criou-se mais três universidades federais. No primeiro mandato de 

Fernando Henrique Cardoso, destaca-se que não houve ampliação de IFES. Na década de 

1980 houve a ampliação de 19 universidades privadas, representando um percentual de 95% 

(noventa e cinco por cento). No período de 1995 a 1998 houve um crescimento de 20,6% 

(vinte vírgula seis por cento) de Instituições de Ensino Superior (IES) privadas.  

Na Tabela 3 apresenta-se a evolução do número e distribuição percentual da matrícula 

por natureza, segundo as regiões do Brasil, em 1998.   

 

Tabela 3 – Número e Distribuição Percentual da Matrícula por Natureza segundo as Regiões/Brasil 

(1998) 

 

Fonte: INEP, 2000. 

 

Analisando a tabela 3, percebe-se uma maior concentração de matrículas na região 

Sudeste, com percentual de 48,38%, enquanto a região Sul possui 23,4%, a região Nordeste 

tem 17%, a região Centro-Oeste, 6,9% e a região Norte com percentual de 4,3%. Verifica-se 

uma concentração de matrículas nas regiões mais desenvolvidas, próximas dos grandes 

centros de desenvolvimento econômico e social.  

Com base no PNE,  

 

[d]eve-se observar, entretanto, que esta desigualdade resulta da concentração das 
matrículas em instituições particulares das regiões mais desenvolvidas. O setor 
público, por outro lado, está mais bem distribuído e cumpre assim, uma função 
importante de diminuição das desigualdades regionais – função esta que deve ser 
preservada (BRASIL, 2001a, p. 79). 

 

Entre 1960 e 2000 foi possível identificar um aumento no número de matriculados na 

rede particular de ensino em relação aos matriculados na rede pública. Conforme Pinto, “[...] 

em 1960 o setor privado respondia por 44% das matrículas de graduação, em 2002, essa 

participação passou para 70%” (PINTO, 2004, p. 730). 

A expansão da educação superior no país compôs de maneira mais expressiva, a partir 

de 2001, a agenda do governo federal. Com a publicação da Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 
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2001 (BRASIL, 2001a), que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE), o governo federal 

pretendia a renovação e o desenvolvimento da educação superior no Brasil, com um 

planejamento para o período de dez anos (2001 - 2010).  

No PNE havia um grupo de metas e objetivos para a educação superior, a saber, as 

principais:  

 

1. Prover, até o final da década a oferta de educação superior para pelo menos, 30% 
da faixa etária de 18 a 24 anos; [...] 3. Estabelecer uma política de expansão que 
diminua as desigualdades de oferta existentes entre as diferentes regiões do País; [...] 
5. Assegurar efetiva autonomia didática, científica, administrativa e de gestão 
financeira para as universidades públicas; [...] 11. Estabelecer, em nível nacional, 
diretrizes curriculares que assegurem a necessária flexibilidade e diversidade nos 
programas de estudos oferecidos pelas diferentes instituições de educação superior, 
de forma a melhor atender às necessidades diferenciais de suas clientelas e às 
peculiaridades das regiões nas quais se inserem; [...] 13. Diversificar a oferta de 
ensino, incentivando a criação de cursos noturnos com propostas inovadoras, de 
cursos sequenciais e de cursos modulares, com a certificação, permitindo maior 
flexibilidade na formação e ampliação da oferta de ensino (BRASIL, 2001a, p. 89-
90).  

 

Conforme o Plano Nacional de Desenvolvimento (BRASIL, 2001a), a União, em 

articulação com os Estados e os municípios, deveria participar do plano da educação superior 

na rede federal, estadual e municipal. 

Observa-se no contexto da década de 1990, uma ampliação do ensino superior, com 

destaque para as instituições privadas a partir do primeiro mandato do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso (1995- 1998), quando houve um acelerado processo de expansão de vagas 

no ensino superior das instituições privadas.  

“Diante deste quadro político, econômico e social brasileiro, o país elegeu o primeiro 

presidente representante de um partido dos trabalhadores que, durante oito anos, promoveu 

aprofundamentos, novidades, continuidades e rupturas com a política construída pelo seu 

antecessor em todos os aspectos” (FERREIRA, 2011, p.58).   

O texto a seguir apresenta traz um relato do processo de expansão da educação 

superior no governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no período de 2003 a 2010, com 

apresentação do objeto de estudo desta pesquisa, o REUNI.   
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2.5 A política de expansão do ensino superior no governo do presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva (2003-2010) 

 

Em 2002, a coligação Lula Presidente apresentou o programa de governo intitulado 

“Uma Escola do Tamanho do Brasil”, o qual propunha um projeto que assegurava a educação 

como direito, atendendo a três diretrizes gerais: em primeiro lugar a democratização do acesso 

e garantia de permanência, em segundo lugar a qualidade social da educação e em terceiro 

lugar a implantação do regime de colaboração e democratização da gestão.  

O programa demonstrava que a situação da educação superior no país nos dois últimos 

mandatos presidenciais havia se agravado. “O total de estudantes matriculados na educação 

superior no Brasil (7,7% dos jovens na faixa etária de 18 a 24 anos) continua sendo um dos 

menores da América Latina. Desses estudantes, 1/3 está matriculado em instituições públicas 

e 2/3 em instituições privadas” (PARTIDO..., 2002).  

Segundo descrito no programa de governo, em 1990, 500 mil brasileiros concluíram o 

ensino médio e em 2001 foram 2.000.000 milhões, um crescimento de 300%. Diante disso, 

havia uma preocupação com a expansão da educação superior no país, principalmente através 

da oferta de vagas nas instituições públicas, já que a demanda por vagas poderia chegar a seis 

ou sete milhões (PARTIDO..., 2002).   

Os compromissos básicos com a educação superior, apresentados no documento 

foram:  

 

A promoção da autonomia universitária e da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão nos termos constitucionais (Artigo 207 da CF); b) O 
reconhecimento do papel estratégico das universidades, em especial as do setor 
público, para o desenvolvimento econômico e social do país; c) A consolidação das 
instituições públicas como referência para o conjunto das IES do país; d) A 
expansão significativa da oferta de vagas no ensino superior, em especial no setor 
público e em cursos noturnos; e) A ampliação do financiamento público ao setor 
público, revisão e ampliação do crédito educativo, criação de programas de bolsas 
universitárias, com recursos não vinculados constitucionalmente à educação; f) A 
defesa dos princípios constitucionais da gratuidade do ensino público (artigo 206, IV 
da CF); g) O envolvimento das IES, em especial as do setor público, com a 
qualificação profissional dos professores para a educação básica, em cursos que 
garantam formação de alta qualidade acadêmica, científica e pedagógica e associem 
ensino, pesquisa e extensão (PARTIDO..., 2002.).   

 

O financiamento público da educação no Brasil, com o programa apresentado pelo 

governo Lula, pretendia superar os graves problemas da educação superior no país e deveria 

estar articulado com as exigências da sociedade. Já havia a reivindicação por expansão da 

educação superior, principalmente por entidades como a Associação Nacional dos Dirigentes 
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das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e a União Nacional dos Estudantes 

(UNE). 

A ANDIFES apresentou ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a 

“Proposta de Expansão e Modernização do Sistema Público Federal de Ensino Superior” em 

2003. O documento encaminhado pelos dirigentes máximos das instituições federais de 

ensino superior propunha trabalhos para os próximos quatro anos. Entres as propostas, 

destacam-se as seguintes: 

 

[...] 2. Duplicar o número de alunos na graduação (passar de 524.000 para 
1.048.000); [...] 4. Ocupar 100% das vagas surgidas em cada semestre (combater a 
evasão e a retenção, implementar políticas assistenciais e acadêmicas adequadas); 5. 
Ofertar 25.000 novas vagas nos vestibulares em cursos noturnos; [...] 10. Dobrar o 
número de trabalhos científicos publicados em periódicos indexados; [...] 12. Buscar 
formas de superar a desigualdade de oferta de vagas em cada Estado da Federação, 
estabelecendo políticas que definam taxas de referência do ensino público por 
número de habitantes, mediante a interiorização das ações da universidade, projetos 
de educação à distância e a criação de instituições de ensino superior federais; 13. 
Estabelecer, entre as IFES, estados, DF e municípios uma colaboração efetiva, 
dentro dos objetivos finais da universidade, ensino, pesquisa e extensão (ANDIFES, 
2003, p. 1).  

 

Com essas propostas, 

 

[...] esperava-se a recomposição das condições de trabalho, o preenchimento das 
vagas em aberto do corpo docente e técnico-administrativo em educação, a 
construção de um plano e implementação da autonomia universitária, atendendo às 
disposições da Constituição Federal de 1988, a reestruturação física das instituições 
de ensino, ampliação dos recursos humanos e implantação de meios para 
investimentos e custeio de cada projeto (ANDIFES, 2003, p.1).  

 

Em 2003, o então presidente da República instituiu, pelo Decreto de 20 de outubro de 

2003, o Grupo de Trabalho Interministerial, encarregado de analisar a situação da educação e 

apresentar um plano de ação visando à reestruturação, desenvolvimento e democratização das 

instituições federais de ensino superior – IFES. De acordo com o artigo 2º do Decreto, o 

Grupo de Trabalho seria composto por representantes do Ministério da Educação, que 

coordenariam o grupo, da Casa Civil da Presidência da República, da Secretaria-Geral da 

Presidência da República, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Ministério 

da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Fazenda (BRASIL, 2003). 

As instituições de ensino superior privadas possuíam, em 2002, 63,5% dos cursos 

superiores e 70% das matrículas na graduação. Em 2003, havia 1.951.655 alunos matriculados 

no ensino superior público, sendo distribuídos 531.634 na rede federal, 415.569 na rede 

estadual e 104.452 na rede municipal. Já as demais instituições de educação superior 
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totalizavam 2.428.258 alunos matriculados, com 1.261.901 na rede privada e 1.166.357 em 

instituições comunitárias/confessional/filantrópica (INEP, 2003).  

Diante da crise das universidades públicas, havia necessidade de um programa 

emergencial de apoio ao ensino superior, especialmente para as universidades federais, e uma 

reforma universitária mais profunda (BRASIL, 2003). Dessa forma, eram necessárias 

mudanças rápidas, estruturais e sólidas.  

As ações emergenciais seriam:  

 
a) Formular e implementar as diretrizes de um plano emergencial para equacionar e 
superar o endividamento progressivo junto aos fornecedores, combinando com a 
elevação dos recursos para os custos operacionais; b) Abrir concursos para 
preencher as vagas de professores e servidores, originadas por demissões, 
aposentadorias e exonerações, não preenchidas ao longo dos últimos dez anos, e 
para substituir os professores contratados em caráter temporário por professores 
efetivos. Assegurar ainda recursos para cobrir os déficits em manutenção e 
investimento; c) Outorgar autonomia para garantir às universidades federais o uso 
racional de recursos, maior eficiência no seu gerenciamento e liberdade para captar e 
aplicar recursos extra-orçamentários, além da autonomia didático-pedagógica; d) 
Garantir novas vagas: (i) concedendo bolsas de aproveitamento e regionalização 
para a contratação de doutores que desejem se dedicar ao magistério, especialmente 
nas licenciaturas em física, matemática, biologia, química, nos locais carentes de 
pessoal com formação superior, (ii) adotando critérios de regionalização e 
interiorização na política de abertura de vagas para concursos, juntamente com um 
auxílio para implantação de novas linhas de pesquisa para esses novos contratados, e 
(iii) reintegrando aposentados às atividades das universidades federais, mediante a 
implementação de um programa especial de bolsas de excelência (BRASIL, 2003, p. 
2-3).  

      

Para atender às necessidades emergenciais das universidades federais, o Grupo de 

Trabalho propunha a ampliação das vagas no ensino superior federal que, em 2003, eram de 

600.000 (seiscentas mil), com oferta de 120.000 (cento e vinte mil) vagas ao ano, para 

1.200.00 (um milhão e duzentos mil) alunos matriculados e 240.000 (duzentas e quarenta mil) 

ofertas de vagas anuais até 2007, dobrando assim o número de alunos matriculados e o 

número de oferta de vagas anuais no ensino superior. Consequentemente, o número de 

professores para atender à demanda de 1.200.000 alunos matriculados em 2007 seria de 

67.000 (sessenta e sete mil). Havia também uma preocupação com a relação aluno/professor, 

que em 2003 era de 11,9, mas o ideal projetado para 2012, segundo o REUNI, deveria ser 18 

alunos por professor (BRASIL, 2003). 

Em relação à força de trabalho administrativa, o Grupo de Trabalho pontuava que, 

“apesar da autorização de contratação de servidores durante 2003, o quadro de servidores 

ainda precisa de recomposição, sobretudo de reorganização” (BRASIL, 2003, p. 7).  
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Os custos com a manutenção das universidades federais deveriam aumentar em 

relação ao previsto para 2004. O governo federal previa um gasto de R$ 759.000.000,00 para 

2007. Com o projeto de expansão, esse valor deveria aumentar para R$ 1.010.229.000,00. 

Para enfrentar a situação emergencial das Universidades Federais e dobrar o número de 

alunos, seria necessário um aporte financeiro para complementar o quadro de professores, 

incorporar o potencial de aposentados e doutores, aumentar os investimentos para manutenção 

e ampliação da pós-graduação (BRASIL, 2003). O documento ainda menciona que, 

 

[p]ara evitar esse custo trágico, o MEC estima que o setor público brasileiro 
precisaria arcar, nos próximos anos, com um custo financeiro em torno dos R$ 982 
milhões por ano, a partir de 2004, chegando a R$ 1.797 milhões em 2007. Com esse 
custo, teremos recuperado o sistema, dando-lhe outra dinâmica, dobrando o número 
de alunos, elevando sua produção (BRASIL, 2003, p.10). 

 

 Para enfretamento da crise nas universidades federais é necessário sua autonomia, que 

deverá ser didático-científica, administrativa, na gestão financeira e patrimonial, participativa 

e transparente e nas relações entre as universidades e as fundações de apoio (BRASIL, 2003).  

Para alterações no quadro das universidades federais e para enfrentar a nova estrutura 

do século XXI, o primeiro passo seria o Pacto de Educação para o Desenvolvimento 

Inclusivo:  

 

O Pacto é uma ação de amplitude nacional, a ser implementado no curto prazo, 
congruente com uma visão de futuro de longo prazo, que corresponde a um novo 
modelo universitário cujas características fundamentais deverão ser definidas ao 
longo do primeiro semestre de 2004, em diálogo aberto com a comunidade 
acadêmica e a sociedade em geral (BRASIL, 2003, p. 14). 

  

No Pacto, as vagas abertas contemplariam prioritariamente as universidades federais, 

depois as estaduais e as municipais. As instituições particulares e comunitárias poderiam ser 

incluídas quando o setor público não absorvesse toda demanda por vagas na graduação. Havia 

o compromisso das instituições em ampliar as vagas na graduação no período noturno e os 

cursos ofertados pelo programa seriam gratuitos. No Pacto, “os alunos oriundos de famílias 

com renda mensal inferior a meio salário mínimo por pessoa poderão ter preferência para 

receberem as bolsas fornecidas pelo Programa de Apoio ao Estudante – PAE, ora em debate 

no Congresso Nacional” (BRASIL, 2003, p. 14).  

As etapas na elaboração da Proposta de Reforma Universitária Brasileira deveriam 

viabilizar soluções para  
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[a]mpliar a oferta de cursos e vagas nas universidades públicas, federais e 
municipais, sem sacrificar a qualidade, em um tempo de escassez de recursos 
financeiros; possibilitar, para milhões de jovens sem possibilidade de vaga nas 
universidades públicas, e sem recursos pessoais para pagar seus cursos nas 
instituições particulares, o sonho de concluir um curso superior; promover a 
responsabilidade social da universidade, em compromisso com o desenvolvimento 
inclusivo da economia e da sociedade brasileira (BRASIL, 2003, p.16). 

   

Assim, com a ação do Estado e a contribuição da comunidade acadêmica e da 

sociedade civil seria possível combater a crise das universidades federais em prol de uma 

universidade democrática, inclusiva e de ampla produção científica para crescimento do país.  

Segundo dados do Censo da educação superior de 2005, o Brasil contava com 176 

Universidades, sendo 90 públicas, divididas em 52 federais, 33 estaduais e 05 municipais. No 

mesmo ano, o INEP divulgou que a educação superior pública possuía 1.192.189 alunos 

matriculados na graduação. As instituições privadas em 2005 totalizavam 1.934, com 86 

universidades e 3.260.967 alunos matriculados na graduação. O INEP apresentou em 2005 

que “a cada ano têm ingressado 1.700.000 novos estudantes de graduação, na modalidade 

presencial, no sistema de educação superior” (BRASIL, 2007b, p. 10).  

Diante do diagnóstico da educação superior no Brasil, no início dos anos 2005, e para 

atender à demanda dos alunos carentes concluintes do ensino médio, o governo federal 

promulgou a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que instituiu o Programa Universidade 

Para Todos (PROUNI). 

Segundo a Lei 11.096/2005, o PROUNI seria destinado à concessão de bolsas de 

estudos integrais e bolsas de estudo de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco 

por cento) para estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em 

instituições de ensino superior, com ou sem fins lucrativos (BRASIL, 2005). Na prática, os 

alunos foram beneficiados com bolsas integrais ou parciais de 50% (cinquenta por cento).  

As bolsas integrais seriam destinadas aos brasileiros não portadores de diploma de 

curso superior e que frequentaram o ensino médio em instituição de ensino pública ou por 

terem cursado esse nível de ensino na rede privada mediante bolsa de estudos. A renda per 

capita do participante deveria ser de um salário-mínimo e meio. Havia outra categoria que 

poderia ser contemplada com a bolsa integral, os professores da educação básica sem diploma 

de curso superior, não sendo observados os critérios de renda per capita nesse caso. As bolsas 

de 50% (cinquenta por cento) teriam os mesmos critérios das bolsas integrais, exceto a renda, 

que deveria ser de três salários-mínimos.  

As instituições privadas, ao aderirem ao PROUNI, deveriam conceder uma bolsa 

integral para cada 10,7 (dez vírgula sete) alunos mensalistas matriculados em cursos de 
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graduação. Em contrapartida, o governo federal daria isenção dos seguintes impostos: 

Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a 

Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social e a Contribuição para o 

Programa de Integração Social (BRASIL, 2005).  

Assim, ocorrem várias mudanças na educação superior do país no início do século 

XXI. A seguir serão analisados os dados de 2002 a 2007, referentes à evolução da educação 

superior no Brasil, tanto das instituições públicas como das instituições privadas, fazendo uma 

comparação da expansão em ambas.  

 

2.6 Evolução da educação superior no Brasil 2002-2007 

 

Com as medidas tomadas pelo governo federal a partir de 2003, houve mudanças 

significativas no ensino superior no Brasil, a saber: na evolução do número de instituições, no 

número de cursos, no número de vagas, no número de vagas ociosas, no percentual de 

concluintes em relação ao número de alunos que ingressaram quatro anos antes e na evolução 

do número de matrículas. 

 

Tabela 4 – Evolução do Número de Instituições, segundo a categoria Administrativa – Brasil (2002 a 

2007) 

 

Fonte: MEC/INPE/2009. Adaptado.  

 

 Na Tabela 4 apresenta-se a evolução do número de instituições, segundo a categoria 

administrativa, no período de 2002 a 2007.  Diante da Tabela 4, Observa-se um aumento de 

45,2% (quarenta e cinco vírgula dois por cento) de instituições federais de ensino superior no 

período compreendido entre 2002 a 2007. Destaca-se o crescimento significativo no período 

de 2002 a 2003, com percentual de 13,7% (treze vírgula sete por cento). Pontua-se que no 

primeiro governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, houve um crescimento das IFES 

acima da média do governo anterior, com percentual de 27,8% (vinte e sete vírgula oito por 

cento) no recorte temporal de 2003 a 2007.   



52 

 

As IES privadas tiveram um crescimento acelerado no período de 2002 a 2003, com 

um percentual de crescimento de 14,6% (quatorze vírgula seis por cento). No entanto, 

observa-se que a partir de 2006 para 2007, houve uma diminuição de sua ampliação, com 

percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento). “Uma das razões dessa tendência é a 

recorrente integração de instituições, por fusão ou compra, observada nos últimos anos” 

(INEP, 2009, p. 6). Acrescenta-se que no período de 2004 a 2007 houve uma diminuição no 

percentual de instituições privadas de ensino, sendo que as instituições públicas tiveram 

também uma baixa de 2006 para 2007. 

Diante da Tabela 4, percebe-se um aumento significativo das instituições privadas de 

ensino superior, alcançando em 2007 o percentual de 89% (oitenta e nove por cento) do 

número de estabelecimentos de ensino superior no país, com apenas 4,7% (quatro vírgula sete 

por cento) de instituições federais de ensino superior.   

Na Tabela 5 apresenta-se a evolução do número de cursos, segundo a categoria 

administrativa, no período de 2002 a 2007.    

 

Tabela 5 – Evolução do Número de Cursos, segundo a Categoria Administrativa – Brasil (2002 - 

2007) 

 

 Fonte: MEC/INEP/DEED/2009. Adaptado.  

 

 Nota-se conforme a Tabela 5, que entre o período de 2002 a 2007 houve ampliação 

dos cursos de forma irregular, com percentual total de crescimento nesse período de 30,9% 

(trinta vírgula nove por cento). Destaca-se o ano de 2005, quando não houve criação de 

nenhum curso nas instituições públicas de ensino superior e o ano de 2006, com um 

crescimento de 13,7% (treze vírgula sete por cento) de cursos. 

 De 2002 a 2007, as instituições privadas de ensino superior obtiveram um crescimento 

de 84,7% (oitenta e quatro vírgula sete por cento) na oferta de cursos de graduação. “[...] As 

IES privadas foram responsáveis pela oferta do maior número de cursos em 2007, um total de 

16.892” (INEP, 2009, p. 8). Destaca-se o ano de 2003, quando houve o aumento de 18% 

(dezoito por cento) na oferta de cursos de graduação nas instituições privadas. No período de 
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2005 para 2007 houve queda no crescimento dos cursos de graduação nas instituições 

privadas, tendo o ano de 2007 apresentado o menor percentual, 8,6% (oito vírgula seis por 

cento). 

 Entende-se que há nesse período uma discrepância na oferta de cursos de graduação 

entre instituições públicas e privadas de ensino superior. As instituições públicas federais em 

2007 possuíam 13% (treze por cento) dos cursos de graduação ofertados pelo país e as 

instituições privadas de ensino possuíam, no mesmo período, o percentual de 72% (setenta e 

dois por cento).    

 Na Tabela 6, apresenta-se a evolução do número de vagas, segundo a categoria 

administrativa, no período de 2002 a 2007.  

 

Tabela 6 – Evolução do Número de Vagas, segundo a Categoria Administrativa – Brasil (2002 - 2007) 

 

 Fonte: MEC/INEP/DEED/2009. Adaptado. 

 

 Conforme pode ser observado na Tabela 6, “o número de vagas ofertadas por 

processos seletivos na graduação presencial foi de 2.832.942 em todo o Brasil, 

correspondendo a um incremento de 194.344 (7,4%) em relação ao ano anterior” (INEP, 

2009, p. 9). Na rede federal de ensino superior ocorreu um aumento satisfatório de vagas. 

Houve no período de 2002 a 2007 um acréscimo de 24,9% (vinte e quatro vírgula nove por 

cento) no número de vagas ofertadas nas instituições federais de ensino superior.   

 As instituições privadas tiveram um aumento de 1.016.949 (um milhão, dezesseis mil, 

novecentos e quarenta e nove) novas vagas de 2002 a 2007, sendo um percentual de 69% 

(sessenta e nove por cento) de aumento. Novamente as instituições privadas de ensino se 

destacaram na oferta de vagas no período de 2002 a 2007, tendo um percentual de 88,4% 

(oitenta e oito vírgula quatro por cento), diferente das instituições federais que possuíam em 

2007 apenas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no Brasil.    

Na Tabela 7, apresenta-se a evolução do número de vagas ociosas, segundo a categoria 

administrativa, no período de 2002 a 2007. 
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Tabela 7 – Evolução do Número de Vagas Ociosas, segundo a Categoria Administrativa – Brasil 

(2002 - 2007) 

 

 Fonte: MEC/INEP/DEED/2009. Adaptado. 

 

 Diante da Tabela 7, destaca-se que “o número de vagas oferecidas não foi 

acompanhado por um crescimento proporcional no número de ingressos e matrículas [...], 

resultando no aumento das vagas ociosas em quase todas as categorias administrativas” 

(INEP, 2009, p. 10). Observa-se que houve um aumento de 1.695 (mil seiscentos e noventa e 

cinco) vagas ociosas na rede federal de ensino superior de 2002 a 2007, sendo um aumento 

percentual de 99,5% (noventa e nove vírgula cinco por cento).    

Houve uma diminuição entre 2002 e 2003 de 812 (oitocentos e doze) vagas ociosas 

nas IFES, um percentual negativo de -47,6%.  Percebe-se um aumento significativo de 2005 a 

2007, com destaque para o ano de 2005, com um crescimento de 84,8% (oitenta e quatro 

vírgula oito por cento) de vagas ociosas nas instituições federais de ensino superior. As 

instituições privadas tiveram um aumento de 758.134 (setecentos e cinquenta e oito mil, cento 

e trinta e quatro), sendo um percentual de 137% (cento e trinta e sete por cento) de aumento. 

As vagas ociosas nas instituições privadas de ensino superior tiveram destaque nos períodos 

compreendidos entre 2003 a 2004, quando ocorreram os maiores índices de aumento, 

variando o primeiro em 31,2% (trinta e um vírgula dois por cento) e o segundo em 37,3% 

(trinta e sete vírgula três por cento).  

Observa-se que em 2007 as IES privadas compreenderam mais de 97% (noventa e sete 

por cento) das vagas ociosas no país, o que pode ser explicado pela falta de recursos 

financeiros para pagamento das mensalidades e demais custos ao ingressar no ensino superior 

privado. Já as IFES não ultrapassaram um por cento das vagas ociosas, o que ressalta a 

importância das políticas de permanência dos alunos em vulnerabilidade socioeconômica e a 

concessão de bolsas de pesquisa, extensão e monitoria. Segundo o INEP (2009):   

 

Um objetivo previsto pelo Plano Nacional de Educação (PNE) para o ensino 
superior é a diminuição na taxa de evasão de alunos. Essa dimensão pode ser 
analisada por meio dos dados do Censo da Educação Superior. O percentual de 
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conclusão, calculado pela razão entre o número de concluintes de um ano e do 
ingresso quatro anos antes, apresentou pouca variação no período recente (INEP, 
2009, p. 13). 

 

A Tabela 8 apresenta o percentual de concluintes em relação ao número de alunos 

ingressantes quatro anos antes, no período de 2002 a 2007.  

 

Tabela 8 – Percentual de Concluintes em relação ao Número de alunos que ingressaram quatro anos 

antes – Brasil (2002 a 2007) 

 

  Fonte: MEC/INEP/DEED/2009. Adaptado. 

 

 O percentual de concluintes, em relação ao número de alunos que ingressaram quatro 

anos antes (ver Tabela 8) nas IES brasileiras, foi de 59,2% (cinquenta e nove vírgula dois por 

cento) em 2002, e em 2007, 58,1% (cinquenta e oito vírgula um por cento). Nas instituições 

federais de ensino superior houve um aumento de 2002 para 2007, passando de 69% (sessenta 

e nove por cento) para 72,6% (setenta e dois vírgula seis por cento), o que representa 3,6% 

(três vírgula seis por cento) de crescimento. 

“As instituições privadas, como nos últimos anos, apresentaram o menor percentual de 

conclusão nos cursos de graduação presencial em 2007, com 55,4% de concluintes [...]” 

(INEP, 2009, p.13). Observa-se que no período de 2002 a 2007 a taxa de concluintes nos 

cursos de graduação das instituições privadas manteve-se constante em 50% (cinquenta por 

cento), com média de 55% (cinquenta e cinco por cento) de alunos diplomados em relação a 

quatro anos antes, no período de 2002 a 2007.  

Diante da Tabela 8, conclui-se que as instituições federais de ensino superior possuíam 

taxas satisfatórias de diplomados, com um percentual em 2007 de 72,6% (setenta e dois 

vírgula seis por cento). Já as instituições privadas de ensino superior obtiveram em 2007 uma 

taxa de 55,4% (cinquenta e cinco vírgula quatro por cento).  
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Tabela 9 – Evolução do número de matrículas por categoria administrativa, segundo o turno – Brasil 

(2002 a 2007) 

 

Fonte: MEC/INEP/DEED/2009. Adaptado. 

 

Na Tabela 9, apresenta-se a evolução do número de matrículas por categoria 

administrativa, segundo o turno, no período de 2002 a 2007. Observa-se que houve “[...] 

aumento da proporção de matrículas no período noturno nas instituições federais de ensino 

superior. O crescimento das matrículas nesse turno, em relação ao ano de 2006, foi de 5,7% 

(cinco vírgula sete por cento). “O maior crescimento foi observado entre as instituições 

privadas (6,0%) e entre as instituições federais (5,3%) [...]” (INEP, 2009, p. 15). 

Diante das tabelas apresentadas acima, nota-se o predomínio expressivo das 

instituições privadas no quantitativo de universidades e vagas, em comparação às instituições 

federais de ensino superior, no período de 2002 a 2003. Com a eleição do Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, no período de 2003 a 2006, manifestou-se uma preocupação com a 

expansão da educação superior federal no país. O governo cria durante o ano de 2003 grupos 

de trabalho, com o propósito de analisar e apresentar propostas para expansão da educação 

superior no país, conhecida também como primeira fase de expansão das IFES.  

Assim, percebe-se um crescimento significativo das IFES pelo Brasil (2003 – 2007), 

consequentemente um aumento na oferta de cursos de graduação e de vagas e na busca da 

interiorização desse nível de ensino em um país com extensas dimensões geográficas. As 

IFES diminuíram suas vagas ociosas e ampliaram a taxa de alunos concluintes, alcançando 

em 2007 um percentual de 72,6% de alunos diplomados em relação a quatro anos antes. Outro 

detalhe a ser observado é a ampliação, de certa forma tímida, da oferta dos cursos no período 

noturno, atendendo parcela da sociedade trabalhadora.     

No entanto, entende-se que as instituições privadas de ensino superior no Brasil 

possuíam a maior oferta de vagas e cursos. Diante desse diagnóstico, com o propósito de 

atender à sociedade brasileira, possibilitando o acesso ao ensino superior gratuito e de 

qualidade, é criado em 2007 o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que era 
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composto pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI).   

Nas próximas seções será abordado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE – 

2007), com foco no REUNI, uma análise crítica do Programa, com apresentação do início de 

sua implantação e execução e os resultados gerais (2008 – 2012) nas instituições 

participantes.  

 

2.7 O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), o Decreto nº 6.096 e as diretrizes 

gerais do REUNI 

  

A partir de 2003, há uma ação contra a crise pela qual estava passando o ensino 

superior público no Brasil. O governo federal cria grupos de trabalho para elaborar relatórios 

com o propósito de traçar planos de ação, visando à expansão e à reestruturação das 

universidades. Algumas ações são tomadas ao longo do período de 2003 a 2007, tanto para as 

instituições públicas de ensino superior quanto para as instituições privadas. Este período 

ficou conhecido como a primeira fase de expansão das IFES pelo país. Sua segunda fase foi 

entre 2008 e 2012 através do REUNI.  

O Plano de Desenvolvimento da Educação (BRASIL, 2007c) entende a educação com 

base nos objetivos da Constituição Federal de 1988, com perspectiva de construção de um 

sistema educacional nacional e, consequentemente, sua multiplicidade. Assim, as ações do 

PDE terão etapas e modalidades com o propósito de atender a todos os níveis de ensino. 

Diante de um país com extrema discrepância social, o PDE pretende, como desafio, diminuir 

as desigualdades sociais, regionais e educacionais. 

Conforme Brasil, “a educação, como sempre afirmamos, é um caminho sólido para o 

Brasil crescer beneficiando todo o nosso povo. O Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE) é um passo grandioso nesse sentido” (BRASIL, 2007c, p. 3).  

“O PDE pretende responder a esse desafio através de um acoplamento entre as 

dimensões educacional e territorial operado pelo conceito de arranjo educativo. Não é 

possível perseguir a equidade sem promover esse enlace” (BRASIL, 2007c, p. 6). 

Há seis pilares que sustentam o PDE: 

 

i) Visão sistêmica da educação; ii) territorialidade, iii) desenvolvimento, iv) regime 
de colaboração, v) responsabilização e vi) mobilização social – que são 
desdobramentos consequentes de princípios e objetivos constitucionais, com a 
finalidade de expressar o enlace necessário entre educação, território e 
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desenvolvimento, de um lado, e enlace entre qualidade, equidade e potencialidade, 
de outro (BRASIL, 2007c, p. 11). 

   

 Diante disso, o PDE objetivou a colaboração da União, dos estados, dos municípios e 

da sociedade em geral para transformar o plano em uma ação para melhoria da qualidade da 

educação em todos os níveis, para o desenvolvimento econômico do país, de modo a alcançar 

todos os cidadãos brasileiros.  

 “No PDE há seis princípios complementares entre si, a saber: expansão da oferta de 

vagas, garantia da qualidade, promoção de inclusão social pela educação, ordenação territorial 

e desenvolvimento econômico e social” (BRASIL, 2007c, p. 26). Com esses princípios, o 

PDE colocará à disposição das universidades federais, respeitando sua autonomia, a expansão 

e a reestruturação do parque universitário federal. “Recomposto o patamar de financiamento 

condizente com a oferta de matrículas, era preciso oferecer às instituições condições para que 

pudessem repensar sua estrutura acadêmica e seu desenho institucional” (BRASIL, 2007c, p. 

27). 

Brasil comenta que, 

 

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

 

Assim, diante das reivindicações da sociedade para renovação e desenvolvimento da 

educação superior pública no país, da necessidade de formação de mão de obra qualificada, 

com o crescimento da demanda nacional e internacional e sendo uma das ações do Plano de 

Desenvolvimento da Educação 2007 (PDE) e pelo papel atribuído pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) com o Plano Nacional de Educação 2001 (PNE), o governo 

federal publicou o Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que instituiu o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI).  

Segundo o PDE, o REUNI tem como fim imediato o aumento das vagas de ingresso e 

a diminuição nas taxas de evasão nos cursos presenciais de graduação. Atendendo às 

reivindicações da ANDIFES (1997) e de outros seguimentos, o REUNI busca aumentar o 

investimento na educação superior, para melhoria nos indicadores das IFES e ampliação de 

um milhão de vagas em nível de graduação. Com o aumento de vagas, abriram-se as portas 

para acesso das classes inferiores ao ensino superior, que necessitavam de apoio financeiro 
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para sua manutenção. Dessa forma, o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) 

consolida o REUNI.  

O REUNI objetivou criar condições para a ampliação do acesso e permanência na 

educação superior, em nível de graduação, através de melhor aproveitamento da estrutura 

física e de recursos humanos existentes nas universidades federais. Sua implantação e 

execução foram definidas para um período de cinco anos (2008-2012).  

O Decreto nº 6.096 trazia em seu Artigo 2º as diretrizes do Programa, das quais se 

destacam: 

 

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, p. 1-2).  

 

Para cada diretriz apresentada no Decreto nº 6.086 (BRASIL, 2007a) havia metas a 

serem cumpridas. Na primeira diretriz buscava-se o aumento de vagas de ingresso, 

especialmente no período noturno, a redução das taxas de evasão e ocupação de vagas 

ociosas. Na segunda diretriz, a promoção da ampla mobilidade estudantil mediante o 

aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre cursos e programas, e entre 

instituições de educação superior. Segundo Brasil,   

 

[...] a mobilidade estudantil emerge como um importante objetivo a ser alcançado 
pelas instituições participantes do REUNI não só pelo reconhecimento nacional e 
internacional dessa prática no meio acadêmico, mas fundamentalmente por se 
constituir em estratégia privilegiada de construção de novos saberes e de vivência de 
outras culturas, de valorização e de respeito ao diferente (BRASIL, 2007a, p. 5). 

 

A terceira diretriz objetivava a revisão da estrutura acadêmica, buscando a constante 

elevação da qualidade, a reorganização dos cursos de graduação, a diversificação das 

modalidades de graduação, preferencialmente com superação da profissionalização precoce e 

especializada, a implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a 

construção de itinerários formativos e previsão de modelos de transição, quando fosse o caso.  
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A quarta diretriz buscava a articulação da educação superior com a educação básica, 

profissional e tecnológica, a atualização de metodologias (e tecnologias) de ensino-

aprendizagem e previsão de programas de capacitação pedagógica, especialmente no caso da 

implementação de um novo modelo.  

A quinta diretriz pretendia implementar políticas de inclusão, com programas de 

assistência estudantil e políticas de extensão universitária. E por fim, a última diretriz tinha 

por base a articulação da graduação com a pós-graduação: expansão quali-quantitativa da pós-

graduação, orientada para a renovação pedagógica da educação superior. 

“A meta global do programa era a elevação gradual da taxa média de conclusão dos 

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

presenciais por professor para dezoito, ao final de cinco anos” (BRASIL, 2007b, p. 4). 

A Taxa de Conclusão de Graduação (TCG), segundo as Diretrizes Gerais do REUNI, 

“[...] resultará de uma administração eficiente das vagas ociosas, facilitada pela flexibilidade 

curricular e um favorecimento da mobilidade estudantil entre cursos e instituições diferentes, 

com aproveitamento de créditos” (BRASIL, 2007a, p. 4). Assim, a TCG será a relação entre o 

total de diplomados nos cursos de graduação presencial (DIP) num determinado ano e o total 

de vagas oferecidas pela instituição (ING5) cinco anos antes. A fórmula resultante é: TCG = 

DIP/ING5.  

A Relação de Alunos por Professor (RAP) foi baseada no Art. 57 da Lei 9.394 de 1996 

(BRASIL, 1996), que instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). O Art. 57 

determina que a carga horária mínima do professor é de 20 horas semanais em sala de aula, 

com 40 alunos. Para determinar 18 alunos por professor, deve-se seguir o seguinte cálculo:  

 

Tendo por base um curso de graduação com 3.000 (três mil) horas, valor médio a 
partir da resolução nº  2, de 18 de julho de 2007, do Conselho Nacional de Educação 
(CNE), com duração de 09 (nove) semestres, ou seja, 4,5 (quatro vírgula cinco) 
anos, e onde cada semestre possui 15 (quinze) semanas, têm-se que [(3.000 horas / 9 
semestres) / 15 (quinze) semanas] =  22,2 horas semanais. Se cada professor 
ministra 10 (dez) horas semanais) = 2,2 professores. Assim, a Relação Aluno 
Professor foi obtida por meio da equação (40 alunos por sala/ 2,2 docentes) ≅ 18 
alunos (WESKA, 2012, p. 28).  

 
Para cumprimento das metas, o MEC destinará recursos financeiros às instituições 

participantes do programa, diante de cada proposta encaminhada ao órgão. As propostas 

deverão indicar:  

i) construção e readequação de infra-estrutura e equipamentos necessários à 
realização dos objetivos do programa; ii) compra de bens e serviços necessários ao 
funcionamento dos novos regimes acadêmicos e; iii) despesas de custeio e pessoal 
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associadas à expansão das atividades decorrentes do plano de reestruturação 
(BRASIL, 2007b, p. 29). 

 

Segundo o artigo 4º, do decreto nº 6.096/2007, “o plano de reestruturação da 

universidade que postule seu ingresso no Programa, respeitados a vocação de cada instituição 

e o princípio da autonomia universitária, deverá indicar a estratégia e as etapas para a 

realização dos objetivos [...]” (BRASIL, 2007b, p. 29).  

O plano elaborado por cada instituição federal de ensino superior deverá ser debatido 

com a Comunidade Universitária e aprovado no Conselho Universitário. Após essa etapa, a 

proposta de adesão ao REUNI será encaminhada ao MEC que, diante da sua aprovação, 

assinará um Termo de Pactuação de Metas com a instituição. “Os projetos apresentados ao 

REUNI serão avaliados em função da consistência entre as suas proposições e as exigências 

do decreto que instituiu o Programa, bem como quanto à exequibilidade dessas proposições” 

(BRASIL, 2007, p. 6). 

Segundo Brasil (2007a), as propostas das universidades federais poderão iniciar em 

todas as Unidades Acadêmicas, em algumas delas, e/ou em novas unidades que forem criadas, 

desde que, ao final do Programa, as metas sejam cumpridas.  

Paralelamente à ampliação das vagas de ingresso, em nível de graduação, havia a 

preocupação com a qualidade da educação. “Ela é fundamental para que os diferentes 

percursos acadêmicos oferecidos possam levar à formação de pessoas aptas a enfrentar os 

desafios do mundo contemporâneo, em que a aceleração do processo de conhecimento exige 

profissionais com formação ampla e sólida” (BRASIL, 2007a, p. 5). 

“É importante ressaltar que o REUNI não preconiza a adoção de um modelo único 

para a graduação das universidades federais, já que ele assume como pressuposto tanto a 

necessidade de se respeitar a autonomia universitária, quanto a diversidade das instituições” 

(BRASIL, 2007a, p. 4).  

Com o REUNI houve a criação de novos cursos de graduação e a expansão de outros 

existentes nas universidades federais. Segundo Araujo e Pinheiro, o REUNI 

 

[...] tem como propósito dotar as universidades federais das condições necessárias 
para que possam expandir as vagas no ensino superior e reduzir a evasão dos alunos, 
no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e dos recursos 
humanos existentes. Igualmente, ressalta a importância de propiciar a mobilização 
estudantil e a ampliação de políticas de inclusão e de assistência estudantil 
(ARAUJO; PINHEIRO, 2010, p. 659). 
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“Centrado em dois eixos, o da expansão, expresso em suas metas quantitativas, e o da 

reestruturação, metas qualitativas, o REUNI integrou-se à política nacional de expansão da 

educação superior pública [...]” (SILVA, 2014, p. 2). O REUNI propunha metas globais 

audaciosas, como o percentual de 90% de diplomados em relação a cinco anos antes e uma 

relação aluno/professor de um para dezoito 1/18. Assim, surgem diversos movimentos no 

Brasil contra a adesão das IFES ao REUNI.  Mas, o que esses movimentos reivindicavam?   

A seguir, será apresentada uma análise crítica do REUNI, com base no “Livro Cinza 

do REUNI”, com relatos de alunos e professores em relação às consequências do REUNI para 

as IFES brasileiras.   

 

2.8 Análise crítica do REUNI 

 

Em agosto de 2007 o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 

Superior (ANDES) publicou o “CADERNOS ANDES: As novas faces da reforma 

universitária do governo Lula e os impactos do PDE sobre a educação”. O caderno 

apresentava na sua introdução uma dura crítica ao PDE, ao comentar que “[...] o PDE dá 

continuidade, de forma extremamente autoritária, à reforma universitária já em andamento, 

que foi iniciada com várias ações claramente favoráveis à iniciativa privada, tanto na 

educação quanto na área da tecnologia, como o PROUNI e a Lei de Inovação Tecnológica 

(ANDES, 2007, p.9)”. 

Para o Andes (2007), o governo federal diante do diagnóstico da educação superior 

nas instituições federais e da urgência em consolidar um novo modelo, instituiu o Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). O 

programa objetivava ampliar as vagas na educação superior em nível de graduação, paralelo a 

implantação de políticas de permanência dos alunos carentes nas instituições e o 

aproveitamento da estrutura física e dos recursos humanos já existentes nas universidades 

federais. 

Dessa forma, o Andes (2007, p.21) criticou o programa REUNI ao afirmar que “o 

objetivo traçado nesse decreto é, definitivamente, incompatível com a qualidade da educação 

superior, pois as precárias condições em que hoje se encontram praticamente todas as 

universidades públicas brasileiras, tanto em termos de sua infra-estrutura quanto de 

insuficiência em seus quadros docente e técnico-administrativos, não permitem ampliação do 

acesso à educação superior com garantia de permanência – ainda que esta seja uma luta 

histórica do Movimento Docente”. 
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Conforme o documento publicado pelo Andes, o quadro das universidades federais era 

de salas superlotadas, sucateamento das estruturas físicas e falta de recomposição dos 

servidores docentes e técnico-administrativos que foram aposentados, ou exonerados, ou 

demitidos, ou falecidos. Havia barreiras para o processo de trabalho pedagógico adicional e 

muitas vezes, os alunos ingressantes nas universidades federais apresentam dificuldades em 

linguagens e cálculos, devido a formação precária da educação básica do nosso país. Para uma 

expansão qualitativa deve haver um aumento substancial do financiamento na educação 

superior da rede federal (ANDES, 2007). 

 “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” (ANDES, 2007, p.23). 

Segundo o Decreto que instituiu o REUNI, haveria entre investimento e custeio o 

repasse pelo governo federal para instituições federais de ensino superior no valor de           

R$ 3.750.000,00 (três milhões, setecentos e cinquenta mil reais) previstos, valor que na 

concepção dos Andes seria “irrisório”, diante das metas do REUNI no período de 2008 a 

2012. 

Sobre as metas globais do REUNI, o Andes (2007) foi crítico e apresentou dados para 

fundamentar seus questionamentos. Em relação à meta de 18 alunos por professor após cinco 

anos de implantação do programa, o Andes, apresentou que historicamente no Brasil, a média 

de alunos/professor é de 9 em instituições federais de ensino superior. Sendo que, conforme 

dados do INEP (2009), essa relação em 2005 era aproximadamente 11.  

“É necessário não confundir a razão estudante/professor com o atendimento de 

estudantes pelos professores, ou seja, com o tamanho das classes de aula, que é muito maior 

em função de cada estudante cursar várias disciplinas simultaneamente por semestre. É 

necessário também considerar que o mesmo professor atende estudantes de pós-graduação – 

que não entram na conta, faz pesquisas, executa tarefas administrativas e supervisiona 

atividades de extensão (ANDES, 2007, p.24)”. 

 A relação aluno/professor do Brasil em 2007 aproximava-se de países com 

características de ensino semelhantes ao nosso, como no caso da Alemanha, alguns países da 

Europa e Japão.  

A segunda meta global do REUNI era a Taxa de Concluintes de Graduação (TCG), 

que seria a relação de alunos diplomados após cinco anos em comparação ao ingresso, cujo 
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valor esperado era de 90% (noventa por cento). O Andes (2007) descreve que no período de 

aprovação do REUNI, a TCG era de 60% nas instituições federais de ensino superior. Os 

países como Estados Unidos, Bélgica, França, Suécia e Itália possuem taxas de alunos 

diplomados em relação a cinco anos antes, de 42% (quarenta e dois por cento).  

Conforme o Andes (2007), estipular uma meta tão elevada de 90% de alunos 

concluintes, visto que, no próprio Brasil e outros países as taxas são inferiores a 70%, é 

prejudicar a qualidade do ensino. “Impor metas tão desproporcionalmente altas demonstra 

uma nítida intenção de forçar uma aprovação em massa, nos moldes da aprovação automática 

experimentada no ensino fundamental” (ANDES, 2007, p.25). A análise do Andes (2007) 

demonstra que não era possível atingir as metas globais do programa, que eram o alicerce do 

REUNI, sem recorrer a cursos de curta duração e docentes de extrema qualificação com 

dedicação exclusiva ao ensino.  

Conforme o Andes (2007), para cumprir as metas do REUNI com qualidade, era 

necessária a elevação do investimento na educação pública, atendendo às propostas previstas 

no Plano Nacional de Educação (PNE) de que ao final do programa, 10% (dez por cento) do 

PIB do país seriam destinados para a educação. “Em resumo, pode ser dito que o governo 

anuncia um congelamento do financiamento das IFES no atual patamar, com um aceno à 

possível disputa por parcas verbas adicionais, altamente condicionadas à adesão (voluntária?) 

a um rígido controle externo” (ANDES, 2007, p.25). 

 Em julho de 2008, o Diretório Acadêmico de Fonoaudiologia (DAFONO), da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), publicou o “Livro Cinza do REUNI – Dossiê das 

Consequências do REUNI”, primeira edição. Segundo o Dafono/UFBA (2008, p.3), “a luta 

contra o REUNI em 2007 mobilizou estudantes em dezenas de universidades federais. 

Ocupações, atos, manifestações, protestos, confrontos com a polícia ocorreram. Uma mostra 

da disposição para enfrentar essa ameaça às nossas universidades federais e aos diplomas”. 

 Assim, no primeiro semestre de 2008, por iniciativa da Dafono – UFBA houve a 

elaboração de um dossiê, que foi dirigido aos estudantes e entidades estudantis das 

universidades federais. Para composição do texto da primeira edição, houve a inclusão de 

relatos de militantes e entidades dos Diretórios Acadêmicos de diversas universidades 

federais, que aderiram ao REUNI. “É a primeira sistematização dos resultados do REUNI 

organizada e documentada por entidades do movimento estudantil (DAFONO/UFBA, 2008, 

p.3)”. 

A proposta do Dossiê Cinza do REUNI é ter uma base para exigir do governo federal a 

revogação do Decreto 6.096, de 27 de abril de 2007, que instituiu o REUNI. O Dafono/UFBA 
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(2008, p.4) assinala que “fica evidente que o REUNI não é um projeto cujo objetivo é 

desenvolver a universidade brasileira a serviço da nação. Seu propósito é 

desregulamentar/quebrar os diplomas profissionais, aumentar a ‘produtividade’ à custa do 

aumento drástico do número de matrículas, sem o necessário aumento das verbas”. 

A partir do primeiro semestre de 2008 o Dafono-UFBA convocou as entidades 

estudantis e estudantes a construírem a luta nacional para que o presidente Lula revogasse o 

REUNI. Para o Dafono-UFBA: 

 

O REUNI é um decreto presidencial de reestruturação das universidades federais que 
se apresenta como uma verdadeira chantagem aos estudantes na medida em que prevê 
uma ampliação de verbas com a condição de destruir os diplomas universitários, seja 
com bacharelados interdisciplinares, como na UFBA, ou com a criação de novos 
cursos sem regulamentação profissional, como acontece na UFSCar 
(DAFONO/UFBA, 2008, p.5). 

 

 Dessa forma, com o início das atividades de implantação e execução do REUNI a 

partir do primeiro semestre de 2008, o Dafono/UFBA (2008) entendeu que seria o momento 

para mobilizações e organizações coletivas dos estudantes e entidades das universidades 

federais, com o propósito de reivindicar ao governo federal a revogação do Decreto que 

instituiu o Programa. A seguir, serão relatadas algumas considerações que foram 

encaminhadas ao Dafono/UFBA para comporem o texto do “Livro Cinza do REUNI”. 

 O Diretório Acadêmico do curso de Teatro da Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro (UNIRIO), comenta que o REUNI “[...] é uma ameaça maior do que antes ao 

ensino público ao destruir o diploma profissional com a flexibilização das modalidades de 

graduação previstas no inciso IV do 2º parágrafo do programa: diversificação das 

modalidades de graduação, preferencialmente não voltadas à profissionalização precoce e 

especializada” (DAFONO/UFBA, 2008, p.7).  

 O Diretório Acadêmico do curso de Educação Física da UFBA, descreve que o 

REUNI: “[...] não só não atende às reivindicações da juventude que precisa de uma formação 

de qualidade como ainda destrói a Universidade Pública e a possibilidade de uma Formação 

profissional”. O Diretório acrescenta que com o REUNI há [...] uma desqualificação na 

formação, uma descaracterização do trabalho docente, a não proposição de políticas concretas 

de Assistência Estudantil, além de outras questões” (DAFONO/UFBA, 2008, p.10-11).  

 O Centro Acadêmico do curso de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) aponta que é a [...] implantação dos Bacharelados Interdisciplinares, não voltados à 
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profissionalização precoce e especializada, o principal ataque do REUNI à nossa Educação, 

ocorrendo assim a destruição dos diplomas profissionais (DAFONO/UFBA, 2008, p.13)”. 

 A presidenta da Associação de Pós-Graduandos da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) assinala que o “[...] REUNI é um atentado à Educação Pública e que não 

atende às demandas da classe trabalhadora. Na aparência pode ser até aceitável, mas quando 

analisamos a fundo a essência, percebemos o quão é perverso e quais as implicações negativas 

que traz na relação capital - trabalho - educação, sendo, portanto, um dos mediadores do 

capital na educação” (DAFONO/UFBA, 2008, p.17). 

 O Coordenador de assuntos acadêmicos do Diretório Central de Estudantes (DCE) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) pontua que “o entendimento é que 

qualquer ‘reestruturação’ baseada em elevar a relação de docentes/alunos de 1/12 para 1/18 e 

aumentar a taxa de sucesso para 90% só poderia ser realizada com a precarização da 

universidade” (DAFONO/UFBA, 2008, p.18). 

 Os autores Léda e Mancebo (2009), em seu artigo “REUNI: heteronímia e 

precarização da universidade e do trabalho docente”, fazem duras críticas ao programa 

REUNI. Os autores expõem que as propostas de expansão do REUNI com base em cálculos 

de diversos pesquisadores, não previam a contrapartida orçamentária para implantação de um 

ensino de qualidade, tendo em vista a precária situação da infraestrutura e falta de pessoal em 

grande parte das instituições federais de ensino superior. 

 Léda e Mancebo (2009) expõem que, quando se pensa na indissociabilidade ensino-

pesquisa-extensão, percebe-se que no Decreto que instituiu o programa não há referência à 

palavra “pesquisa” e que ao citar a palavra extensão, o programa refere-se às políticas de 

extensão mais como um compromisso social da instituição com a sociedade. Assim, fica claro 

que a expansão proposta era voltada apenas para o “ensino”. Outro abalo nas universidades 

seria em sua autonomia, que se mostrava 

 

[...] já bastante frágil, pois não resta margem de escolha para as universidades 
federais fora da aplicação da visão oficialmente definida a partir do Decreto. [...] 
como preservar a autonomia se os dirigentes universitários, com anuência dos seus 
respectivos conselhos universitários deverão definir, num curto espaço de tempo, 
sobre um amplo programa de reestruturação de suas universidades, fornecendo 
indicadores numéricos de acompanhamento do cumprimento das metas 
estabelecidas [...] (LÉDA; MANCEBO, 2009, p.55).  

 

 Outro aspecto importante que devemos apresentar é a criação dos Bacharelados 

Interdisciplinares (BIs). Os BIs tinham o “[...] intuito de proporcionar uma formação 
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universitária geral, antecedendo a formação profissional da graduação e a formação científica 

ou artística da pós-graduação (LÉDA; MANCEBO, 2009, p.56)”. 

 “Enfim, é no mínimo ingênuo, a crença de que é possível corrigir as distorções do 

mercado a partir da ampliação da qualificação dos trabalhadores. Pior ainda, é vender a ilusão 

de que o concerto das distorções possa ocorrer com o oferecimento de uma educação de baixa 

qualidade acadêmico-crítica” (LÉDA; MANCEBO, 2009, p.61). 

Com a aprovação do Decreto nº 6.096, que instituiu o REUNI, foi apresentado o 

Programa às IFES, para que pudessem discutir sua adesão. A partir disso houve diversos 

movimentos alegando que a expansão proposta não seria proporcional ao orçamento investido 

e que as metas eram fora da realidade brasileira. Os movimentos reivindicavam a revogação 

do Decreto 6.096 pelo governo federal, preocupados com o sucateamento, precarização e 

certificação em massa no ensino superior federal.  

   A próxima seção apresenta brevemente a implantação e execução do REUNI no 

primeiro ano (2008), os resultados gerais e seus desdobramentos após o ano de 2012.  

 

2.9 Resumo do relatório de implantação e execução do REUNI no Brasil (2008 – 2012) 

   

A partir da implantação do REUNI, houve uma mudança na educação nacional. O 

Programa possuía um orçamento de R$ 9.000.000.000,00 (nove bilhões de reais) para a 

criação de novas universidades, expansão de novos Campi, criação de novos cursos de 

graduação, ampliação de vagas e projetos para permanência dos alunos nas instituições. 

Em 2008 foi apresentado o primeiro relatório de implantação e execução do REUNI. 

Segundo dados do relatório, “[...] de maneira geral, houve cumprimento das metas propostas, 

com alguns casos de superação da previsão inicial estabelecida pelas universidades federais” 

(BRASIL, 2009, p. 4).  

No ano de 2007, havia 54 universidades federais no país, das quais 53 aderiram ao 

REUNI em duas chamadas, sendo a primeira chamada em 29 de outubro de 2007, para 

implantação do Programa no primeiro semestre de 2008 e a segunda chamada em 17 de 

dezembro de 2007, para implantação do Programa no segundo semestre de 2008. Apenas a 

Universidade Federal do ABC (UFABC), criada em 2005, não aderiu ao programa, devido ao 

fato de já adotar as inovações pedagógicas preconizadas pelo REUNI. 

Com adesão de 53 universidades federais ao REUNI, é conclusivo, conforme o 

Relatório do Primeiro ano, haver “[...] forte interesse despertado pelo Programa que 

preconiza, em seu conceito fundador, a ideia da expansão com reestruturação das instituições 
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federais de ensino superior, abrindo espaço para oportunidades de inovação e de aumento da 

qualidade da educação superior pública” (BRASIL, 2009, p. 5). 

O Relatório do Primeiro Ano do REUNI mostrou que em 2007 a oferta de vagas nos 

cursos de graduação era de 132.451. Com a adesão  à proposta pelas universidades federais, 

houve uma projeção para 146.762 vagas, divididas nos turnos diurno e noturno, um aumento 

de 11% (onze por cento). Essa meta foi superada, com a oferta de 147.277 vagas, sendo o 

aumento de 14.826 novas vagas no início do programa em 2008.  

Em relação às matrículas projetadas, as metas foram superadas. A previsão era de 

645.638 matrículas projetadas em 2007. Em 2008, esse número passou para 715.185.  

Os cursos de graduação em 2007 totalizavam 2.326. Com as propostas apresentadas 

pelas IFES, haveria um aumento para 2.552 cursos. Quanto a essa meta, houve alcance de 

98% (noventa e oito por cento) com 2.506 cursos de graduação em 2008. 

Sobre a Relação Aluno/ Professor (RAP), o Relatório do Primeiro Ano do REUNI traz 

que “definido nas metas gerais do Programa, a Relação Aluno Professor (RAP) é considerada 

um dos principais indicadores de sucesso no cumprimento das diretrizes do REUNI, 

mostrando como será a relação aluno/professor quando da plena capacidade de operação dos 

cursos” (BRASIL, 2009, p. 7). A Relação Aluno Professor constituía uma das metas globais 

do REUNI, com o propósito de 18 alunos por professor.  

Para ampliação do corpo docente e técnico-administrativo em educação nas IFES, 

houve o processo de efetivação de novos servidores por meio de concurso público. Assim, as 

vagas projetadas em 2008 para docentes seriam de 1.821. Nesse ano houve a homologação e 

nomeação de 1.560 candidatos para o cargo de magistério do ensino superior. Em relação às 

vagas para técnico-administrativos em educação, houve uma projeção de 1.638 vagas e 1.300 

candidatos nomeados em 2008. Em 2009, houve a nomeação das demais vagas para docentes 

e técnico-administrativos em educação. Entende-se que “este contingente adicional de 

profissionais é essencial para os novos cursos, na formação de professores para a educação 

básica e para ampliar a oferta na pós-graduação” (BRASIL, 2009, p. 17). 

Em relação às obras realizadas nas IFES, verificou-se que ao final de 2008 foram 

registradas 327 obras relativas ao Programa. 

As bolsas de assistência ao ensino foram ampliadas com a publicação da Portaria nº 

582, de 14 de maio de 2008, que traz em seu Art.1º: “As bolsas de pós-graduação previstas 

nos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais serão concedidas pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES – MEC)” (BRASIL, 

2008, p. 1).  
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Em março de 2008 teve início o pagamento das bolsas de assistência ao ensino, sendo 

R$ 940,00 (novecentos e quarenta) reais para mestrado e R$ 1.394,00 (mil trezentos e noventa 

e quatro) reais para doutorado. Em junho de 2008 as bolsas foram reajustadas para R$ 

1.200,00 (mil e duzentos) reais para mestrado e R$ 1.800,00 (mil e oitocentos) reais para 

doutorado. As bolsas de assistência ao ensino para 2008 foram pactuadas em 656 para 

mestrado, 352 para doutorado e 52 para pós-doutorado, totalizando 1.060 bolsas pactuadas. 

As bolsas executadas em 2008 foram 645 para mestrado, 296 para doutorado e não houve 

demanda para pós-doutorado, totalizando 941 bolsas executadas. A diferença entre bolsas de 

assistência ao ensino pactuadas e executadas foi de 119, um percentual negativo de 11% (onze 

por cento).  

Segundo dados apresentados no Relatório de Primeiro Ano do REUNI, 

 

[a] preocupação com a qualidade da oferta, para além da ampliação do número de 
vagas na educação superior pública, leva o REUNI a atuar em outras cinco 
dimensões: reestruturação acadêmica curricular; inovação pedagógica; mobilidade 
intra e interinstitucional; compromisso social das universidades, e articulação entre 
graduação, pós-graduação e os demais níveis de educação (BRASIL, 2009, p. 13).  

 

Das 53 universidades que aderiram ao REUNI, 26 apresentaram projetos com 

componentes de inovação, sendo agrupados em cinco tipos: formação em ciclos (geral, 

intermediário, profissional ou de pós-graduação; formação básica comum (ciclo básico ou por 

grandes áreas); formação básica em uma ou mais grandes áreas: Saúde, Humanidades, 

Engenharia e Licenciaturas; Bacharelados Interdisciplinares em uma ou mais das grandes 

áreas: Ciências, Ciências Exatas, Ciência e Tecnologia, Artes, Humanidades, Saúde; 

Bacharelado com dois ou mais itinerários formativos.  

Com a ampliação dos cursos de graduação e consequente aumento no número de 

vagas e a preocupação com a permanência dos alunos em condições socioeconômicas 

desfavoráveis nas universidades, o governo federal publicou a Portaria Normativa nº 39, de 12 

de dezembro de 2007, que instituiu o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). 

A partir do PNAES, os alunos de baixa renda, ingressantes nas universidades federais, teriam 

auxílio para alimentação, transporte, moradia, apoio pedagógico, inclusão digital, assistência à 

saúde, cultura, esportes e serviços de creche.  

É perceptível que o REUNI superou parte das metas e cumpriu outras, mas algumas 

metas planejadas não foram atingidas. Segundo Brasil: 

[a]s possíveis causas para a não consecução de algumas metas envolvem a 
combinação de vários fatores, que variam para cada caso, de forma a gerar o 
aperfeiçoamento da execução das metas do Programa REUNI, dentre os quais se 
destacam: Dificuldades nos processos de contratação de docente (questões 
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operacionais e, em alguns casos, dificuldades em atrair candidatos para os processos 
seletivos); remanejamento de oferta de vagas de 2008 para 2009; dificuldades para 
oferta de cursos noturnos (houve diferença positiva no cumprimento da meta de 
vagas em cursos diurnos e negativa na de cursos noturnos); atrasos na 
disponibilização dos espaços da dominialidade, licenças ambientais e condições 
climáticas adversas); readequação dos projetos institucionais (BRASIL, 2009, p. 
15). 

 

A Secretaria de Educação Superior buscaria em 2009, através de estudos, a superação 

dos objetivos não atingidos no primeiro ano de implantação e execução do REUNI. O 

levantamento dos dados sobre o que levou à superação de algumas das metas poderá servir 

como banco de soluções para uso em conjunto das universidades. 

Em 2013, foi publicada a “Análise sobre a Expansão das Universidades Federais 

2003 a 2012”, relatório elaborado pela Comissão Constituída pela Portaria nº 126 de 2012, 

que destaca dados sobre a expansão de vagas no ensino superior federal, matrículas, docentes 

e qualificação, técnico-administrativos em educação e o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil. 

A expansão do ensino superior público federal no período de 2003 a 2007 (I expansão 

ou primeira fase), teve como principal meta a interiorização desse nível de ensino, “o qual 

contava até 2002 com 45 universidades e 148 Campus/unidades” (BRASIL, 2012, p.9). 

Conforme detalhado na seção 7.2 dessa dissertação, a partir de 2003, houve mudanças 

significativas na oferta de vagas, cursos e instituições pelo país. Destaca-se o “freio” na 

expansão das instituições privadas de ensino superior em 2006.  

A segunda fase foi centrada no REUNI e sua implantação e execução no período de 

2008 a 2012, quando, segundo Brasil (2013) “[...] trouxe um expressivo crescimento não 

somente das universidades federais, mas também de Campus no interior do país. De 2003 a 

2010, houve um salto de 45 para 59 universidades federais, o que representa a ampliação de 

31%; e de 148 Campus para 274 Campus/unidade, crescimento de 85%” (BRASIL, 2012, 

p.11). Assim, são atingidos alguns dos objetivos do REUNI, com a ampliação de vagas no 

ensino superior e a interiorização desse nível de ensino em regiões escassas de 

desenvolvimento econômico e social.   

Entretanto, registra-se que a expansão e implementação do REUNI foi diferente diante 

das diversidades de cada instituição, das regiões geográficas e dos próprios gestores. Surgiram 

muitos problemas de infraestrutura e na contratação de docentes e técnico-administrativos em 

educação. Outra questão importante foi a recente diminuição de verbas pelo governo federal 

para as IFES, que de forma direta prejudicou a consolidação da implantação do Programa.   
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Em relação às vagas, houve um crescimento exponencial de 2007 a 2011, período de 

adesão e implantação do REUNI. Em 2007 havia a oferta de 139.875 vagas, passando para 

231.530 em 2011, um aumento percentual de 66%. O quantitativo de alunos matriculados 

passou de 578.536 em 2007, para 842.606 em 2011, um percentual de crescimento de 46% 

(BRASIL, 2012).  

O orçamento para custeio e investimento na política de expansão do ensino superior 

federal teve um crescimento de R$ 440.031.705,00 em 2007, para 1.991.826.164,00 em 2012, 

um percentual de ampliação de 53%. No período de 2007 a 2012 o governo federal investiu 

R$ 9.544.757.045,00 na expansão do ensino superior federal, em sua interiorização, 

ampliação de vagas e na política de permanência de alunos em vulnerabilidade 

socioeconômica nesse nível de ensino, por meio do PNAEs (BRASIL, 2012). 

O orçamento investido no PNAEs teve um considerável crescimento, passando de R$ 

126.301.633,00 em 2008, para R$ 503.843.628,00 em 2012, um aumento de 299%. Diante da 

importância da continuidade da expansão do ensino superior, foi fundamental a política de 

permanência dos alunos carentes, oportunizando a conclusão do curso de graduação e abrindo 

as portas para uma perspectiva de mobilidade social a esse sujeito que, muitas vezes, 

encontrava-se ou encontra-se em regiões com poucas possibilidades de ascensão social 

(BRASIL, 2012). 

Com a implantação do REUNI, o corpo docente efetivo passou de 45.849 em 2007, 

para 67.635 em 2012, um aumento de 48%. Paralelo a esse aumento, houve a qualificação do 

corpo docente, que em 2012 era dividido em 2,01% graduados, 3,75% especialistas, 25,45% 

mestres e 68,78% doutores. O apoio administrativo também foi ampliado, com a contratação 

por meio de concurso público de técnico-administrativos em educação. Em 2007 havia 88.801 

técnico-administrativos em educação, passando para 98.364 em 2012, um aumento de 11%. 

(BRASIL, 2012).      

O REUNI proporcionou a criação de novas universidades, novos Campus/unidades, a 

interiorização do ensino superior e maior democratização do acesso às vagas nesse nível de 

ensino. Houve com o Programa mudanças de paradigma, surgiram reflexos positivos na pós-

graduação, aumento do corpo docente e de sua qualificação e dos técnico-administrativos em 

educação, melhorias na infraestrutura e no apoio acadêmico, tendo o PNAEs como política 

fundamental na consolidação do REUNI.   

Este capítulo buscou apresentar a complexidade da organização do Estado, que se 

define por elementos constitutivos, sendo o primeiro administrativo e o segundo, o domínio 

legítimo da força. O primeiro elemento propõe a prestação de serviços públicos à sociedade, 
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ao prover meios para atender às demandas das classes inferiores. Assim, o Estado dispõe de 

ações para o bem estar social, em vista de um progresso social indefinido para integração 

social.  

No entanto, o Estado do bem-estar social não conseguiu manter a administração 

econômica e se tornou “péssimo” para o crescimento. Assim, ganham maior importância as 

políticas públicas, que apresentam ações encaminhadas e aprovadas pelos representantes do 

povo, com o propósito de proporcionar meios para atender grupos específicos, como 

aposentados, estudantes, professores e trabalhadores. Diante da aprovação de uma política 

pública, como um projeto, plano ou programa, é necessário analisar após a implantação e 

execução, como foi a avaliação dos usuários. No caso do objeto de estudo desta pesquisa, o 

REUNI, é importante avaliar a percepção da Comunidade Universitária dos Campi em estudo, 

descrevendo os resultados quantitativos e qualitativos, na perspectiva de apresentar as falhas e 

os acertos e contribuir com as próximas implantações de políticas públicas educacionais nas 

IFES.  

Os métodos de análise desta pesquisa foram a consulta às propostas de adesão, coleta 

de dados em relatórios de gestão, dados estatísticos da Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD) e entrevistas com a Comunidade Universitária, entre outros documentos 

relevantes, o que tornou possível apresentar os resultados gerais do REUNI na UFVJM e na 

UFMG e seus impactos nos Campi de Montes Claros e Diamantina, MG.  

Para discussão das políticas educacionais, foi fundamental apresentar a retrospectiva 

da história da educação superior no Brasil. Diante do texto, evidencia-se que, diferentemente 

de nossos vizinhos colonizados pelos espanhóis, inicia-se o ensino superior no país a partir do 

final do século XIX, com o surgimento da primeira universidade consolidada já em 1920, a 

Universidade do Rio de Janeiro. O cenário de estruturação e organização da educação 

superior no Brasil foi marcado por um processo lento, de diversas reformas, em que somente 

em 1968 ganha sentido falar de uma organização burocrática do ensino superior no Brasil.  

Com a transição do período militar para a redemocratização na década de 1980, houve 

a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diante da Carta 

Magna, há uma nova expectativa da sociedade civil e das demais entidades como UNE e 

ANDES, de expansão do ensino superior no país. No entanto, observa-se que na década de 

1990 há uma tendência para expansão das instituições privadas de ensino superior. O texto 

trouxe dados do INEP, com o propósito de comparar as discrepâncias quantitativas do ensino 

superior público federal em relação à rede privada. Destacou-se que com a promulgação da 

Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, a LDB, tem-se que a educação superior será livre à 
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iniciativa privada e define-se a regulamentação da educação à distância. Dessa forma, 

percebe-se que em 1998 houve um crescimento significativo das instituições e matrículas na 

rede privada de ensino superior, em comparação às instituições públicas, que tiveram cortes 

orçamentários e não houve criação de novas universidades federais.  

Tanto no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002) quanto no de Luiz 

Inácio Lula da Silva, houve incentivo para o crescimento da oferta de vagas nas instituições 

privadas de ensino superior. No entanto, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, cria-se o 

Plano de Desenvolvimento da Educação em 2007, que propunha o REUNI como ação de 

expansão de vagas, Campi e universidades federais. Nesse período nota-se um crescimento 

das IFES pelo país, quando ocorre a descentralização da oferta de ensino superior, com a 

expansão e criação de novas universidades federais e de Campi em regiões escassas de 

desenvolvimento econômico11 e social.  

Com a implantação do Programa, houve diversas críticas ao REUNI, a exemplo da 

falta de envolvimento da Comunidade Universitária e da sociedade em seu planejamento, os 

critérios utilizados para escolha dos municípios nos quais seriam implantados os Campi e a 

definição da natureza dos cursos. Acrescenta-se que houve problemas na liberação de vagas 

para servidores docentes e técnico-administrativos por meio de concurso público, na gestão do 

PNAEs, nos currículos inovadores como o Bacharelado Interdisciplinar, na má gestão do 

orçamento para custeio e investimento, um número insuficiente de professores e técnico-

administrativos para atender à expansão proposta e a falta de infraestrutura nos 

municípios/Campus (BRASIL, 2012). 

Espera-se que as universidades federais deem continuidade aos princípios do 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação das Universidades Federais – REUNI, na 

democratização do acesso ao ensino superior, na inclusão social e acessibilidade às pessoas 

com deficiência, na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, na qualidade da 

formação dos alunos para o mercado de trabalho que a dinâmica do século XXI exige, no 

compromisso social, especialmente através da extensão, na possibilidade de exercer o papel 

                                                             
11 Desenvolvimento econômico é geralmente definido como o aumento da produção per capita através da 
reorganização dos fatores de produção. Esta definição não distingue desenvolvimento de crescimento. Em certos 
casos, todavia, é de tôda conveniência que tal distinção seja feita. Tanto desenvolvimento quanto crescimento 
envolveriam aumento da produtividade, da produção de bens e serviços por homem-hora. Desenvolvimento, 
porém, implicaria em uma modificação de tôda a estrutura econômica e social da região em foco, ao passo que 
para haver crescimento econômico bastaria que a renda per capita aumentasse. PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. 
Desenvolvimento econômico e o empresário. Rev. adm. empres.[online]. 1962, vol.2, n.4, pp.79-91. ISSN 0034-
7590.  http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901962000100005.  
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motivador na mobilidade social12 e que a autonomia universitária não seja prejudicada, 

tampouco a democratização do acesso ao ensino superior público gratuito e de qualidade.     

A presente pesquisa propôs no 3º Capítulo analisar o REUNI na UFMG e seus 

impactos no Campus do Instituto de Ciências Agrárias, em Montes Claros MG e no 4º 

Capítulo, analisar o Programa na UFVJM, no Campus de Diamantina, tendo em ambos o foco 

nos impactos do Programa na percepção da Comunidade Universitária. Entende-se como 

fundamental coletar a opinião dos sujeitos envolvidos na implantação das políticas públicas 

educacionais, para avaliação, descrição dos impactos e apresentação de sugestões que possam 

colaborar com a implantação dos planos, programas e projetos criados pelo governo federal 

para a educação superior.  

A seguir apresenta-se a metodologia e as fontes que nortearam a pesquisa e os 

métodos empregados para análise e interpretação dos dados coletados.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Com o capitalismo e, particularmente, com a revolução industrial capitalista, surgiu o conceito moderno de 
desenvolvimento econômico, e a ele, imediatamente, se ligou um certo grau de mobilidade social que garantisse 
aos mais capazes - ou, mais precisamente, a uma parcela dos mais capazes - a motivação para o trabalho 
produtivo e a possibilidade de ocupar as posições mais importantes da sociedade. Essa mudança não foi radical. 
O capitalismo, simplesmente, reorganizou e tornou mais flexível o sistema de privilégios, deslocando seu eixo 
dos fatores tradicionais para os fatores econômicos, deixando claro que desenvolvimento econômico e um certo 
grau de mobilidade social estão indissoluvelmente ligados. O desenvolvimento econômico é, ao mesmo tempo, 
causa e conseqüência da mobilidade social. PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Mobilidade social uma avaliação 
comparativa. Rev. adm. empres.[online]. 1973, vol.13, n.4, pp.19-35. ISSN 0034-7590.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901973000400002.  
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3 CAPÍTULO II: APRESENTAÇÃO DA BASE TEÓRICA E METODOLÓGICA DA 

PESQUISA  

 

Para cumprir o objetivo da presente dissertação, que é analisar o REUNI na UFVJM e 

na UFMG, expondo os impactos do Programa na percepção da Comunidade Universitária dos 

Campi Instituto de Ciências Agrárias e Diamantina, serão apresentadas a seguir a metodologia 

utilizada e as fontes da pesquisa.  

 

3.1 Aspectos metodológicos  

 

A pesquisa é de natureza básica e, segundo Gerhardt e Silveira, “objetiva gerar 

conhecimentos novos, úteis para o avanço da Ciência, sem aplicação prática prevista” 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 34). 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória e descritiva. Exploratória, conforme 

Gerhardt e Silveira, é o tipo de pesquisa que deve “[...] proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009, p. 35). Para Marconi e Lakatos (2009), a pesquisa exploratória avalia uma 

situação desconhecida. Nesse caso, a presente pesquisa é pioneira em tratar dos impactos do 

REUNI no Campus Regional de Montes Claros e no Campus Regional de Diamantina. A 

pesquisa descritiva, para Trivinõs, “[...] exige do investigador uma série de informações sobre 

o que se deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de 

determinada realidade” (TRIVIÑOS, 1987, apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009)13. 

Quantos aos procedimentos, a pesquisa é documental, revisão bibliográfica e de 

levantamento. Conforme Prodanov e Freitas, “[...] a utilização da pesquisa documental é 

destacada no momento em que podemos organizar informações que se encontram dispersas, 

conferindo-lhe uma nova importância como fonte de consulta” (PRODANOV; FREITAS, 

2013, p. 56). 

“A revisão bibliográfica servirá para citações das principais conclusões a que outros 

autores chegaram, permite salientar a contribuição da pesquisa realizada, demonstrar 

contradições ou reafirmar comportamentos e atitudes” (MARCONI; LAKATOS, 2009, p. 

                                                             
13 TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São 
Paulo: Atlas, 1987.  
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227). Por meio da revisão bibliográfica, foi apresentado um breve panorama da história da 

educação superior no país e citados alguns trabalhos já realizados, referentes ao REUNI.  

A pesquisa de levantamento, como descreve Fonseca, “[...] é utilizada em estudos 

exploratórios e descritivos, o levantamento pode ser de dois tipos: levantamento de uma 

amostra ou levantamento de uma população [...]” (FONSECA, 2002, apud GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009). Na presente pesquisa foi utilizado o levantamento de uma determinada 

amostra, que será discutida no próximo tópico. 

  Quanto aos métodos, este trabalho identifica-se como pesquisa do tipo survey. Para 

Gerhardt e Silveira, “a pesquisa com survey pode ser referida como sendo a obtenção de 

dados ou informações sobre as características ou as opiniões de determinado grupo de pessoas 

[...]” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 39). Por meio de questionários, foram obtidas 

informações sobre a opinião da Comunidade Universitária em relação aos impactos do 

REUNI nas Instituições em estudo.  

 

3.2 Universo e amostra 

 

O universo da presente pesquisa é o Instituto de Ciências Agrárias, Campus da 

Universidade Federal de Minas Gerais, localizado no município de Montes Claros, região do 

Norte de Minas e o Campus Diamantina, que integra a Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, localizado no município de Diamantina, região do Vale do 

Jequitinhonha, no Estado de Minas Gerais.14 O recorte temporal é o período entre 2007, 

quando a execução do REUNI foi iniciada, e 2017, ano proposto para apresentar os impactos 

do Programa.15 A amostra para coleta de dados referente aos impactos do REUNI nas 

Instituições em estudo foi a Comunidade Universitária, composta por docentes, técnico-

administrativos em educação e discentes.16 O Campus de Montes Claros tem, em 2017, 1.125 

(mil cento e vinte e cinco) alunos de graduação, 214 (duzentos e quatorze) alunos da pós-

                                                             
14 Utilizou-se o nome das Instituições em análise com base na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que 
Regula o acesso à informações, previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do 
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 
de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Disponível 
em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em: 25 de set. 2017.  
15 O recorte temporal justifica-se pela necessidade de analisar os bastidores da aprovação e implantação do 
REUNI a partir de 2007, com término no ano de 2017, devido à utilização dos questionários dos ANEXOS A e 
B, com a intenção de coletar a percepção da Comunidade Universitária atualmente sobre os impactos do REUNI 
nos Campi de Montes Claros/MG (UFMG) e Diamantina/MG (UFVJM).  
16 A amostra foi composta de todos os membros da Comunidade Universitária dos Campi em estudo, devido à 
necessidade de interrogar todos os sujeitos envolvidos direta e indiretamente no processo de implantação e 
execução do Programa. 
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graduação e 196 (cento e noventa e seis) servidores divididos em docentes e técnico-

administrativos em educação. No Campus Diamantina existem atualmente 5.248 (cinco mil e 

duzentos e quarenta e oito) alunos e 915 (novecentos e quinze) servidores entre professores e 

técnico-administrativos em educação.   

 

3.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi feita em duas etapas. Na primeira etapa foi construído o 

referencial teórico, por meio da coleta de dados em documentos institucionais e revisão 

bibliográfica. A pesquisa bibliográfica foi feita em publicações nacionais como artigos, 

revistas, livros, dissertações e teses de autores que escreveram sobre a história da educação 

superior no Brasil, o REUNI, a UFMG, a UFVJM, as cidades de Montes Claros e Diamantina 

e as regiões onde estão inseridas. 

Foram pesquisados dados na Constituição da República Federativa do Brasil, no 

Decreto que instituiu o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação das Universidades 

Federais (REUNI), no Plano Nacional de Educação (2001-2010), na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e as ações do 

governo federal para a educação superior.  

Coletou-se dados na documentação interna da UFMG e da UFVJM, nas propostas de 

adesão ao REUNI de cada Instituição em análise, nas Resoluções de Flexibilização 

Curricular, nas Normas Gerais da Graduação, nos Estatutos, nos Regimentos Gerais, nos 

Relatórios de Gestão Institucional (2008 a 2015), nos Relatórios da Comissão Própria de 

Avaliação – CPA (2008 a 2015), nas atas do Conselho Universitário, nos relatórios de 

algumas Pró-Reitorias, como a de Graduação (PROGRAD), de Assistência Estudantil 

(PRAE), de Recursos Humanos (PRORH), na Diretoria de Avaliação Institucional (DAI) e na 

Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (DRCA).  

Para obter dados específicos dos resultados e das metas do REUNI nas Instituições em 

análise foram encaminhadas diversas comunicações formais, com o propósito de coletar os 

dados para esta pesquisa. A partir disso, foram apresentados dados gerais, com base nas metas 

globais e nas diretrizes gerais do REUNI, relacionando o que foi proposto pela Instituição 

com os resultados após a execução e a implantação do REUNI. 

Foram apresentadas tabelas e gráficos da situação da Universidade Federal de Minas 

Gerais e da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em relação ao 
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período pré e pós-REUNI, com o objetivo de observar se houve o cumprimento das metas 

estabelecidas. Para Marconi e Lakatos a “tabela é uma forma de disposição gráfica das séries, 

de acordo com determinada ordem de classificação. Seu objetivo é sintetizar os dados de 

observação, tornando-os mais compreensíveis” (MARCONI; LAKATOS, 2007, p.188). 

Assim, diante das tabelas, será possível que o pesquisador distinga semelhanças, diferenças e 

relações mediante a clareza e o relevo que a distribuição lógica presta a classificação 

(ANDER-EGG, 1978 apud MARCONI; LAKATOS, 2007).   

Na segunda fase de coleta de dados, foi encaminhado à Comunidade Universitária do 

Campus Montes Claros e do Campus de Diamantina, via e-mail, o questionário elaborado 

através da ferramenta Google Drive formulário (ver ANEXO A e B) para levantamento da 

percepção dos membros dos Campi, qual seja, a Comunidade Universitária, em relação aos 

impactos do REUNI. Para Marconi e Lakatos, o “questionário é um instrumento de coleta de 

dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem presença do entrevistador” (MARCONI; LAKATOS, 2009, p. 203).  

Ressalta-se que a presente pesquisa não foi submetida à Comissão de Ética e Pesquisa 

(CEP), conforme as orientações da Resolução nº 510 de 07 de abril de 2016, do Conselho 

Nacional de Saúde, que traz em seu artigo 1º, parágrafo único, que “não serão registradas nem 

avaliadas pelo sistema CEP/CONEP: I- Pesquisa de opinião pública com participantes não 

identificados” (BRASIL, 2016, p. 1).  

As perguntas foram elaboradas com o propósito de levantar a opinião da Comunidade 

Universitária em relação aos impactos do REUNI. Os temas escolhidos foram de acordo com 

os objetivos gerais e específicos da pesquisa e as hipóteses levantadas com base nas metas do 

Programa.  

Foi elaborado um questionário com 18 (dezoito) afirmativas, a serem analisadas 

indicando o nível de concordância, através de uma escala de intensidade, que varia entre 

“discordo totalmente” e “concordo totalmente”. Essa escala, frequentemente chamada escala 

de Likert, contém uma “[...] série de campos que lhes permite precisar se, por exemplo, estão 

em total desacordo, em desacordo, sem opinião, de acordo, ou totalmente de acordo com o 

enunciado considerado” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 183). 

Assim, a escala foi composta pelos seguintes itens: (1) discordo totalmente; (2) 

discordo; (3) discordo parcialmente; (4) sem opinião; (5) concordo parcialmente; (6) concordo 

e (7) concordo totalmente.   
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Por último, há uma pergunta aberta, que foi elaborada com o propósito de o 

entrevistado apresentar resumidamente seu ponto de vista referente ao Programa, podendo 

emitir opiniões sobre assuntos que, talvez, as afirmativas não tenham abordado. 

Antes do encaminhamento definitivo, o questionário foi submetido ao pré-teste com 

12 (doze) membros de Comunidade Universitária, sendo 06 (seis) de cada Campus em 

análise. Os membros foram escolhidos diante da sua relação com o REUNI na instituição, 

com a finalidade de dar fidedignidade, validade e exequibilidade ao questionário. No pré-teste 

foram obtidas 50% (cinquenta por cento) de respostas no Campus do Instituto de Ciências 

Agrárias – UFMG e 33% (trinta e três por cento) de respostas no Campus Diamantina – 

UFVJM.    

Após o pré-teste, o questionário foi submetido à Direção do Instituto de Ciências 

Agrárias (UFMG) e à Reitoria do Campus Diamantina (UFVJM), solicitando autorização por 

meio de memorando e de ofício para encaminhá-lo, via e-mail, ao grupo de pessoas descrito 

na amostra. Diante da autorização dos órgãos competentes, foi encaminhado via e-mail o 

questionário (ver ANEXO A e B) para a amostra. O período para preenchimento do 

questionário foi de 17 de maio a 17 de julho de 2017, totalizando 60 dias. Foi obtido nessa 

pesquisa um retorno de 9,1% dos questionários pela Comunidade do Campus Montes Claros e 

1,9% (um vírgula nove por cento) pelo Campus de Diamantina.  

No Campus Montes Claros foram obtidas 139 respostas, sendo 22,3% (vinte e dois 

vírgula três por cento) de docentes, 22,3% (vinte e dois vírgula três por cento) de técnico-

administrativos em educação e 55,4% (cinquenta e cinco vírgula quatro por cento) de 

respostas encaminhadas por discentes. Desse total, houve 67 membros da Comunidade 

Universitária que responderam à questão aberta, o que representa 48,2% (quarenta e oito 

vírgula dois por cento) do total de respostas.  

No Campus Diamantina foram obtidas 111 respostas, sendo 27,9% (vinte e sete 

vírgula nove por cento) de docentes, 39,6% (trinta e nove vírgula seis por cento) de técnico-

administrativos em educação e 32,4% (trinta e dois vírgula quatro por cento) de alunos. Desse 

total, houve 60 membros da Comunidade Universitária que responderam à questão aberta, o 

que representa 66,6% (sessenta e seis vírgula seis por cento) do total de respostas. 

Com os dados coletados, procedeu-se à sua preparação, que  

 

[...] comporta três operações principais: codificação, transferência e verificação. 
Sem serem centrais, essas operações mostram-se, contudo, de uma importância não 
negligenciável no conjunto do processo, pois se não podem por si só assegurar a 
qualidade das análises e interpretações correm, no entanto, o risco de as 
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obstaculizarem, quando realizadas sem o necessário cuidado. (LAVILLE; DIAONE, 
2007, p. 199).  

 

Assim, a codificação “[...] constitui a primeira operação na organização do material. 

Na prática, trata-se de atribuir um código a cada um dos dados coletados e de ordená-los por 

isso mesmo em categorias” (LAVILLE; DIAONE, 2007, p. 199). Nesse caso, foram 

utilizados os seguintes códigos para as respostas fechadas: 1- Discordo totalmente (o 

entrevistado discorda 100% da afirmativa); 2- Discordo (o entrevistado discorda 75% da 

afirmativa); 3- Discordo parcialmente (o entrevistado discorda 50% da afirmativa); 4- Sem 

opinião (o entrevistado não concorda nem discorda da afirmativa); 5- Concordo parcialmente 

(o entrevistado concorda 50% com a afirmativa); 6- Concordo (o entrevistado concorda 75% 

com a afirmativa); 7- Concordo totalmente (o entrevistado concorda 100% com a afirmativa). 

A transferência dos dados “[...] é simplesmente transcrevê-los em um quadro mais 

funcional para o trabalho de análise e de interpretação, transformando-o às vezes, graças à 

codificação” (LAVILLE; DIAONE, 2007, p. 202). Nessa etapa, os dados foram transferidos 

para gráficos de barra. Cada afirmativa foi apresentada com a quantidade e a porcentagem de 

opiniões correspondentes.  

Antes de analisar os dados, foi realizada a terceira operação, a verificação: “[...] O 

processo de verificação começa na recepção dos dados brutos: preocupado em não despender 

em vão suas energias, o pesquisador eliminará desde logo os dados que não podem servir a 

seus fins porque são incompreensíveis, incompletos, inadequados [...]” (LAVILLE; DIAONE, 

2007, p. 203). Quanto à verificação dos dados, pontuamos que não foram localizados 

problemas, visto que as afirmativas foram respondidas em sua totalidade, conforme o número 

de questionários respondidos.   

Concluídas essas etapas, procedeu-se à interpretação dos resultados estatísticos, 

momento no qual “[...] o pesquisador deve ir além da leitura apressada, para integrá-los em 

um universo mais amplo em que poderão ter um sentido. Esse universo é o dos fundamentos 

teóricos da pesquisa e o dos conhecimentos já acumulados em torno das questões aí 

abordadas” (LAVILLE; DIAONE, 2007, p. 213). Assim, com os conhecimentos adquiridos 

ao longo da trajetória da pesquisa, o pesquisador terá base para interpretar os dados e 

apresentar uma análise e resultados relevantes.  

“[...] O pesquisador constrói a explicação do fenômeno, expandindo essa constatação 

para uma reflexão lógica que sustenta no conjunto dos elementos que lhe serviram para prever 

o que os números deviam dar, e que lhe permite agora especificar-lhes o sentido e o alcance. 

A partir daí, uma conclusão se tornará possível” (LAVILLE; DIAONE, 2007, p. 214). 
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Em relação à pergunta aberta apresentada no questionário, Laville e Diaone explicam 

que os dados em forma literal para análise de conteúdo “[...] engloba[m] tanto textos extraídos 

de diversos tipos de documentos quanto respostas obtidas nas perguntas abertas dos 

questionários ou entrevistas” (LAVILLE; DIAONE, 2007, p. 198). 

A análise de conteúdo “[...] pode se aplicar a uma grande diversidade de materiais, 

como permite abordar uma grande diversidade de objetos de investigação: atitudes, valores, 

representações, mentalidade, ideologias, etc.” (LAVILLE; DIAONE, 2007, p. 214). 

Para análise das respostas fechadas, foram utilizados instrumentos e métodos de 

análise estatística e, para as respostas abertas a análise de conteúdo. “A forma numérica 

permite o tratamento e a análise com a ajuda dos instrumentos estatísticos. Procede-se assim, 

mais frequentemente, com os dados obtidos por instrumentos estruturados ou padronizados 

como os testes, grades de observação ou questionários com opções de respostas, ao passo que 

os dados que tomam forma literal serão objeto de uma análise de conteúdo” (LAVILLE; 

DIAONE, 2007, p. 198).  

Para análise de conteúdo da questão aberta do questionário, foi realizada uma divisão 

por modalidades e o recorte dos conteúdos, com base nas respostas recebidas para, por fim, 

definir as categorias de análise. Foram definidas quatro modalidades: infraestrutura, aspectos 

sociais, recursos humanos e pontos negativos.  

O recorte de conteúdos foi determinado em uma divisão de cinco categorias de análise 

e realizado separando os temas relacionados às modalidades descritas acima. A primeira 

categoria é a infraestrutura, que traz informações sobre a expansão física dos Campi em 

análise, compra de materiais e elevação do orçamento para implantação do Programa REUNI. 

A segunda é a qualificação do corpo docente, que resgatou informações sobre a qualificação 

dos professores e as metodologias de ensino-aprendizagem empregadas. A terceira é sobre 

questões relativas aos discentes, que apresentou dados referentes à expansão de vagas, ao 

aumento da qualidade acadêmica, às taxas de diplomados e à redução das taxas de evasão. A 

quarta é relativa aos aspectos sociais, abordando assuntos referentes às oportunidades de 

trabalho para as regiões em análise, os auxílios financeiros para permanência dos discentes 

nos cursos de graduação e as mudanças nas regiões em análise com o Programa. A quinta 

trata dos recursos humanos, pontuando acerca do crescimento de pessoal docente e técnico-

administrativo em educação para a expansão proposta pelo REUNI.  

“Uma vez fixadas as modalidades do recorte e determinada a escolha das categorias no 

interior das quais as unidades resultantes serão organizadas, o pesquisador pode proceder à 

classificação dessas unidades, depois ao estudo dos resultados assim adquiridos” (LAVILLE; 
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DIAONE, 2007, p. 216). Os resultados dos questionários aplicados à Comunidade 

Universitária dos Campi em análise serão apresentados agrupando as afirmativas com os 

dados coletados da questão aberta.  

A divisão das perguntas na apresentação dos resultados foi por categoria de análise: 

primeiro as perguntas 05 e 06, abordando a infraestrutura; segundo as perguntas 04, 09, 10 e 

11, comentando sobre o corpo docente; terceiro as perguntas 02, 03, 07 e 08, expondo as 

questões relativas aos discentes; quarto as perguntas 12, 13, 14 e 15, descrevendo os aspectos 

sociais e quinto as perguntas 16 e 17, que apresentam informações sobre os recursos 

humanos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

4 CAPÍTULO III – O REUNI NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS   

 

 

 O presente capítulo traz um breve histórico da Universidade Federal de Minas Gerais, 

suas mudanças institucionais e a discussão e aprovação do REUNI. Em seguida, o texto 

apresenta sucintamente a proposta da UFMG para expansão, a partir de 2008 e os resultados 

das metas propostas pelo Programa. É relatado o histórico do Instituto de Ciências Agrárias, 

Campus Montes Claros, pertencente à UFMG desde 1968. Por meio do questionário do 

Anexo A, buscou-se coletar, interpretar e analisar os impactos do Programa na percepção da 

Comunidade Universitária do ICA.  

 

4.1 Breve histórico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)  

 

A Universidade Federal de Minas Gerais foi criada por meio da Lei Estadual nº 956, 

de 07 de setembro de 1927, a princípio denominada Universidade de Minas Gerais (UMG), 

em lembrança aos pensamentos surgidos no movimento de caráter emancipador dos 

inconfidentes mineiros. A instituição seria administrada por um reitor e pelo Conselho 

Universitário. “O Reitor será de livre nomeação pelo Presidente do Estado, a instituição 

preservará a autonomia administrativa e didática dos seguintes estabelecimentos que passaram 

a compô-la: Faculdade de direito, Escola de Engenharia e Escola de Odontologia e Farmácia 

de Belo Horizonte” (MORAES, 1971, apud COELHO, 2012, p. 83).17  

A UFMG foi a segunda Universidade consolidada criada no Brasil, sendo que a 

primeira foi a Universidade do Rio de Janeiro (URJ), em 1920. A URJ seguia o modelo 

Francês de universidade, “[...] e visava à formação de profissionais de alto nível, para resolver 

os problemas econômicos, políticos e sociais da época. A UFRJ foi planejada para ser modelo 

para as demais instituições universitárias surgidas no período posterior à sua criação, inclusive 

para a UFMG” (CUNHA, 2007, apud COELHO, 2012, p. 83-84).18   

Em relação à fundação da UFMG, Coelho explica que  

 

[...] ocorreu diferente da forma que a UFRJ foi criada, pois fez parte dos sonhos dos 
inconfidentes e respondeu aos anseios de seus idealizadores, foi discutida por 
representantes de diversos segmentos sociais e mencionada no discurso do candidato 
à Presidência do Estado de Minas Gerais, o Doutor Antônio Carlos Ribeiro de 

                                                             
17 MORAES. E. A. de. História da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte: Imprensa da 
Universidade Federal de Minas Gerais, 1971, vol. I e II. 
18 CUNHA. L. A. A Universidade Crítica: o ensino superior na república populista. Rio de Janeiro: Francisco 
Alves, 2007. 
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Andrade, como integrante do seu projeto de gestão (MORAES, 1971, apud 
COELHO, 2012, p. 84).   

 

O Decreto nº 7.921, de 22 de setembro de 1927, criou o regulamento da Universidade 

de Minas Gerais, estabelecendo que 

 

[...] a Universidade era constituída em fundação, com personalidade jurídica de 
direito privado e que tinha por finalidade auxiliar a manutenção e desenvolvimento 
dos institutos incorporados, estimular a cultura científica, promover o 
aperfeiçoamento do ensino, favorecer a solidariedade entre docentes e discentes e 
concorrer para o engrandecimento intelectual e moral do Estado de Minas Gerais, 
em particular, e do Brasil, em geral (MORAES, 1971, p. 26).  

 

Em 1949 a UMG foi federalizada, por meio da Lei nº 971, de 16 de dezembro de 

1949. Na década de 1960, a instituição foi nomeada como Universidade Federal de Minas 

Gerais e passou pela reforma universitária ocorrida naquela época em todo país. Assim, 

  

[a] experiência da Reforma Universitária de 1968 na UFMG foi antecipada na 
gestão do Reitor Aluísio Pimenta, no período de 1964 e 1967, tornando-se modelo 
para outras instituições e influenciando o texto oficial da Lei nº 5.540 de 1968, que 
instituiu a Reforma nas demais universidades públicas federais brasileiras 
(PIMENTA, 1984, apud COELHO, 2012, p. 86).19   

 

Para Coelho, com a Reforma Universitária de 1968 na UFMG, “[...] o vestibular 

passou a ser unificado, introduziu-se o tempo integral e a dedicação exclusiva dos professores, 

extinguiram-se as cátedras, promoveu-se a integração dos cursos organizados em 

departamentos e suprimiu-se o comportamento conservador dos professores catedráticos que 

defendiam apenas o ensino profissionalizante” (COELHO, 2012, p. 86). 

Segundo Coelho, a Reforma Universitária ocorrida no Brasil aproximou-se da 

Francesa e foi diferente em relação aos Estados Unidos, Inglaterra e os demais países da 

Europa. O autor pondera que a Reforma Universitária de 1968 proporcionou mudanças 

significativas na educação superior do Brasil. A partir dessa reforma, os professores tiveram 

oportunidade de se qualificar fora do país, deu-se mais relevância à pesquisa, à extensão e à 

pós-graduação.  

Coelho comenta que, conforme Pimenta, 

 

[...] na implantação da Reforma houve a “destruição de uma experiência 
democrática”, pois “o contexto político era extremamente desfavorável à sua 
implementação”. O autor avalia que “a desejada criação dos departamentos gerou, 
ao contrário do que se esperava, imensa e profunda fragmentação das 

                                                             
19 PIMENTA. A. Universidade: a destruição de uma experiência inovadora. Petrópolis: Vozes, 1984. 
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universidades”. A participação de muitos dos que trabalharam nessas instituições, 
com vínculos e ideais modernizadores, foi inibida e silenciada pela cassação dos 
direitos universitários no período da Ditadura Militar (PIMENTA, 1984, apud 
COELHO, 2012, p. 88).     

 

Dessa forma, a UFMG passou por mudanças na década de 1960 e no período de 1970 

a 1990 houve diversas medidas e interferências externas que, “[...] como as do Banco 

Mundial, do Banco Internacional de Desenvolvimento e da UNESCO, orientaram as reformas 

educacionais brasileiras, no que se refere à expansão das nossas universidades públicas e 

privadas” (MALANCHEN; VIEIRA, 2006, apud COELHO, 2012, p. 89).20  

A UFMG pode ser definida como uma  

 

[...] instituição de Ensino Superior, constituída sob a forma de autarquia de regime 
especial, vinculada ao Ministério da Educação, com personalidade jurídica própria e 
autonomia didático-científica, administrativa, financeira e disciplinar, tendo como 
objetivos fundamentais o ensino, a pesquisa e a extensão (UFMG, 2007a, p.5).  

 

A instituição possui como sede o Campus Pampulha, além das seguintes Unidades no 

Centro de Belo Horizonte: Escola de Arquitetura, Conservatório, Faculdade de Direito, 

Faculdade de Medicina, Escola de Enfermagem, Hospital das Clínicas e Centro Cultural. No 

interior do Estado de Minas Gerais a UFMG está presente no Campus Cultural em 

Tiradentes/MG, Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo/MG, Fazenda Experimental Prof. Hélio 

Barbosa Igarapé/MG, Instituto Casa da Glória e o Campus Regional de Montes Claros 

(Instituto de Ciências Agrárias).  

A UFMG tem nos cursos presenciais 33.242 alunos de graduação, 14.013 alunos de 

pós-graduação e 1.694 alunos de cursos profissionalizantes e da educação básica. Na 

Educação à Distância possui 946 alunos. São 75 cursos de graduação presenciais e 05 cursos à 

distância. Em relação aos servidores, há 4.299 Técnico-Administrativos em Educação, 2.818 

Docentes do Magistério Superior e 111 Docentes do Ensino Básico. 

A instituição é reconhecida mundialmente pela qualidade do ensino, tendo alcançado 

em 2015 o 1º lugar no Ranking Universitário Folha em Minas Gerais e o 3º lugar no Ranking 

Universitário Folha no Brasil. 

 

A missão da UFMG é gerar e difundir conhecimentos científicos, tecnológicos e 
culturais, formando indivíduos críticos e éticos, com uma sólida base científica e 
humanística, comprometidos com intervenções transformadoras na sociedade e com 

                                                             
20 MALANCHEN; VIEIRA. S. da R. A política de Formação de Professores: repercussões sobre o trabalho 
docente. VI seminário da REDESTRADO – 2006. Rio de Janeiro: Regulação educacional e trabalho docente, 
2006. 
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o desenvolvimento socioeconômico Regional e Nacional. A visão da UFMG é 
destacar-se como Instituição de Referência Nacional e Internacional (UFMG, 2007a, 
p. 4).  

 

Segundo o Relatório de Gestão, 

  

[a] UFMG tem objetivos precípuos da geração, do desenvolvimento, transmissão e 
aplicação de conhecimentos por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, 
indissociáveis entre si e integrados na educação do cidadão, na formação técnico-
profissional, na difusão da cultura e na criação filosófica, artística e tecnológica. 
Este papel fundamenta-se nas disposições do art. 207 da Constituição Federal, sendo 
balizada pelas disposições da Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(UFMG, 2015a, p. 09).  

  

A fim de atingir seus objetivos institucionais, a UFMG precisaria do apoio financeiro 

do governo federal. Surge então a oportunidade, por meio do Decreto nº 6.096, de 24 de abril 

de 2007, que instituiu o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais.  

 

4.2 Os bastidores no entorno da aprovação do projeto REUNI na UFMG 

 

 Com a publicação do Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, as instituições de 

ensino superior públicas federais interessadas poderiam submeter um projeto para aprovação 

do Conselho Universitário e posteriormente encaminhá-lo ao MEC. Conforme Coelho, na 

UFMG  

 

[...] o Reitor em exercício indicou uma comissão constituída pelos Pró-Reitores de 
Graduação, Pró-Reitor de Planejamento, Assessora Especial para assuntos da área de 
Saúde da UFMG, Pró-Reitora adjunta de Graduação da UFMG e pela Assessora da 
PROGRAD, além de outros professores que prestaram assessoria direta ao Reitor. 
Os membros dessa comissão ficaram encarregados de efetivamente redigir o projeto 
nos moldes que o MEC solicitou e preparar o envio (COELHO, 2012, p. 91).  

 

 Após a elaboração da proposta de adesão da UFMG ao REUNI, o documento foi 

submetido ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), no mês de outubro de 2007, 

aprovado e posteriormente encaminhado ao Conselho Universitário para apreciação e 

aprovação. No dia 25 de outubro de 2007, ocorreu a Reunião Extraordinária do Conselho 

Universitário da UFMG, sob presidência do magnífico Reitor, Professor Ronaldo Tadêu Pena, 

tendo como pauta a aprovação da adesão pela UFMG ao Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). O reitor em exercício da 

UFMG, conforme registrado em ata, 
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[...] ressaltou ter sido encaminhado a todos o Ofício Circular SODS nº 61/2007, de 
19/10/2007, informando o caráter de urgência da presente sessão, o que significa que 
a deliberação do Colegiado deverá ocorrer hoje, tendo em vista, além do prazo 
estabelecido no edital do Reuni (29 de outubro de 2007), para encaminhamento das 
propostas ao MEC, a decisão do CEPE na reunião realizada em 18 de outubro de 
2007, referente à adesão da UFMG ao REUNI, e o fato de praticamente todas as 
Congregações das Unidades terem se associado à proposta formulada pela Reitoria e 
amplamente debatida na UFMG (UFMG/CONSU/ATA, 2007c, p. 07).  

 

 Conforme as palavras do magnífico reitor, a proposta de adesão ao REUNI foi 

discutida entre a Comunidade Universitária, que se dividiu em favoráveis e contrários ao 

Programa. O Senhor Presidente do CONSU 

 

[...] comentou que o conjunto de propostas que compõem o projeto para o REUNI 
foi discutido na comunidade, apesar do reduzido período de tempo proporcionado 
pelo cronograma fixado pelo MEC para elaboração e envio das proposições pela 
IFES. Lembrou que em 26 de setembro, foi disponibilizado, na página da UFMG na 
internet, um site específico para o REUNI, no endereço: http://www.ufmg.br/reuni, 
criado com o intuito de possibilitar a todos, além de informações sobre o programa 
(sic), o acompanhamento de suas etapas e o acesso à documentação a seu respeito, 
bem como a oportunidade de coleta de comentários e sugestões 
(UFMG/CONSU/ATA, 2007c, p. 21).  

 

 Dessa forma, o Presidente do CONSU abriu a discussão de adesão ao REUNI pela 

UFMG, passando a palavra aos conselheiros. O representante da APUBH informou que a 

Diretoria da entidade encaminhou o seguinte e-mail: “Em assembléia eletrônica com 126 

participantes, entre eles nosso reitor e diversas outras autoridades, os professores da UFMG 

disseram NÃO à proposta da reitoria de adesão da UFMG ao REUNI, com 54% dos votos. Os 

favoráveis foram 33% e os que se abstiveram foram 13%” (UFMG/CONSU/ATA, 2007c, 

p.23).  

 O Senhor Presidente “salientou que o Ministro Fernando Haddad declarou que, uma 

vez aprovado o projeto de adesão de uma instituição ao REUNI, serão cumpridos todos os 

compromissos assumidos pelo MEC, que garantem sua execução em todos os sentidos 

(custeio, investimento e pessoal)” (UFMG/CONSU/ATA, 2007c, p. 27-28).  

Após as manifestações contrárias e a favor da adesão ao REUNI,  

 

[...] o Sr. Presidente submeteu a votação o projeto institucional de adesão ao REUNI 
aprovado pelo CEPE, sem prejuízo da verificação da viabilidade de se incorporarem 
as demandas do Instituto de Geociências, da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas e da Escola de Belas-Artes. Sendo então, (sic) aprovada a adesão da 
UFMG ao REUNI, que irá encaminhar a proposta ao MEC, tendo como inicio das 
atividades a partir do primeiro semestre de 2008 (UFMG/CONSU/ATA, 2007c, p. 
54).  
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“Após a aprovação do projeto de adesão ao Reuni, o Reitor em exercício criou o cargo 

de Coordenador Geral do Programa na UFMG, (sic) que, por sua vez, constituiu a equipe de 

implantação do Programa” (COELHO, 2012, p. 91-92).   A seguir apresenta-se um resumo da 

proposta aprovada no Conselho Universitário para adesão da UFMG ao REUNI.  

  

4.3 Apresentação sucinta da proposta de adesão ao REUNI pela UFMG 

  

Para reforçar sua missão, visão e objetivos, em 2007 a instituição aderiu ao REUNI, 

apresentando proposta ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) para participar do 

Programa a partir do primeiro semestre de 2008. Pode-se destacar 

 

[...] a pronta adesão da UFMG ao REUNI – Programa de Apoio ao Plano de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, lançado pelo Governo 
Federal, que tem o objetivo de expandir, de forma significativa as vagas para 
estudantes de graduação no sistema federal de ensino superior. A proposta 
apresentada pela UFMG já aprovada pelo MEC prevê o incremento de 2.101 vagas 
(¾ no turno da noite), incluindo a criação de 29 novos cursos de graduação, 
paulatinamente entre 2008 e 2012. A partir de 2011, a UFMG oferecerá, a cada ano, 
6.775 vagas em 96 opções de cursos (UFMG, 2007a, p. 7).  

 

Em 1990 a UFMG possuía apenas três cursos no período noturno: Administração, 

Ciências Contábeis e Pedagogia. Em 2001, a instituição ofertava vagas no período noturno 

para 12 cursos de graduação. Já em 2003, houve a implantação de mais dois cursos no período 

noturno. Nesse mesmo ano, o Conselho Universitário propôs a expansão noturna como 

política prioritária de inclusão social na UFMG. Mas essa expansão até o ano de 2007 foi 

tímida. Segundo a proposta apresentada ao MEC pela UFMG,  

 

[a]s dificuldades para dar consequência à política definida pelo Conselho 
Universitário residem em dois fatores principais. O primeiro deles é a redução de 
pessoal da UFMG e a imprevisibilidade de sua recomposição. O segundo reside na 
resistência de professores e funcionários em terem sua carga acrescida, resistência 
essa que se tornou mais forte tendo em vista o progressivo aumento dos encargos 
didáticos médios dos professores, que era da ordem de 8h semanais, em 1990, e, em 
2005, já atingia 10h semanais (UFMG, 2007a, p. 8).  

 

A UFMG apresentou proposta de ampliar o número de cursos de graduação, sendo 27 

no período noturno, com oferta de 1.275 vagas, e 10 no período diurno, com oferta de 410 

vagas. O cronograma de expansão seria de 30 vagas em 2008, 925 vagas em 2009 e 730 vagas 

em 2010. Assim, a proposta da UFMG pretendia implantar 31 cursos novos de graduação com 
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oferta de 1400 vagas e expandir 06 cursos de graduação com oferta de 285 vagas, totalizando 

1.685 vagas ofertadas com a implantação e execução do REUNI (2008-2012) na Instituição. 

Antes do REUNI, no vestibular de 2007 houve a oferta de 4.674 vagas em cursos 

presenciais de graduação. Segundo a Proposta apresentada pela UFMG (UFMG, 2007a), a 

instituição propôs alcançar as seguintes metas de ampliação e expansão no período de 2008-

2012: ampliar as vagas totais no vestibular para 6.509, com perspectiva de 32.000 matrículas 

projetadas; alcançar 8.500 alunos matriculados nos cursos de mestrado e doutorado até 2012; 

expandir a graduação, com prioridade para a oferta de vagas no período noturno; ampliar 

vagas nos cursos diurnos novos; implantar política de cotas para os candidatos ao vestibular 

UFMG, para redução da seletividade dos alunos ingressantes; sugerir cursos que possam 

atender às demandas emergentes para o desenvolvimento sustentável e para equidade social.  

A UFMG já trabalhava há 20 anos com uma política de ocupação de vagas ociosas, 

permitindo, assim, elevar seu índice de diplomados. Em relação aos ingressantes de 2002 e 

2006 e o número de ingressantes cinco anos antes (1998 a 2002), percebe-se que a instituição 

estava próxima de alcançar a meta global do REUNI, que é 90% dos diplomados em um 

determinado ano em relação ao número de ingressantes cinco anos antes, tendo alcançado 

aproximadamente 85% (oitenta e cinco por cento) em 2007.  

A instituição traçou duas estratégias para alcançar o índice ideal de diplomação, 

segundo as normas do Programa, a saber: “[...] a remodelação das metodologias de ensino, o 

que permitirá um melhor apoio aos estudantes com dificuldades de aprendizado, sobretudo no 

início do curso e a alteração do mecanismo de provimento de vagas remanescentes” (UFMG, 

2007a, p. 15).  

 Em relação à mobilidade estudantil, a UFMG já possuía uma política de ampliação, 

com a implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos para possibilitar a construção 

de itinerários formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes 

entre instituições, cursos e programas de educação superior. Assim como outras grandes 

universidades do país, a UFMG buscava ampliar sua mobilidade nacional e internacional 

através de convênios com outras instituições de ensino superior pelo mundo.  

A política de ampliação da mobilidade internacional na instituição estava sendo 

construída de forma programática e objetiva, com o dever de ampliar os conhecimentos 

científicos da comunidade acadêmica.  

 

Ancorada nos princípios de reciprocidade, equanimidade e solidariedade, a política 
de internacionalização executada pela UFMG tem resultado numa diversidade de 
parcerias estabelecidas com diferentes instituições universitárias, em diferentes 
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regiões do mundo, em países diferentes, níveis de riqueza distintos e distintas 
tradições universitárias (UFMG, 2007a, p. 36). 

 

Em 2007 a instituição atuava em 34 países e possuía 179 convênios internacionais, 

com projetos de pesquisa pela Europa, América do Norte, América Latina, África e Ásia, na 

busca da ampliação do conhecimento e da realização de trabalho em comum com as 

instituições conveniadas. A ideia era de que os alunos da pós-graduação e graduação da 

Universidade pudessem ser orientados pela reciprocidade, equilíbrio e solidariedade entre as 

instituições nos países de atuação.  

A UFMG possuía 147 alunos em intercâmbio internacional no ano de 2007 e havia na 

instituição 423 alunos estrangeiros, sendo 158 da graduação, originários de mais de 14 

instituições de ensino superior de quatro continentes.  

Outro programa de mobilidade é o ANDIFES, em que o aluno cursa um ou mais 

semestres em uma instituição nacional conveniada à UFMG. Mesmo com a importância desse 

tipo de mobilidade, que proporciona ao aluno conhecimento de outras realidades, interação 

com novos docentes e ampliação do conhecimento na pesquisa, extensão e ensino, o número 

de intercambistas em programa nacional na UFMG, em 2007, foi de apenas 32 alunos.  

Com o propósito de oferecer aos discentes crescimento acadêmico em outras 

instituições internacionais ou nacionais, ampliação da sua formação acadêmica, pessoal, 

cultural e profissional, a instituição fixou as seguintes metas:  

 

Aumentar o número de estudantes da UFMG nos intercâmbios internacionais; 
ampliar a participação dos estudantes da UFMG no Programa Escala Estudantil da 
AUGM, [...]; consolidar e aumentar a presença dos alunos da UFMG no programa 
de Mobilidade Acadêmica da ANDIFES; reforçar a participação da UFMG em 
programas de mobilidade discente com os países de tradição ibérica e de língua 
portuguesa; ampliar as parcerias de intercâmbio estudantil através de novos acordos 
e convênios com instituições e países que ainda não integraram o grupo de parceiros 
da UFMG (UFMG, 2007a, p. 38).  

 

Esperava-se com as metas descritas acima que no ano de 2015 a instituição possuísse 

10% (dez por cento) dos alunos matriculados na graduação em intercâmbio nacional ou 

internacional, atingindo a marca de 3.000 (três mil) alunos. 

A UFMG planejou que o aumento dos intercambistas ocorresse da seguinte forma: de 

2008 a 2009, crescimento de 2%, de 2010 a 2011, crescimento de 4%, de 2012 a 2013, 

crescimento de 7% e de 2014 a 2015, crescimento de 10%.    
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Sobre a estrutura acadêmica, sua revisão, com reorganização dos cursos de graduação 

e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscava a constante elevação da 

qualidade:  

 
No início dos anos noventa, com a implantação das Normas Acadêmicas para o 
Ensino de Graduação e, já no final daquela década, com o projeto de flexibilização 
curricular, a UFMG tem procurado criar condições para que sua estrutura acadêmica 
favoreça a permanente qualificação da formação por ela favorecida, seja na 
graduação, seja na pós-graduação (UFMG, 2007a, p. 22).  

 

Segundo as Normas de Graduação da UFMG (1990), o currículo deve possuir 

disciplinas obrigatórias, optativas e eletivas. As disciplinas obrigatórias são imprescindíveis 

para a formação do discente, já a disciplina optativa serve para completar, aprofundar ou 

atualizar conhecimentos no respectivo curso de graduação. O discente deverá cursar 

disciplinas eletivas (formação livre) para ampliar seus conhecimentos em outras áreas do 

conhecimento de sua preferência.  

Com a Resolução de flexibilização curricular (UFMG, 2001), a UFMG oferece três 

formações aos discentes. Primeiro a formação específica, segundo a formação complementar 

e terceiro a formação livre (atividades livres). A formação específica abrange o conhecimento 

na sua área de atuação como profissional, a formação complementar deve dialogar com a 

formação específica, dando ao aluno um certificado com conhecimentos específicos em 

determinada área do conhecimento.  

Essa formação complementar pode ser de duas formas, a primeira é a formação 

complementar pré-estabelecida, que é o cumprimento de créditos das disciplinas obrigatórias 

e das disciplinas optativas, determinas pelo Colegiado do Curso de Graduação. A segunda é a 

formação complementar aberta, em que ocorre a elaboração de um plano de ensino pelo aluno 

com orientação de um professor tutor e com autorização do seu Colegiado de curso, para 

cursar disciplinas do grupo de atividades optativas fora do seu curso, com alguma conexão 

conceitual com a linha de atuação do curso. E, por fim, a formação livre ou atividades livres, 

em que o aluno poderá cursar e aproveitar créditos em qualquer disciplina, com base em seu 

interesse pessoal.  

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

a educação básica, a UFMG considera que  

 

[...] a constituição de uma universidade capaz de dar suporte ao desenvolvimento 
tecnológico de ponta e às demandas sociais emergentes mais complexas só é 
possível, de fato, quando essa instituição articula cursos de graduação de elevada 
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agregação de conhecimentos com cursos de pós-graduação, nos quais o 
conhecimento novo é gerado e exercitado (UFMG, 2007a, p. 56). 

 

A UFMG já praticava há algum tempo essa articulação entre graduação e pós-

graduação. A instituição apresentou na proposta de adesão ao REUNI metas para sua 

efetivação, a exemplo da criação de grupos de docentes e alunos da pós-graduação, com a 

intenção de dar apoio às atividades didáticas da graduação.  

A proposta do REUNI apresentada pela UFMG pretendia a inserção dos alunos de 

pós-graduação Stricto Sensu nas atividades acadêmicas da graduação. Esses alunos teriam 

suas aulas teóricas e poderiam participar de equipes pedagógicas com o propósito de ampliar 

sua formação como docentes do magistério superior e acrescentar conhecimentos aos alunos 

da graduação.  

Diante disso, a UFMG previa a formação de equipes em todas as áreas do 

conhecimento com alunos da pós-graduação. Com o término das atividades do REUNI, a 

instituição aguardava no mínimo 700 (setecentos) alunos da pós-graduação e pós-doutores 

integrando as equipes pedagógicas para realização de atividades nos cursos de graduação 

implementados, expandidos e os já existentes na instituição. 

A estratégia da UFMG para alcançar a meta era atribuir bolsas de pós-graduação para 

cada novo projeto de curso, criado no âmbito do REUNI, “de acordo com uma proporção fixa 

em relação ao número de novos alunos de graduação” (UFMG, 2007a, p. 59).  

Além dos cursos de graduação, a UFMG 

 

[...] mantém uma Escola de Educação Básica e Profissional. No Ensino Fundamental 
(9 séries) existem 75 vagas anuais, para um total de cerca de 650 alunos 
matriculados. O Ensino Profissional oferece, no Colégio Técnico, 108 vagas anuais 
(integradas ao Ensino Médio) nos cursos técnicos de Eletrônica, Instrumental – 
Controle e Automação, Patologia Clínica e Química, para um total de 673 alunos 
matriculados. Outras 20 vagas anuais são oferecidas para o Curso de Formação de 
Atores (Teatro Universitário) (UFMG, 2007a, p. 26).  

 

Com a escola de ensino fundamental, médio e técnico profissionalizante, a UFMG 

disponibiliza um laboratório para a prática docente dos alunos das diversas licenciaturas 

ofertadas, dos quais é exigida uma carga horária de 800 horas em sala de aula.  

Ao logo dos cinco anos da implantação e execução do REUNI na UFMG, pretendia-se 

alcançar paulatinamente as seguintes metas: “participação de todos os cursos de licenciaturas 

da UFMG no projeto, através de suas propostas; participação no projeto de todos os alunos 

dos cursos de licenciaturas, [...]; envolvimento médio de 400 alunos da universidade por ano 

no projeto” (UFMG, 2007a, p. 27).  
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Quanto às políticas de inclusão e assistência estudantil, segundo a proposta 

apresentada pela UFMG (UFMG, 2007a), eram ofertadas aproximadamente 4.600 vagas para 

ingresso na graduação, com cerca de 65 mil candidatos, dos quais 55% concluíram o ensino 

médio em instituições públicas. A metade desses candidatos apresentava renda familiar de até 

cinco salários mínimos e 5% possuíam renda familiar de mais de 20 salários mínimos. Um 

terço trabalhava, cerca de 60% eram do sexo feminino e apenas 15% tinham pais que 

concluíram o ensino superior. Noventa por cento eram do Estado de Minas Gerais. Dos 95% 

de candidatos que declararam sua cor, 40% se autodeclararam pretos ou pardos.  

Comparando o perfil dos candidatos ao vestibular da UFMG em 2007 com aqueles 

que foram aprovados, é possível perceber que há, de fato, uma elitização no processo seletivo 

da instituição.  

A proposta da UFMG ao REUNI traz que 

 

[...] a proporção dos que estudaram em escolas públicas do ensino médio está na 
faixa de 36%, portanto quase 2/3 dos aprovados são egressos do sistema privado de 
ensino, caracterizando uma forte diferença em relação ao conjunto dos candidatos, e 
os que estudaram à noite no ensino médio não chegaram a 10%. Pouco mais de ¼ 
provêm de famílias com renda de até 5 salários mínimos e entre 15% e 20% 
informam renda familiar superior a 20 salários mínimos. A proporção dos que 
trabalham é inferior a ¼, quase 1/3 são filhos de pais que, ambos, concluíram o 
ensino superior e a proporção de mulheres é inferior a 50% do universo. Também 
aqui os que se declaram pretos ou pardos aumentam a cada ano, proporção que já 
atinge a 30% ainda inferior à observação entre os concorrentes (UFMG, 2007a, p. 
41).  

 

Desde 2003 a UFMG vinha buscando consolidar suas políticas de ampliação de vagas 

no período noturno e igualar a competição entre os candidatos concluintes da escola pública 

com os candidatos das escolas privadas.  

Com a implantação e execução do REUNI, a UFMG pretendia atingir as seguintes 

metas:  

Oferecer, ao final da implantação do programa REUNI, 30% das vagas do vestibular 
no turno da noite; adotar mecanismos de política de ação afirmativa, voltado para os 
egressos da escola pública, já no vestibular de 2009; admitir, no vestibular, um 
percentual de estudante egresso de escolas públicas que seja equivalente a, pelo 
menos, 80% do percentual de inscritos oriundos dessas escolas, meta a ser alcançada 
em 2011 (UFMG, 2007a, p. 43).  

 

Para ampliação das vagas na graduação, principalmente para os alunos em condições 

econômicas desfavoráveis, seria necessária a ampliação das políticas de assistência estudantil. 

A UFMG oferecia aos alunos de classes menos favorecidas economicamente, ajuda financeira 
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para manutenção e permanência nos cursos de graduação, o que favoreceria o bom 

desempenho acadêmico.  

Por meio da Fundação Universitária Mendes Pimentel (FUMP), criada em 1929, 

organizou-se a assistência médica, odontológica, jurídica e de pensões aos alunos carentes. 

Segundo a proposta da UFMG ao REUNI, 

 

[...] a FUMP é responsável pela administração dos restaurantes Universitários, que 
fornecem aproximadamente 4.000 refeições por dia, pela administração de dois 
complexos de moradia universitária, totalizando 614 moradores em Belo Horizonte 
e de uma moradia com 30 vagas no Campus Montes Claros, a ser substituída, 
proximamente, por um complexo com 112 vagas, já em construção. A FUMP conta 
ainda com serviços médico, odontológico e de saúde mental, envolvendo, também, 
uma rede credenciada de apoio (UFMG, 2007a, p. 45).  

 

A Assistência Estudantil na UFMG, em 2007, fornecia 61 bolsas creche, 1.101 bolsas 

manutenção, 07 amparos financeiros, 60 bolsas do festival de inverno, 3.899 reduções no 

preço do restaurante universitário, 4.528 isenções da Contribuição ao Fundo de Bolsas no 

primeiro semestre de 2007 e 4.153 isenções da Contribuição ao Fundo de Bolsas no segundo 

semestre de 2007. 

Em uma projeção apresentada na proposta de adesão, ao final do REUNI o número de 

assistidos pela FUMP passaria de 23.000 para 31.000, de 614 vagas em moradia para 830, de 

3.899 usuários de RU, com preço reduzido, para 5.056, de 3.000 alunos com assistência à 

saúde para 3.875 e de 2.000 bolsas para 2.583.  

Ao aderir ao REUNI, a UFMG esperava ampliar o conhecimento em diversas áreas 

para atender aos quadros científico, tecnológico e cultural desenvolvidos no Brasil, ampliar as 

vagas nos cursos de graduação para atender a jovens que não possuíam o ensino superior e 

mantê-los na instituição por meio da ampliação das políticas de assistência estudantil, além de 

igualar a competitividade entre alunos concluintes do ensino médio de escolas públicas com 

os alunos das escolas privadas. Conforme a proposta apresentada ao MEC, a instituição 

esperava alcançar metas, como 

 

[...] a defesa da expansão estratégica de vagas no sistema federal de ensino superior, 
o incentivo a novas tecnologias didático-metodólogicas, o apoio a medidas capazes 
de sustentar currículos, ao mesmo tempo, modernizados e qualificados, o incentivo a 
que formações estritamente disciplinares cedam lugar a percursos curriculares mais 
diversificados, a compreensão dos laços estritos que vinculam a graduação e a pós-
graduação [...] (UFMG, 2007a, p. 84-85).  

 
 Diante da proposta acima, apresentamos a seguir a análise dos resultados do REUNI 

referentes às metas gerais do Programa e em seguida a percepção da Comunidade 
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Universitária em relação aos impactos do Programa no Instituto de Ciências Agrárias, 

Campus/Unidade da UFMG, localizado no município de Montes Claros - MG.   

 

4.4 Resultados da implantação e execução do REUNI na UFMG (2007 – 2016) 

 

 A seguir serão descritos os resultados do REUNI na UFMG, em relação às metas 

globais que se referiam à Taxa de Concluintes de Graduação (TCG) e a Relação Aluno-

Professor (RAP) e às diretrizes gerais do Programa para as quais a Universidade deu maior 

ênfase: redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de 

ingresso, especialmente no período noturno; ampliação da mobilidade estudantil; revisão da 

estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação e atualização de 

metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a constante elevação da qualidade e 

ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil. 

 

4.4.1 A Taxa de Concluintes de Graduação (TCG) na UFMG (2007 – 2014)  

  

A sistemática adotada pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais – REUNI estabelece que a Taxa de Conclusão 
dos Cursos de Graduação Presenciais (TCG) é a expressão da relação entre o total de 
diplomados nos cursos de graduação presenciais (DIP), em um determinado ano, e o 
total de vagas de ingresso oferecidas pela instituição cinco anos antes (ING5). Dessa 
forma, a fórmula aplicada ao cálculo da Taxa de Conclusão dos Cursos de 
Graduação Presenciais (TCG) é a que segue: TCG = DIP/ING5. (UFMG, 2015b, p. 
117-118).  

 
O REUNI propunha que após cinco anos de implantação do Programa, as instituições 

de ensino superior atingissem gradualmente a taxa de 90% de concluintes de graduação 

referentes a cinco anos antes. Em 2007 a UFMG tinha em média uma taxa de 85% de 

concluintes. Conforme a Tabela 11, observa-se que, com a ampliação de vagas nos cursos de 

graduação presenciais, a TCG diminuiu para 82% em 2012 e para 63% em 2014. 

 

No documento que consubstancia a proposta de adesão ao referido Programa, a 
UFMG assume o compromisso de alcançar o índice de 90% de conclusão mediante 
a adoção de duas medidas: a) a remodelação das metodologias de ensino, que 
permitiria um melhor apoio aos estudantes com dificuldades de aprendizagem, 
sobretudo no início do curso; b) a alteração do mecanismo de provimento de vagas 
remanescentes (UFMG, 2015b, p. 129). 
 

A seguir, a Tabela 10 demonstra a escala que a UFMG propunha para atingir 

gradualmente a meta de 90% dos alunos concluintes nos cursos de graduação presenciais.    
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Tabela 10 – Taxa de diplomação prevista na Proposta da UFMG de adesão ao REUNI (2008 – 2013) 

Ano de ingresso Ano de conclusão Concluintes/ingressantes  

2008 2012 0,85 

2009 2013 0,80 

2010 2014 0,82 

2011 2015 0,85 

2012 2016 0,88 

2013 2017 0,90 

 Fonte: UFMG, 2015b, p. 129.  
 

Pontua-se que a UFMG propunha, conforme a Tabela 10, atingir a meta de 90% de 

alunos diplomados em 2017. Mas, conforme pode ser observado na Tabela 11, foram 

alcançadas taxas decrescentes de conclusão de curso, o que exigiria uma análise mais 

detalhada, conforme o Relatório da Comissão Permanente de Avaliação:  

 
a) dos impactos decorrentes das ações voltadas à remodelação das metodologias de 
ensino, empreendidas entre os anos de 2008 e 2012, que orientaram investimentos 
dirigidos à criação de equipes didáticas, à formação docente e à produção de 
material didático; b) das situações motivadoras de evasão ou de retenção do fluxo de 
alunos (reprovados, trancamentos parciais, trancamentos totais, abandono), 
associados ou não à organização didática dos cursos; c) da influência exercida por 
afastamentos de estudantes decorrentes de participação em programas de 
intercâmbio acadêmicos, nacionais e internacionais (principalmente Ciência sem 
Fronteiras), no retardamento da conclusão do curso; d) da influência exercida pela 
atual sistemática de provimento de vagas remanescentes no tocante às taxas de 
conclusão de curso observadas (UFMG, 2015c, p. 130).    

 

Tabela 11 – Taxa de Concluintes de Graduação (TCG) nos cursos de Graduação presenciais da UFMG 

(2007-2014) 

Período de referência Vagas iniciais Concluintes TCG 

Ano Taxa 

2007-2011 4.674 4.039 2011 86% 

2008-2012 4.714 3.871 2012 82% 

2009-2013 6.020 3.920 2013 65% 

2010-2014 6.670 4.225 2014 63% 

Fonte: UFMG, 2015b, p. 118. Adaptado. 

 

 “As taxas de conclusão de curso indicam, até o momento, redução (e não elevação) 

gradual da taxa de conclusão de curso – o que distancia a UFMG da meta global de taxas de 

conclusão de curso igual ou próxima de 90%” (UFMG, 2015b, p. 132).  

 Nota-se que no período de 2007 a 2014 houve acréscimo no número de vagas 

ofertadas pelos cursos de graduação presencias da UFMG. No entanto, as taxas de concluintes 

tiveram seu percentual reduzido de 86% em 2011 para 63% em 2014. Em média no período 
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de 2011 a 2014 houve 74% dos alunos diplomados em relação a cinco anos antes. Entende-se 

que a UFMG apresentou resultados dentro da média nacional, que era em torno de 70% de 

alunos diplomados, cabendo ressaltar que há na metodologia do cálculo uma margem de erro. 

Citam-se como exemplo, os cursos com duração inferior ou superior a cinco anos. Além 

disso, os críticos do Programa REUNI expunham que essa meta era ousada e fora da realidade 

nacional e internacional.  

O Relatório de Gestão 2015 aponta alguns motivos para diminuição na Taxa de 

concluintes, trazendo ainda dados da Taxa de Sucesso de Graduação (TSG). 

 

O cálculo desse indicador [...] feito a partir de uma fórmula simples, que expressa a 
razão entre o número de concluintes nos cursos de graduação e o número de 
ingressantes alguns anos antes (o número de anos correspondente à “duração 
padrão” do curso). Há três componentes que influem, portanto, nesse indicador: (i) o 
número de concluintes; (ii) o número de ingressantes; e (iii) a duração-padrão dos 
cursos. Esse indicador, essencialmente, tem o propósito de medir o percentual dos 
estudantes ingressantes que se formam, refletindo indiretamente a taxa líquida de 
evasão (alunos que abandonam o curso menos os alunos que ocupam as vagas 
deixadas em aberto). No entanto, o indicador é “contaminado” por alguns tipos de 
efeitos “transitórios” que causam variações temporárias neste, ainda que não tenha 
ocorrido nenhuma variação na taxa líquida de evasão [...] (UFMG, 2015b, p. 56).  

 

 A UFMG descreve três motivos para redução na Taxa de Concluintes nos cursos de 

graduação. Primeiro a mudança na duração dos cursos de graduação, por determinação do 

Conselho Nacional de Educação (CNE). No entanto, nos últimos 15 anos não houve 

mudanças na duração dos cursos de graduação da UFMG.  

O segundo é o alongamento do curso ligado a escolhas dos estudantes. Nesse caso, os 

alunos fazem opções em prolongar seu curso, como ao participarem de intercâmbios em 

Instituições de ensino estrangeiras. Visto que “esse fenômeno ocorreu concentradamente nos 

anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, os efeitos desse alongamento se farão sentir 

predominantemente de 2013 a 2017” (UFMG, 2015b, p. 56).  

O terceiro motivo é a retenção; o discente poderá ficar mais ou menos tempo no curso 

para sua integralização. 

 

No caso dos cursos ‘antigos’ da UFMG, os dois primeiros fenômenos concorreram 
para afetar o número de estudantes formandos nos anos recentes: Há indícios da 
queda recente no número de concluintes em 28 cursos da UFMG. Destes, 13 cursos 
apresentam queda particularmente acentuada (queda de mais de 40% de 2009 para 
2014) (UFMG, 2015b, p. 56). 

  

 Observa-se que a UFMG aponta como motivos para a queda da Taxa de Concluintes 

nos cursos de graduação a ampliação da mobilidade internacional, o aumento nas taxas de 
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retenção em algumas disciplinas da graduação e a necessidade de consolidação dos cursos 

criados entre os anos de 2009 e 2011. “Espera-se que a partir de 2018 já tenham praticamente 

cessado os efeitos transitórios, sendo o número de egressos desses cursos igual ao que deverá 

constituir seu regime permanente a partir de então” (UFMG, 2015c, p. 58). 

 Acrescenta-se que a taxa de 90% de concluintes, como meta global do REUNI, foi 

audaciosa diante da média nacional, que era em 2007 em torno de 70%. Ressalta-se a 

necessidade de diminuição das taxas de evasão nos cursos de graduação da UFMG, para 

tornar possível o alcance da taxa de concluintes próxima dos 90%. Conforme demonstrado na 

seção 4.4.4, a UFMG não diminuiu as taxas de evasão, havendo um percentual de mais de 

20% no período de 2009 a 2012. Diante disso, entende-se haver a necessidade de uma gestão 

eficiente, em busca de soluções que possam diminuir a evasão na instituição, ampliando o 

percentual de alunos assistidos e expandindo sua visibilidade em relação aos cursos 

oferecidos, para melhor ocupação das vagas.  

 

4.4.2 A Relação Aluno-Professor (RAP) na UFMG (2007 – 2013)  

 

 A sistemática de cálculo da relação aluno-professor, no âmbito do Programa 
REUNI, foi definida a partir da utilização da seguinte formula: RAP=MAT/DDE-
DPG. Onde: RAP – Relação aluno-professor; MAT – Matrícula projetada; DDE – 
Docentes em dedicação exclusiva (tendo por referência de dimensionamento o 
banco de professores equivalentes estabelecidos por meio da Portaria 
Interministerial N.º 224 de 23 de julho de 2007; DPG – Dedução da pós-graduação, 
tendo por referência as dimensões dos programas de pós-graduação, em vista: a) do 
total de alunos (as) de mestrado (mi) e doutorado (di) matriculados; b) da estimativa 
de matrícula nesses programas, ajustada pela aplicação de fator de avaliação CAPES 
(Favi); c) da situação da instituição em relação à média nacional de 1,5 alunos de 
pós-graduação. (UFMG, 2015b, p. 108).   

  

 De acordo com o Decreto nº 6.096 de 24 de abril de 2007, que instituiu o REUNI, 

após cinco anos de implantação do Programa, a instituição deveria atingir uma Relação 

Aluno-Professor nos cursos de graduação presenciais de 18.  

 

A expansão de vagas projetadas alcançada na graduação, articulada à expansão de 
vagas na pós-graduação e à contratação de docentes em dedicação exclusiva 
permitiu, conforme metodologia de cálculo adotado no REUNI, o alcance de relação 
aluno-professor na graduação, em 2013, correspondente a 19,66%. (UFMG, 2015, p. 
132). 

 

 Diante disso, a UFMG superou a meta de 18 alunos por professor, com um percentual 

de diferença de 1,66% a mais em relação à proposta do REUNI. 

 



99 

 

Tabela 12 – A Relação Aluno-Professor (RAP) nos cursos de graduação presenciais da UFMG (2007-

2013) 

Variável  Ano de referência  

2007 2012 2013 

Matrícula projetada (a) 24.385 35.133 35.133 

Docentes em dedicação exclusiva (b) 2.439,35 2.779,48 2.783,30 

- 5% DDE (c) 122,97 138,97 139,17 

DPGª (d) 666,47 666,63 997,18 

Relação aluno de graduação-professor [a/(b-d)] 13,6% 16,63% 19,66% 
Fonte: UFMG, 2015b, p. 110. Adaptado. 

 

            Nota-se conforme a Tabela 12, que no período de 2007 a 2013 a UFMG padronizou sua 

relação aluno professor, alcançado em 2013 o percentual de 19,66%. Esse resultado foi 

possível diante da ampliação do quadro de docentes em dedicação exclusiva na UFMG, que 

passou de 2.439 em 2007 para 2.783 em 2013, o que representa um percentual de aumento de 

15%. Concomitante a esse crescimento, houve acréscimo de 50% no número de professores 

com vínculo com a pós-graduação. 

          

4.4.3 Ampliação de vagas nos cursos de graduação presencias da UFMG (2007 – 2012)  

 

Conforme relatório da Comissão Permanente de Avaliação (CPA/UFMG),  

 

O total de 6.740 vagas iniciais em cursos de graduação presenciais, ofertadas em 
2014, configura patamar de oferta alcançado em 2012, ano em que ocorreu a 
conclusão do processo de ampliação de vagas [...] decorrente da adesão da UFMG 
ao [...] REUNI, que permitiu o acréscimo de 2066 vagas entre os anos de 2008 e 
2012 (UFMG, 2015b, p. 95).  
 

Em 2007 a UFMG ofertava 4.674 vagas no vestibular para os cursos de graduação 

presenciais. Em 2012 esse número passou para 6.740, conforme Tabela 13, o que representa 

um aumento percentual de 45%.   

Na distribuição de vagas por turno de oferta, conforme a Tabela 13, observa-se que 

houve um crescimento nas vagas para os cursos noturnos de 1.000 (21%) em 2007 para 2.245 

(33,3%) em 2012, um aumento de 12,3%. Ressalta-se que o REUNI objetivou aumentar o 

número de vagas, especialmente no período noturno, aproveitando assim a estrutura didática e 

administrativa já existente. 
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Tabela 13 – Distribuição do total de vagas iniciais ofertadas em cursos de graduação presenciais, por 

turno de oferta – UFMG (2007 e 2012) 

2007 2012 
Total Diurno, Matutino, 

Vespertino e 
Integral 

Noturno Total Diurno, Matutino, 
Vespertino e Integral 

Noturno 

4.674 
(100%) 

3.674 
(79%) 

1.000 
(21%) 

6.740 
(100%) 

4.495 
(66,7%) 

2.245 
(33,3%) 

Fonte: UFMG, 2015b, p. 95. Adaptado.  

  

 Em relação à ampliação de vagas, a meta geral prevista de 2.101 vagas foi 

praticamente alcançada, como pode ser observado na tabela 14, com diferença de 1,70% a 

menos do proposto. Na categoria vagas no período noturno, houve a superação da meta e na 

categoria das vagas para os cursos diurno, vespertino, integral e matutino houve uma 

diferença de 2,85% abaixo do previsto. “Distribuídas entre 51 cursos de graduação, em 

decorrência de demandas de expansão de oferta ou criação de novos cursos, as 2.066 vagas 

geradas a partir de adesão ao REUNI contribuíram para a ampliação da oferta de vagas no 

turno noturno” (UFMG, 2015b, p. 96). 

 

Tabela 14 – Ampliação de vagas de graduação nos cursos presenciais da UFMG (2007 a 2012) 

Destinação da 
vaga 

Quantitativo de vagas 

 Total Noturno Diurno 
 Previsto Implantado Previsto Implantado Previsto Implantado 
Expansão 751 781 495 555 256 226 
Curso novo 1.350 1.285 940 915 410 370 
Total 2.101 2.066 1.435 1.470 666 596 
% (100%) (98,3%) (68,3%) (71,15%) (31,7%) (28,85%) 
Fonte: UFMG, 2015b, p. 96.  
 

 É possível observar, conforme a Tabela 14, que houve ampliação de vagas no 

período noturno. No entanto, essa proporção em relação às vagas do diurno permaneceu 

discrepante. Em 2012, havia 4.495 (66,7%) vagas ofertadas no período diurno e 2.245 

(33,3%) no período noturno. 

 A UFMG teve um expressivo aumento na oferta de vagas de 2009 a 2012, 

proporcionado pelo REUNI, com a criação dos novos cursos e a expansão de alguns já 

existentes. No entanto, em relação à meta do Programa de ampliação de vagas no período 

noturno, houve o acréscimo de 12,3% no noturno, o que mantém a discrepância na oferta de 

vagas entre os períodos diurno e noturno.   
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4.4.4 As Taxas de evasão nos cursos de graduação presenciais da UFMG (2007 – 2012)   

 

 Ao aderir ao REUNI, a UFMG propunha a redução das taxas de evasão, que em 

2007 eram de 20,73%. Com a ampliação de vagas nos cursos de graduação, a partir de 2009, 

houve um aumento na taxa de evasão para 22,41%, com uma diminuição em 2010 para 

20,79% e em 2011 e 2012 a taxa novamente aumentou.  

 
Tabela 15 – Taxas de evasão nos cursos de graduação presenciais da UFMG (2007 a 2012)  

Fonte: UFMG/PROGRAD, 2017. 

 

 Em média, no período de 2007 a 2012 houve uma taxa de evasão de 21,24%, o que 

representa um percentual considerado preocupante. Nota-se que a UFMG propunha a redução 

das taxas de evasão com a implantação do REUNI, no entanto, registra-se conforme a Tabela 

15, que em 2009 houve a maior taxa de evasão durante o Programa, e manteve-se entre os 

20% a 21%. Os motivos para uma taxa de evasão constante podem ser pensados sob diversas 

perspectivas, havendo necessidade de uma pesquisa mais detalhada sobre o assunto. No 

entanto, alguns motivos mais comuns podem ser citados, como a retenção em determinas 

disciplinas, dificuldades financeiras e dúvidas quanto à escolha do curso.  

 Entende-se a necessidade de uma gestão mais efetiva em relação à evasão na 

UFMG, com a criação de grupos de trabalho, incentivo a trabalhos acadêmicos que estudem e 

proponham soluções para redução das taxas apresentadas acima. Acrescenta-se que a partir de 

2014, a UFMG aderiu ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que realiza a seleção de 

alunos para cursos de graduação em IES, utilizando sua nota no Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). O SiSU, a princípio, proporcionou a elevação das taxas de evasão, visto que, 

aumentou o deslocamento de alunos oriundos de diversas regiões do país, que após o início do 

curso apresentavam dificuldades de manutenção, além de dúvidas na escolha do curso. Além 

do problema da evasão, a UFMG tem enfrentado outro problema: as vagas ociosas.    

  

4.4.5 Vagas ociosas x vagas ocupadas nos cursos de graduação da UFMG (2007 – 2012) 

  

 A UFMG pretendia ocupar o maior número possível das vagas ociosas a cada ano, 

com a adesão ao REUNI. Em 2007 foram disponibilizadas 371 vagas para o processo de 

obtenção de novo título e/ou transferência. Foram ocupadas 305 vagas nos cursos de 

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Taxa de evasão 20,73% 21,03% 22,41% 20,79% 21,15% 21,38% 
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graduação presenciais, ficando ociosas 66 vagas, tendo assim ocupado 82,3% das vagas 

ofertadas, conforme a Tabela 16.  

 

Tabela 16 – Vagas ociosas x vagas ocupadas nos cursos de graduação presenciais da UFMG (2007 – 

2012)  

Vagas Período-Ano 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ociosas  371 460 608 819 1.104 1.708 

Ocupadas  305 
(82,3%) 

253 
(55%) 

331 
(54,5%) 

401 
(49%) 

519 
(47,2%) 

439 
(25,8%) 

Fonte: DRCA, 2016. Editais de vagas remanescentes dos Cursos de Graduação da UFMG de 2007 a 2012. 

 

Observa-se que de 2008 a 2012 as vagas ociosas aumentaram e o número de vagas 

ocupadas diminuiu, chegando ao valor crítico de 1.708 vagas ociosas, com apenas 25,8% de 

vagas ocupadas em 2012.  

Conclui-se que a relação de vagas ociosas x vagas ocupadas na UFMG aumentou 

consideravelmente a partir de 2009, ano de início dos novos cursos de Graduação pelo 

REUNI, demonstrando a necessidade de maior divulgação dos editais de transferência, 

reopção e obtenção de novo título para a Comunidade interna e externa, buscando a ocupação 

das vagas ociosas.  

 

4.4.6 Mobilidade Acadêmica Internacional na UFMG (2007 – 2016) 

 

Conforme a proposta da UFMG ao REUNI, a instituição pretendia ampliar suas vagas 

na mobilidade internacional, alcançando em 2015, 10% do total de alunos matriculados. O 

percentual seria ampliado de 2% em 2009, para 4% em 2011, 7% em 2013 e 10% em 2015. 

 
Tabela 17 – Ampliação da Mobilidade Acadêmica Internacional nos cursos de graduação presenciais 

da UFMG (2007 a 2016) 

Fonte: UFMG, 2007a. UFMG, 2014, p. 26.  

   

 Conforme a Tabela 17, nota-se que em 2007 a UFMG possuía 147 alunos em 

intercâmbio. A partir de 2013 houve um aumento expressivo na Mobilidade Internacional, 

com 1.548 alunos estudando no exterior em instituições de ensino superior conveniadas com a 

Modalidade Período-Ano 

2007 2013 2014 2015 2016 

Internacional  147 1.548 2.819 2.591 1.059 
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UFMG. Em 2014 houve o maior número de alunos em intercambio, eram 2.819. Salienta-se 

que esse crescimento foi influenciado pelo Decreto nº 7.642, de 13 de dezembro de 2011, que 

cria o Programa Ciência sem Fronteiras (CsF), que tem o 

 

objetivo de propiciar a formação e capacitação de pessoas com elevada qualificação 
em universidades, instituições de educação profissional e tecnológica, e centros de 
pesquisa estrangeiros de excelência, além de atrair para o Brasil jovens talentos e 
pesquisadores estrangeiros de elevada qualificação, em áreas de conhecimento 
definidas como prioritárias (BRASIL, 2011a, p.1).     

 

 O Programa Ciência sem Fronteiras proporcionou aos estudantes brasileiros do ensino 

superior complementarem seus estudos no exterior, em instituições conveniadas com o 

Governo Federal. Os alunos contemplados pelo Programa faziam jus à bolsa para manutenção 

no país em que iriam realizar seu intercâmbio.  

 Em 2015, ano em que se esperava o alcance da meta de 10% de alunos em 

intercâmbio, a UFMG atingiu 2.591 discentes.  Com cerca de 32.158 (trinta e dois mil, cento 

e cinquenta e oito) alunos matriculados em 2015, esse número representou 8,06% de alunos 

em intercâmbio em relação ao número total de matriculados.  

 Em 2016 o Governo Federal cortou parte dos investimentos do Programa Ciência sem 

Fronteiras. Verifica-se que a instituição teve uma diminuição no número de alunos em 

intercâmbio, de 2.591 em 2015 para 1.059 em 2016, uma queda de 41%. Outro dado relevante 

é que em abril de 2017 o Governo Federal encerrou as atividades do Programa CsF alegando 

falta de recursos financeiros e a falta de resultados que repercutissem nas universidades no 

Brasil.  

 Até 2015 a UFMG havia ampliado a quantidade de alunos em intercâmbio, no entanto, 

a partir de 2016, com os cortes orçamentários pelo governo federal e o fim do Programa CsF, 

não foi possível manter os índices de estudantes complementando seus estudos no exterior. 

   

4.4.7 Mobilidade Acadêmica Nacional (ANDIFES) na UFMG (2007 – 2013)    

 

Com o objetivo de regular a relação de reciprocidade entre as Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES), proporcionando a mobilidade de alunos de graduação, a Associação 

Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior (ANDIFES), juntamente com as 

IFES, firmaram convênio por meio do Programa ANDIFES de Mobilidade Estudantil. 

Poderão participar do Programa discentes regularmente matriculados em cursos de graduação 
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em IFES, que tenham cumprindo os créditos do 1º e 2º semestres letivos nas instituições de 

origem e possuam no máximo uma reprovação por semestre ou ano.21  

O aluno não poderá se afastar da Instituição de origem, sob o amparo do convênio, por 

prazo superior a um (01) ano letivo. Em caráter excepcional, a critério da Instituição 

receptora, poderá haver renovação, sucessiva ou intercalada, do vínculo temporário, por até 

mais um período letivo, perfazendo o total de 1(um) ano e meio. O aluno participante desse 

Convênio terá vínculo temporário com a Instituição receptora, dependendo, para isto, da 

existência de disponibilidade de vaga e da possibilidade de inscrição na(s) disciplina(s) 

pretendida(s). Os alunos da UFMG interessados em participar do Programa de Mobilidade 

Acadêmica deverão consultar o Coordenador do Colegiado de Graduação do seu curso para 

elaborar o plano de estudos. O coordenador do curso deverá analisar a(s) o(s) 

ementas/programas da(s) disciplina(s) a ser(em) cursada(s) pelo aluno na Instituição 

receptora, de modo a subsidiar a posterior e obrigatória concessão de equivalência, em caso 

de aprovação do aluno. 

 

Tabela 18 – Ampliação da Mobilidade Acadêmica Nacional nos cursos de graduação presenciais da 

UFMG (2007 a 2013) 

Mobilidade 
Acadêmica  

Período-Ano 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nacional  32   ... 16 34        71        44        68 

Fonte: UFMG, 2007a. UFMG, 2014a, p. 26. 
(...) Não informado.  

  
A ampliação da Mobilidade Nacional Estudantil na UFMG foi “tímida”. Conforme 

Tabela 18, em 2007 havia 32 alunos em mobilidade, chegando a 68 em 2012. O maior número 

de alunos em mobilidade nacional foi em 2011, com 71 alunos. Em média houve 45 alunos 

em mobilidade nacional por ano no período de 2007 a 2013. 

Ressalta-se a necessidade de ampliação da mobilidade nacional na UFMG, visto que, 

em 2013, o número de alunos nessa modalidade não passava de 1% do total de alunos 

matriculados nos cursos de graduação da Instituição.  

 

 

                                                             
21 Disponível em: <https://www2.ufmg.br/prograd/prograd/Pro-Reitoria-de-Graduacao/Estudante/Programa-de-
Mobilidade-Academica/Programas-de-Mobilidade-Academica-ANDIFES>. Acesso em: 15 ago 2017. 
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4.4.8 Assistência Estudantil na UFMG (2007 – 2013)  

 

 O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)  

 

[...] tem como finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens na 
educação superior pública federal. São objetivos do PNAES: I – democratizar as 
condições de permanência dos jovens na educação superior federal; II – minimizar 
os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da 
educação superior; III – reduzir as taxas de retenção e evasão; e IV – contribuir para 
a promoção da inclusão social pela educação (BRASIL, 2010a, p. 1).  

 

 O Art. 3º do Decreto 7.234/2010 descreve que “o PNAES deverá ser implementado de 

forma articulada com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando o atendimento de 

estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial das instituições 

federais de ensino superior”. (BRASIL, 2010a, p. 1). Dessa forma, o PNAES propõe ações de 

assistência estudantil nas seguintes áreas: moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção 

à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico e acesso, participação e 

aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas 

habilidades e superdotação. A Tabela 19 apresenta a situação referente à assistência estudantil 

na UFMG em 2007:  

  

Tabela 19 – Situação da Assistência Estudantil na UFMG em 2007 

Modalidade de Assistência Estudantil  2007 
Bolsas Creche  61 
Bolsas Manutenção  1.101 
Amparos Financeiros  07 
Bolsa Festival de Inverno 60 
Redução do Preço do Restaurante  3.899 
Isenções da Contribuição ao Fundo de Bolsa 1º/2017 4.528 
Isenções da Contribuição ao Fundo de Bolsa 2º/2017 4.153 

Fonte: UFMG, 2007a.  

 

 A UFMG apresentou uma proposta de ampliação da assistência estudantil com o 

REUNI (ver Tabela 20) objetivando apoiar os estudantes em situação socioeconômica 

desfavorável, oferecendo-lhes a possibilidade de permanecerem nos cursos até sua conclusão.  
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Tabela 20 – Previsão para ampliação da Assistência Estudantil ao aderir ao REUNI na UFMG (2007 – 

2012) 

Modalidade de Assistência Estudantil 2007 Previsto ao final do Programa – 

2012 

Assistidos pela FUMP 23.000 31.000 

Vagas em moradia  614 830 

Usuários do RU com preço reduzido 3.899 5.056 

Assistência à saúde  3.000 3.875 

Bolsas  2.000 2.583 

Fonte: UFMG, 2007a.  

 

Em 2013 a UFMG possuía em média 32.000 (trinta e dois mil) estudantes 

matriculados em cursos de graduação. Desse total, 6.592 (seis mil, quinhentos e noventa e 

dois) eram assistidos pela FUMP, divididos em quatro níveis, conforme seu contexto familiar. 

Essa classificação seria da seguinte forma:  

 

Em consonância com a avaliação socioeconômica, os estudantes que, no conjunto 
dos indicadores econômicos e culturais de seu contexto familiar, não conseguem 
manter suas necessidades básicas e complementares na Universidade podem ser 
classificados em Nível I, ou II, ou III ou IV (FUMP/UFMG, 2013, p. 13). 

  

 Assim, em 2013 a UFMG assistia 21% dos alunos matriculados nos cursos de 

graduação, conforme seu nível de classificação. Entende-se a necessidade de ampliação das 

políticas afirmativas pela Instituição, com o propósito de diminuir as taxas de evasão e de 

trancamento total de matrícula, para assim, elevar as taxas de concluintes nos cursos de 

graduação.   

Observa-se que a UFMG alcançou mais de 90% da sua proposta de ampliação e 

execução do REUNI, com superação de algumas metas e cumprimento da maior parte do 

estabelecido. Compreende-se que a instituição precisa do aparato do Estado para dar 

continuidade ao seu crescimento, combatendo a evasão, ampliando o orçamento para 

assistência estudantil e expandindo com qualidade o número de profissionais formados na 

instituição, nas diversas áreas do conhecimento, para o desenvolvimento do país, em especial 

das regiões menos desenvolvidas.  

Assim, entende-se haver a necessidade de entrevistar os sujeitos envolvidos na 

implantação das políticas públicas, neste caso o REUNI, para avaliar sua execução e quais 

foram seus impactos. Apresenta-se em seguida o Instituto de Ciências Agrárias, 20ª Unidade 
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Acadêmica/Campus da UFMG, em Montes Claros/MG, onde foi aplicado o questionário do 

ANEXO A, com o propósito de coletar a percepção da Comunidade Universitária do ICA, em 

relação aos impactos do REUNI na Unidade.   

 

4.5 Expansão e implantação do REUNI no Instituto de Ciências Agrárias  

 

 Neste tópico será apresentado um breve histórico do Instituto de Ciências Agrárias, 

suas mudanças institucionais e sua inserção como 20ª Unidade Acadêmica da UFMG. 

Posteriormente será relatado um resumo da discussão para implantação do REUNI no 

Campus. Por fim, serão apresentados os dados analisados e os resultados do questionário 

aplicado junto à Comunidade Universitária para aferir os impactos do REUNI na percepção 

de professores, técnico-administrativos em educação e alunos.  

 

4.5.1 Contextualização do Instituto de Ciências Agrárias  

 

A Região Norte Mineira apresenta, em sua trajetória histórica uma forte ligação com 
o Nordeste: sua ocupação, seu povoamento, as ligações inter-regionais, tudo isso 
aponta para uma continuidade entre ambos. A marcar essa trajetória histórica está o 
fenômeno das secas, que, periodicamente, lança o homem no Norte de Minas, assim 
como seus irmãos nordestinos, numa luta pela sobrevivência. A economia, por sua 
vez, embora tenha incorporado benefícios trazidos pelos órgãos governamentais, 
ainda se ressente da ausência de capitais, da falta de padrão tecnológico, da má 
distribuição e de níveis insatisfatórios de renda, além de outros fatores. 
(UFMG/ICA/PP-ADM, 2008a, p.5).     

 

O Campus Regional de Montes Claros da UFMG, denominado atualmente de Instituto 

de Ciências Agrárias (ICA), localiza-se na Mesorregião do Norte de Minas Gerais, no 

município de Montes Claros, a 422 Km da Capital Belo Horizonte, com população 

aproximada de 402.027 (quatrocentos e dois mil e vinte e sete) habitantes em 2017, conforme 

dados do IBGE. A cidade de Montes Claros tem sua economia baseada no comércio, na 

agropecuária e na indústria.  

 O Instituto de Ciências Agrárias (ICA) foi criado pelo Ministério da Agricultura em 

1964, através da Lei 4.323 de 11 de abril de 1964.  Foi denominado primeiramente de 

“Colégio Agrícola Antônio Versiani Athayde”, popularmente conhecido como Colégio 

Agrícola. A Escola foi subordinada à Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário, para 
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ministrar os cursos previstos no Decreto Lei nº 9.613, de 20 de agosto de 1946 – Lei Orgânica 

de Ensino Agrícola.22  

Em 11 de outubro de 1968, pelo Decreto nº 63.416, a Escola Agrotécnica foi 

incorporada à Universidade Federal de Minas Gerais, para formação de Técnicos em 

Agropecuária, “[...] com os objetivos de atender à demanda dos produtores rurais e oferecer 

ensino técnico de qualidade para a região” (UFMG/ICA/PP-ADM, 2008a, p.5). Conforme o 

Decreto nº 46.237: 

 

Art. 1º. É transferido, para todos os efeitos, para a Universidade Federal de Minas 
Gerais, o Colégio Agrícola “Antônio Versiani Athayde”, de Montes Claros, Estado 
de Minas Gerais, subordinado à Diretoria do Ensino Agrícola do Ministério da 
Educação e Cultura. Art. 2º. A orientação didática e pedagógica do estabelecimento 
de ensino de que trata o artigo 1º dêste Decreto continuarão afetas à Diretoria do 
Ensino Agrícola. Art. 3º. A designação do Diretor do Colégio Agrícola “Antônio 
Versiani Athayde” continuará sendo da competência do Diretor do Ensino Agrícola, 
por indicação do Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, em lista tríplice. 
Art. 4º. A Universidade Federal de Minas Gerais ficará obrigada a manter o ensino 
técnico agrícola de nível médio. Art. 5º. Deverá constar, anualmente, na proposta 
orçamentária da Universidade Federal de Minas Gerais, recursos para o 
desenvolvimento das atividades do Colégio Agrícola “Antônio Versiani Athayde” 
(ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, 1964, p. 01)23.  

  

 “Por Portaria do Reitor nº 768, de 18/09/1975, foi instituído o Núcleo de Tecnologia 

em Ciências Agrárias, visando à implantação de cursos superiores de curta duração em 

Bovinocultura e Administração Rural (1975 a 1981). Em 1981 foram encerradas as atividades 

dos cursos superiores de curta duração, sendo reativado o ensino de 2º grau para formação de 

técnicos em agropecuária” (UFMG/ICA/PP-ADM, 2008a, p.7).  

 Ressalta-se que em 1976, o Conselho Universitário da UFMG aprova a Resolução nº 

03/1976, de 15 de outubro de 1976, que institui o Campus Regional da Universidade Federal 

de Minas Gerais, onde funciona o Núcleo de Tecnologia em Ciências Agrárias, na cidade de 

Montes Claros/MG. O Campus Regional tem o objetivo inicial de formar Tecnólogos em 

Ciências Agrárias, voltados para o trabalho no ensino e pesquisa dos problemas do semi-

árido. (UFMG, 1976).  

   Em 02 de abril de 1987, o Núcleo de Tecnologia em Ciências Agrárias passou a se 

denominar Núcleo de Ciências Agrárias (NCA) e foi incluído no Estatuto da UFMG como 

Unidade Especial vinculada à Reitoria, com a Resolução nº 21-A, de 17 de dezembro de 

                                                             
 
22 ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Decreto nº 46.237 de 18 de junho de 1959. Diário Oficial, Atos do Poder 
Legislativo, Brasília, 13 abr. 1964. Seção I, Parte I. Disponível em: <https://halley.adm-serv.ufmg.br/ica/wp-
content/uploads/2015/04/1-DOU-col-agricola.jpg>. Acesso em: 15 ago. 2017. 
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1987, publicada no Diário Oficial da União de 06 de junho de 1989 (UFMG/ICA-[ONLINE], 

2017a).  Segundo o Estatuto da UFMG em seu Art. 37, § 2º a Unidade Especial “[...] é o 

estabelecimento de ensino que possui sede e estrutura administrativa próprias, pode realizar 

atividades de pesquisa e extensão, mas não conduz à concessão de diploma de Graduação” 

(UFMG, 1999, s/p).  

 O Regimento da UFMG esclarece em seu Art.57 que “as atividades de Educação 

Básica e Profissional serão desenvolvidas em Unidade Especial, cujo funcionamento será 

estabelecido pelo Conselho Universitário, mediante regimento específico. 

Parágrafo único. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão estabelecerá as Normas Gerais 

de Educação Básica e Profissional” (UFMG, 2012, s/p). Ressalta-se que a Unidade Especial 

não possui representatividade nos órgãos superiores da UFMG, como o CONSU e o CEPE.  

 Em 1998 por determinação do MEC, o Núcleo de Ciências Agrárias passa a oferecer 

os cursos de ensino médio e técnico.  

 “O curso de graduação em Engenharia Agronômica foi criado em 28 de maio de 1998, 

pela Resolução do Conselho Universitário nº 04 de 1998, e o curso de Zootecnia em 16 de 

setembro de 2004, pela Resolução do Conselho Universitário nº 09 de 2004. Com o 

surgimento dos cursos superiores no NCA, surge em 2007 a discussão do encerramento das 

atividades do curso técnico, na segunda Reunião Ordinária do Conselho Diretor do Núcleo de 

Ciências Agrárias da UFMG, realizada no dia oito de março de 2007. Após longa discussão 

do assunto, e em votação, a maioria dos membros do Conselho votaram pela extinção do 

Ensino Técnico no NCA (UFMG/NCA/ATA, 2007d).  

 Ressalta-se que na primeira Reunião Extraordinária do Conselho Diretor do Núcleo de 

Ciências Agrárias da UFMG, realizada no dia 12 de abril de 2007, houve apresentação de 

recurso contra a decisão da extinção do curso técnico, apresentada por discentes do próprio 

curso. Assim, discutida novamente a pauta, os membros do Conselho em sua maioria (09 

votos contra o recurso e 04 a favor) decidiram manter a decisão da exclusão do curso técnico 

no NCA. Um membro do Conselho de Diretores do NCA expôs que “muitas vezes as 

decisões dos professores não são as que a sociedade quer. Alguns pesquisadores ficam presos 

nos laboratórios e acham que conhecem as necessidades da sociedade e não saem para 

pesquisar as reais demandas da sociedade” (UFMG/NCA/ATA, 2007e, p.2).  

 Entende-se que houve um prazo curto para discussão de um assunto polêmico e que 

impactava a sociedade local e do Norte de Minas, com a extinção da oferta do curso técnico. 

Através da Resolução nº 31, de 20 de dezembro de 2007, fica extinto o Curso Técnico de 
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Agropecuária (Nível Médio) no Núcleo de Ciências Agrárias, Campus Regional da UFMG 

em Montes Claros, não havendo mais oferta de vagas a partir de 2008.  

 Em 2008, pela Resolução Complementar nº 02/2008, de 15 de maio de 2008, que 

define as Unidades Acadêmicas e as Unidades Especiais da UFMG, transformou-se em 

Unidade Acadêmica o Núcleo de Ciências Agrárias - NCA, que passa a denominar-se 

Instituto de Ciências Agrárias – ICA, com participação efetiva a partir desse momento nos 

órgãos superiores de deliberação da UFMG. O foco nas peculiaridades, vocações e 

necessidades do semi-árido Norte - Mineiro é o principal direcionamento de todo o trabalho 

de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos no ICA. 

Na unidade já funcionavam o curso de Graduação em Agronomia, criado em 1998 e 

Zootecnia, criado em 2004. Em 2009, com a expansão pelo REUNI, foram criados mais 

quatro cursos de graduação, sendo Ciências de Alimentos (atualmente Engenharia de 

Alimentos), Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Florestal e Zootecnia. Os seis 

cursos ofertam um total de 240 vagas anuais.  

O ICA também oferece Mestrado em Produção Animal, Produção Vegetal e em 

Sociedade, Ambiente e Território, além de Especialização em Recursos Hídricos e 

Ambientais e em Residência Agrária, bem como Doutorado em Produção Vegetal. Além das 

atividades de ensino e pesquisa, o Instituto destaca-se pelo trabalho de extensão, em grande 

parte responsável pela integração entre a UFMG e o Norte de Minas Gerais (UFMG/ICA, 

2014). 

 “O ICA ao longo dos seus mais de 45 anos tem trabalhado de maneira efetiva para 

oferecer, com qualidade, atividades de ensino, pesquisa e extensão, tendo como foco as 

peculiaridades, vocações e necessidades do semi-árido Norte - Mineiro”. (UFMG/ICA, 2014, 

p. 6).  

A cidade de Montes Claros/MG é conhecida popularmente como “Pólo Universitário”, 

haja vista, a quantidade de instituições de ensino superior, principalmente as privadas. 

Segundo a Associação Comercial e Industrial (ACI, 2008), em 2007 a cidade possuía mais de 

17.000 (dezessete mil) universitários, em sua maioria do Norte de Minas. Na Universidade 

Estadual de Montes Claros (Unimontes) havia 8.121 (oito mil cento e vinte e um) alunos e no 

Instituto de Ciências Agrárias (ICA-UFMG), 220 (duzentos e vinte) alunos. 

 Na rede particular havia 8.856 (oito mil oitocentos e cinquenta e seis) estudantes, 

distribuídos em 15 Faculdades, sendo as principais as Faculdades Integradas Pitágoras 

(FIPMOC), as Faculdades Integradas do Norte de Minas (FUNORTE), a Faculdade Santo 

Agostinho, a Faculdade de Saúde Ibituruna (FASI), a Universidade Norte do Paraná 
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(UNOPAR), a Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) e a Faculdade de 

Computação de Montes Claros (FACOMP).  

Assim, percebe-se a necessidade de expansão da oferta de ensino superior gratuito e de 

qualidade na região, especialmente a expansão de vagas em uma instituição federal, neste 

caso, o Instituto de Ciências Agrárias, com a adesão ao REUNI.  

 

4.5.2 Discussão e aprovação do REUNI com a Comunidade Universitária do Instituto de 

Ciências Agrárias  

  

 Em 2007 o Instituto de Ciências Agrárias possuía os cursos de graduação em 

Agronomia e Zootecnia, além do curso Técnico em Agropecuária em fase de extinção. Os 

cursos de graduação ofertavam 80 vagas anuais em um único processo seletivo, com 

atividades no período diurno. Com a criação do REUNI, iniciou-se a discussão no ICA sobre 

a adesão ao Programa e quais seriam os critérios de escolha para os cursos criados.  

 No mês de junho de 2007 iniciou-se a discussão sobre o REUNI na Terceira Reunião 

Extraordinária do Conselho Diretor do Núcleo de Ciências Agrárias da UFMG, com a criação 

de comissão para apresentar proposta de implantação do Programa na Unidade. A comissão 

teria 15 dias para apresentar uma proposta de implantação do REUNI no NCA.  

 Na quinta Reunião Extraordinária do Conselho Diretor do NCA foi apresentada a 

proposta de expansão da UFMG, elaborada pela instituição para envio ao MEC, na qual 

constava a inserção da Unidade no Programa REUNI. Após a discussão, o Conselho 

manifestou-se favorável à inserção do NCA no Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão.  

Segundo a Ata do Conselho de Diretores, foram encaminhados os seguintes cursos 

para oferta no NCA a partir de 2008, especificando sua duração, turno, número de vagas 

ofertadas anualmente e processo seletivo:  

 

Engenharia Florestal (duração de 5 anos; diurno; 40 vagas; vestibular 2008), 
Engenharia Agrícola e Ambiental (duração de 5 anos; diurno; 40 vagas; vestibular 
2008), Ciências de Alimentos (duração de 5 anos e meio; noturno; 50 vagas; 
vestibular 2008), Administração (duração de 04 anos; noturno; 100 vagas; vestibular 
2008), Gestão Ambiental e Agroecologia (duração de 04 anos; noturno; 100 vagas; 
vestibular 2008), Bacharel em Química Industrial (duração: 04 anos; noturno; 40 
vagas, vestibular 2009), Licenciatura em Ciências Naturais (duração: 03 anos; 
noturno; 40 vagas; vestibular 2009) (UFMG/NCA/ATA, 2007f, p. 01). 
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Na sexta Reunião Extraordinária do Conselho Diretor do NCA, fatos novos foram 

apresentados pela Presidente da Comissão do REUNI na UFMG e, devido a mudanças na 

proposta anterior o NCA deveria escolher apenas 04 cursos de graduação com 160 vagas. 

Com a expansão haveria “[...] a contratação de trinta docentes e um aporte financeiro anual de 

R$ 1.410.000,00 (um milhão, quatrocentos e dez mil reais), para pagamento de bolsas de 

mestrado, doutorado, pós-doutorado e professores visitantes, com vistas a atender à demanda 

dos referidos cursos” (UFMG/NCA/ATA, 2007g, p. 02).  

 Após as considerações acima, o Conselho Diretor aprovou a adesão do NCA ao 

REUNI e a criação dos seguintes cursos de Graduação: Engenharia Florestal e Engenharia 

Agrícola e Ambiental no período diurno, Administração e Ciências de Alimentos (atualmente 

Engenharia de Alimentos) no período noturno. Cada curso iria ofertar 40 vagas anuais, 

totalizando 160 vagas. Segundo a presidente da Comissão de expansão, “[...] o NCA deve 

crescer com qualidade, abraçando os princípios do ensino, pesquisa e extensão” 

(UFMG/NCA/ATA, 2007h, p. 01).  

  Os cursos aprovados foram escolhidos pensando na vocação da região do Norte de 

Minas. Segundo dados do Projeto Pedagógico, o curso de Administração  

 

[...] priorizará o atendimento à demanda do mercado de trabalho das regiões Norte e 
Nordeste de Minas Gerais, sem excluir as demais regiões do país; Atendimento à 
demanda de formação técnica-científica mais ampla do profissional; Formação de 
um profissional com maior competência não apenas na área técnica, mas também 
nas áreas conceitual e humana (UFMG/ICA/PP-ADM, 2008a, p. 10). 

 

O curso de Engenharia Florestal é uma oportunidade para que seja construída a  

 

efetiva interiorização da universidade pública, numa das regiões mais carentes de 
Minas Gerais. Portanto, possibilitando à UFMG assumir, de fato, em atendimento ao 
dispositivo constitucional, o lugar e os meios de se tornar agente solidário da 
sociedade mineira e nacional (UFMG/ICA/PP-EF, 2008d, p. 10). 

 

O curso de Engenharia Agrícola e Ambiental  

 

[...] corrobora com o efetivo processo de interiorização da universidade pública, 
principalmente em regiões de elevadas demandas em todos os segmentos sócio-
econômicos como é no semi-árido mineiro, compreendendo uma das regiões mais 
carentes de Minas Gerais. Esse projeto possibilitará à UFMG, como instituição 
pública de ensino superior, assumir, de fato, o lugar e os meios de se tornar agente 
solidário da sociedade mineira e nacional (UFMG/ICA/PP-EAA, 2008c, p. 09).  
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O Curso de Ciências de Alimentos  

 

[...] visa à formação de profissionais com capacidade não apenas técnicas e 
científicas, mas também com visão política, econômica, social, cultural e ambiental, 
para atuarem em áreas relacionadas com a industrialização e conservação de 
alimentos. O profissional será capacitado a acompanhar e contribuir no constante 
avanço da indústria de alimentos nos mercados regional, nacional e internacional e 
também em centros de pesquisas, universidades, consultorias técnicas [...] 
(UFMG/ICA/PP-CA, 2008b, p. 08). 

 

Além dos motivos elencados acima, foram realizadas pesquisas de opinião com 

estudantes do terceiro ano de escolas do ensino médio que apontaram o desejo de cursar um 

dos cursos que seriam criados com a expansão do REUNI no NCA. 

O Programa encerrou suas atividades no ano de 2012, no entanto, nesse ano ainda não 

seria possível perceber boa parte das transformações e impactos do REUNI na Instituição. As 

primeiras turmas dos novos cursos se formaram no 2º semestre de 2013 e primeiro semestre 

de 2014, conforme duração do curso. Para análise dos impactos do Programa seria necessário 

mais um tempo para consolidação dos novos cursos. Diante disso, a próxima sessão do texto 

traz uma discussão sobre a percepção da Comunidade Universitária do Instituto de Ciências 

Agrárias em relação aos impactos do REUNI no Campus.  

 

4.5.4 Os impactos do REUNI na percepção da Comunidade Universitária do Instituto de 
Ciências Agrárias – UFMG  
 

 O ICA possui atualmente 1.535 membros na Comunidade Universitária, dividida em 

discentes, docentes e técnico-administrativos em educação. Para pesquisa da opinião da 

Comunidade Universitária, a respeito dos impactos do REUNI no Campus, foi elaborado um 

questionário, conforme Anexo A, contendo 18 afirmativas a serem analisadas indicando o 

nível de concordância, através de uma escala de intensidade, que varia entre “discordo 

totalmente” e “concordo totalmente”. Também foi elaborada uma pergunta aberta com o 

propósito de o entrevistado apresentar resumidamente seu ponto de vista referente ao 

Programa, podendo emitir opiniões sobre assuntos que, talvez, as afirmativas não tenham 

abordado. Após envio via email do questionário para a Comunidade Universitária, foram 

obtidas 139 (cento e trinta e nove) respostas, totalizando assim, 9,1% (nove vírgula um por 

cento) de retorno. A pergunta aberta obteve 67 (sessenta e sete) respostas, o que representa 

4,4% (quatro vírgula quatro por cento) da Comunidade Universitária e 48,2% do total de 

respostas.  
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 Conforme Gráfico 01 abaixo, do total de respostas, 22,3% (vinte e dois vírgula três por 

cento) foram encaminhadas por docentes, 22,3% (vinte e dois vírgula três por cento) por 

técnico-administrativos em educação e 55,4% (cinquenta e cinco vírgula quatro por cento) por 

discentes, tendo assim, o maior retorno de respostas pelos estudantes e o mesmo percentual 

entre docentes e técnico-administrativos em educação.  

 
Gráfico 1 – Qual é seu vínculo com a UFMG? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A primeira afirmativa do questionário abordava o grau de conhecimento sobre o 

REUNI, para que o pesquisador pudesse verificar a confiabilidade das respostas dadas pelos 

entrevistados. 

 
Gráfico 2 – Afirmativa 01. O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI), implantado em 2007, pelo governo federal, objetivou criar 

condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior em nível de graduação, 
através de melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas 
universidades federais. Antes desta pesquisa, você possuía conhecimentos sobre o REUNI.  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  
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Diante das respostas à afirmativa 01 do questionário, conclui-se que mais da metade 

dos entrevistados tinham conhecimento do Programa, sendo que dos 139 entrevistados, 46 

concordaram totalmente em relação ao seu conhecimento do Programa (7- concordo 

totalmente 33,1%), 23 concordaram parcialmente em relação ao grau de conhecimento sobre 

o REUNI (6- concordo parcialmente 16,5%) e 18 concordaram que têm conhecimento do 

Programa (5- concordo 12,9%), totalizando 87 entrevistados, um percentual de 62,5%. Houve 

07 (5%) entrevistados que não souberam opinar e 45 entrevistados (32,4%) que assinalaram 

algum grau de discordância quanto a seu conhecimento sobre o Programa. Dessa forma, 

entende-se que a maior parte da Comunidade Universitária que participou da pesquisa tinha 

conhecimentos acerca do REUNI, tornando-os aptos a opinar sobre as afirmativas 

apresensentadas.     

Para análise dos resultados dos dados coletados pelo questionário do ANEXO A, foi 

feita uma associação entre análise estatística distinguindo semelhanças, diferenças e as 

relações mediante a clareza e o relevo dos dados. As respostas da questão aberta foram 

agrupadas em cinco categorias de análise, a saber: 1- Infraestrutura; 2- Qualificação do corpo 

docente; 3- Questões relativas aos discentes; 4- Aspectos sociais; 5- Recursos Humanos. 

Assim, segue a análise das respostas. 

  

4.5.5 Infraestrutura  

 

O início das atividades do REUNI no ICA se deu no primeiro semestre de 2008. 

Foram investidos R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no Campus Regional de Montes 

Claros, com a proposta de criar quatro cursos de graduação, com início das turmas no 

primeiro semestre de 2009.  

 O REUNI propunha que a implantação e execução do Programa fosse realizada com 

aproveitamento da estrutura física já existente nas instituições de ensino superior, além da 

construção de espaços físicos para atender aos novos cursos e àqueles que foram expandidos.  

Em relação ao REUNI no ICA, “a sua viabilização, em função do seu distanciamento 

geográfico em relação ao Campus de Belo Horizonte, exigiu a criação de uma infraestrutura 

independente, e de grande porte, para atender necessidades acadêmicas e administrativas”. 

(UFMG-ICA, 2014, p. 110). Antes da implantação do REUNI, o ICA possuía instalações do 

Colégio Agrícola, tendo o Programa proporcionado sua expansão com a construção do Bloco 

C, que comporta salas de aula, laboratórios e gabinetes de professores, construção do BLOCO 

D, que se encontra com laboratórios de informática e de diversas disciplinas acadêmicas, além 
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da compra do Centro de Atividades Administrativas e Didáticas (CAAD), em 2012, o qual 

pertencia a uma Instituição privada, que passa a ser utilizado como salas de aula e laboratórios 

e a construção do prédio do Centro de Pesquisa em Ciências Agrárias (CPCA).    

 Mesmo com essas transformações, “o ICA necessita de investimentos na melhoria e 

modernização de suas instalações e a adequação do quadro funcional a suas reais 

necessidades, para fazer face, com qualidade, à crescente demanda pelos seus serviços”. 

(UFMG-ICA, 2014, p. 110).   

 Em relação ao orçamento do ICA, em 2010 era de R$7.103.609,00 passando para R$ 

11.769.785,00 em 2014, o que representou um crescimento de 39,65%. Conforme Ata do 

Conselho Universitário, 

 

No (sic) Núcleo de Ciências Agrárias em Montes Claros, ao final do processo de 
expansão, deverá abrigar em torno de 800 novos alunos em 4 novos cursos. Serão 
necessárias novas instalações que deverão ocupar 4.000 metros quadrados, a um 
custo de R$ 1.250,00 por metro quadrado, totalizando R$ 5.000.000,00. As novas 
instalações serão construídas em áreas adjacentes aos atuais prédios existentes no 
Campus de Montes Claros (UFMG/CONSU/ATA, 2007, p. 19).  
 

No Gráfico 3 são apresentados os resultados da afirmativa 05 do questionário, em 

relação à ampliação e o aproveitamento da infraestrutura já existente no ICA. 

 

Gráfico 3 – Afirmativa 05 – Com o REUNI, houve a criação de condições para a ampliação do acesso 
e permanência na educação superior, em nível de graduação e para o aumento da qualidade dos cursos, 
através de melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes, respeitadas as 

características particulares da instituição e estimulada a diversidade do sistema de ensino. 
  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

  

 Em relação à afirmativa exposta, 63,2% (sessenta e três vírgula dois por cento) dos 

membros da Comunidade Universitária do ICA apresentaram algum grau de concordância de 
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que houve a criação de condições para a ampliação do acesso e permanência na educação 

superior, em nível de graduação e para o aumento da qualidade dos cursos, através de melhor 

aproveitamento da estrutura física já existente, respeitando as características particulares da 

instituição e estimulando a diversidade do sistema de ensino.  

Um membro da Comunidade Universitária expôs que, com o REUNI houve a 

“expansão da estrutura física, criação de laboratórios específicos para atender (sic) 

determinado curso, aquisição de livros para atender a demanda dos novos cursos, como 

também aquisição de equipamentos e mobiliário” (ENTREVISTA, 2017).  

   Os que apresentaram algum grau de discordância em relação à afirmativa 05 

totalizaram 17,3% (dezessete vírgula três por cento). Um membro da Comunidade 

Universitária do ICA afirmou que no REUNI houve “demora na construção de obras 

específicas para determinados cursos”. Outro membro relatou que houve “espaço físico dos 

laboratórios (especialmente do Bloco D) não condizente com a demanda das novas 

disciplinas, assim como a falta de materiais para atendimento das mesmas” (ENTREVISTA, 

2017).  Os que não souberam opinar representaram 19,4% (dezenove vírgula quatro por 

cento). 

 Entende-se que a maioria da Comunidade Universitária reconhece a ampliação e o 

aproveitamento da estrutura física e dos recursos humanos existentes no ICA.  

 

Grafíco 4 –Afirmativa 06 – Após a implantação do REUNI, no Instituto de Ciências Agrárias, houve a 
compra de bens e execução de serviços necessários ao funcionamento dos novos cursos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

 

 Para funcionamento dos cursos implantados no ICA seria necessária a compra de bens 

e execução de serviços. O Gráfico 4 demonstra que 59,6% (cinquenta e nove vírgula seis por 

cento) dos membros da Comunidade Universitária apresentaram algum grau de concordância 
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com a afirmativa 06. Um membro acrescentou que houve “aumento de verbas para aquisição 

de livros para biblioteca, aumento no número de períodicos e bases no Portal da Capes, 

compra de mobiliário de escritório, estantes, mesas, cadeiras, e equipamentos de tecnologia da 

informação [...]” (ENTREVISTA, 2017).  

 Houve 19,4% (dezenove vírgula quatro por cento) de membros da Comunidade 

Universitária que não souberam responder. Os demais membros,  20,8% (vinte vírgula oito 

por cento) apresentaram algum grau de discordância da afirmativa. Outros mencionaram que 

há necessidade de laboratórios melhores, nem todas as propostas de investimentos, 

necessárias à real implantação do Programa, foram efetivamente implantadas e que os 

investimentos foram desproporcionais às necessidades e demandas dos cursos implantados 

(ENTREVISTA, 2017). 

 Nota-se que prevaleceu a opinião de que o REUNI proporcionou a compra de bens e 

execução de serviços essenciais ao funcionamento dos novos cursos. 

  Conclui-se que nessa categoria de análise houve o predomínio de opiniões positivas 

em relação a ampliação e aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos já 

existente no ICA e a compra de bens e execução de serviços para cumprir as metas do 

REUNI. Ressalta-se que as obras no ICA passaram por um processo burocrático pelas 

instâncias superiores da UFMG, com o propósito de evitar problemas futuros que 

prejudicassem as atividades administrativas e didáticas. Pondera-se que há problemas 

estruturais e de recursos humanos (ver tópico 4.5.9 Recursos Humanos), para os quais tem-se 

buscado soluções. 

 

4.5.6 Qualificação do Corpo Docente  

 

 “Nos últimos quatro anos, o ICA trabalhou intensamente na perspectiva da 

indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Somente em 2014 foram registrados 

30 projetos de pesquisa, 107 projetos e 14 programas de extensão nos diversos cursos de 

graduação ofertados” (UFMG-ICA, 2014, p. 10). 
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Gráfico 5 – Produção Científica no Instituto de Ciências Agrárias de 1993 a 201624 
 

 

 

 

Fonte: UFMG/PRPPG, 2017. Adaptado. 

                                                             
24 UFMG/PRPPG. 2017. Produção Científica no Instituto de Ciências Agrárias de 1993 a 2016. 2017. Belo 
Horizonte – MG. Disponível em:< http://somos.ufmg.br/unidades_academicas/view/17>. Acesso em: 03 de out. 
2017.    
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Houve um aumento considerável na produção científica no Campus Montes Claros, 

segundo os dados da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG, conforme Gráfico 5. Ressalta-se 

que no gráfico foram contadas as públicações de trabalhos em eventos, artigos publicados e 

aceitos, jornais, revistas, livros e capítulos e demais tipos de produção. Houve em 2007 o 

registro de uma patente. Verifica-se, segundo o gráfico acima, que houve um crescimento 

elevado na produção científica no Instituto de Ciências Agrárias entre 2009 e 2012, 

alcançando em média 750 produções por ano. Descata-se o ano de 2012, com o maior número 

de públicações, 783. No entanto, observa-se que a partir de 2013 houve um descréscimo nas 

publicações científicas no ICA. 

 Em 2008 havia 44 docentes no Instituto de Ciências Agrárias, sendo 29 com 

doutorado, 09 com mestrado, 04 com especialização e dois graduados. Atualmente a maior 

parte do quadro docente é  de doutores. Dos 98 docentes, 85 tem doutorado, um percentual de 

122%, 12 com mestrado e 01 possui curso de Tecnólogo. Percebe-se que houve um aumento 

significativo de docentes com doutorado e, dos 12 professores com mestrado, 07 encontram-

se cursando o doutorado. 

  

Gráfico 6 – Afirmativa 04 – Com o REUNI, houve uma revisão da estrutura acadêmica no Instituto de 
Ciências Agrárias, com reorganização dos cursos de graduação e atualização de metodologias de 

ensino-aprendizagem, buscando a constante elevação da qualidade. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

 

 O REUNI propunha em suas metas uma revisão da estrutura acadêmica, com 

reorganização dos cursos de graduação e atualização de metodologias de ensino-

aprendizagem, buscando a constante elevação da qualidade. Diante da afirmativa 04, 55,4% 

(cinquenta e cinco vírgula quatro por cento) dos membros da Comunidade Universitária do 

ICA apresentaram algum grau de concordância. Em relação a esse assunto, um membro 
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expressou que “o principal impacto foi o aumento no número de [...] docentes especialistas, 

contribuindo para melhoria da qualidade do ensino” (ENTREVISTA, 2017).  

 Houve 21,6% dos membros que discordaram em algum grau da afirmativa acima. Um 

deles relatou que “[...] uma nova filosofia referente às metodologias de ensino deveria ser 

testada, afim (sic) de que os discentes possam aproveitar ao máximo gerando bons 

profissionais que serão atuantes e impactantes na sociedade” (ENTREVISTA, 2017). Os que 

não souberam opinar foram 23% (vinte e três por cento).  

 Em relação à afirmativa 09, abaixo, 65,5% (sessenta e cinco vírgula cinco por cento) 

da Comunidade Universitária concordou que houve melhorias na qualificação do corpo 

docente com o REUNI. Os que não souberam opinar foram 20,1% (vinte vírgula um por 

cento).  

 Os que discordaram em algum grau da afirmativa representam 14,4% (quatorze 

vírgula quatro por cento). Os membros pontuaram que houve contratação insuficiente de 

professores e impactos altamente negativos na carga de trabalho dos docentes 

(ENTREVISTA, 2017).  

 
Gráfico 7 – Afirmativa 09: O REUNI trouxe melhorias na qualificação do corpo docente do Instituto 

de Ciências Agrárias. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

 

Nota-se que houve prevalência dos membros que concordaram que houve melhorias 

no corpo docente do ICA com o REUNI, fato esse que pode ser confirmado com o percentual 

de 122% na ampliação do número de docentes de 2007 para 2017, sendo 87% dos docentes 

com titulo de doutor, favorecendo a elevação da qualidade da formação dos estudantes.  

 Em relação à produção científica, 50,3% (cinquenta vírgula três por cento) dos 

membros da Comunidade Universitária apresentaram algum grau de concordância com a 
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afirmativa 10. Os que não souberam opinar foram 28,1% (vinte e oito vírgula um por cento) e 

21,6% (vinte e um vírgula seis por cento) apresentaram algum grau de discordância.  

 Um membro da Comunidade Universitária do ICA comentou: “[...] para a qualidade 

do ensino e a produção acadêmica da Universidade para a sociedade não vi melhorias e nem 

resultados na proporção do investimento” (ENTREVISTA, 2017).    

 

Gráfico 8 – Afirmativa 10 – O REUNI resultou em aumento na produção científica do Instituto de 
Ciências Agrárias. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

  

 Diante da afirmativa acima, que obteve elevado percentual de respostas sem opinião 

(4), representando 28,1%, apresentam-se dados da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

da UFMG, demonstrando que houve elevação na produção acadêmica do ICA no período de 

2009 a 2012, com média de 750 publicações. Assim, a maioria dos membros da Comunidade 

Universitária comentaram que concordam ter havido aumento na produção científica no ICA. 

Quanto à afirmativa 11 abaixo, 56,9% (cinquenta e seis vírgula nove por cento) dos 

membros da Comunidade Universitária do ICA concordaram em algum grau que houve a 

colaboração na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão com a adesão ao REUNI 

pelo ICA/UFMG. Aqueles que não souberam opinar foram 25,2% (vinte e cinco vírgula dois 

por cento) e 18% (dezoito por cento) discordaram em algum grau da afirmativa acima. 
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Gráfico 9 – Afirmativa 11 – A implantação do REUNI no Instituto de Ciências Agrárias colaborou 
com a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

  

             

4.5.7 Questões relativas aos discentes 

 

 A Taxa de Concluintes de Graduação proposto pelo REUNI no Instituto de Ciências 

Agrárias em 2013 seria 0,90%, em relação a cinco anos antes. O valor atingido para os cursos 

foi de, em média, 0,57%. Ressalta-se que o curso de Engenharia de Alimentos não teve 

concluintes nesse período, visto que o curso é de cinco anos e meio, não entrando portanto no 

cálculo. Em 2014, a TCG no ICA apresentou um aumento, chegando à média de 0,68% de 

alunos concluintes (UFMG, 2015b). Em relação à evasão, houve 304 alunos desligados de 

2010 a 2014, destacando-se o ano de 2013, com 113 alunos desligados. Uma taxa de mais de 

10% (dez por cento) de alunos evadidos. De acordo com o Relatório de Gestão,  

 

[a] Assistência Estudantil da UFMG – FUMP possui a missão de executar a política 
de assistência estudantil pela UFMG, garantindo ao estudante plenas condições 
socioeconomicas e culturais para a conclusão do curso, visando minizar as 
diferenças de oportunidades anteriores ao seu ingresso” (UFMG, 2014a, p. 83). 

 

Dos 1.054 (mil e cinquenta e quatro) alunos matriculados em 2014 no ICA, 530 eram 

assistidos pela FUMP, divididos no quatro níveis de classificação socioeconômica, tendo, 

assim, a FUMP atendido a 50,2% (cinquenta vírgula dois por cento) dos alunos matrículados 

nos cursos de graduação do ICA.  

 Em relação ao desempenho dos discentes da graduação no ICA, observa-se que, diante 

do Exame Nacional de Desempenho de Estudante (Enade), que “[...] avalia o rendimento dos 

concluintes dos cursos de graduação, em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e 
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competências adquiridas em sua formação”25, os cursos do ICA tiveram as seguintes notas nas 

últimas edições do exame: Administração em 2015 teve nota 5,0; Engenharia de Alimentos 

em 2014 teve nota 3,0; Engenharia Florestal em 2014 teve nota 3,0; Engenharia Agrícola e 

Ambiental não é enquadrado no ciclo de avaliação do Enade; Agronomia em 2013 teve nota 

4,0; Zootecnia em 2013 teve nota 4,0. 

   

Gráfico 10 – Afirmativa 02 – O REUNI propôs como metas globais a elevação gradual da taxa de 
diplomados para noventa por cento, nos cursos de graduação presenciais, e da relação de alunos de 

graduação por professor para dezoito, ao final de cinco anos, a contar do início do plano (2008). 
Diante dessas metas, houve uma tendência para precarização das condições de trabalho e de ensino no 

Instituto de Ciências Agrárias. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente. 

 

 A afirmativa 02 abordava as metas globais do Programa, que deveriam ser cumpridas 

após cinco anos de sua implantação. De acordo com a opinião dos membros, 38,1% (trinta e 

oito vírgula um por cento) concordaram em algum grau com o fato de que as metas 

estabelecidas pelo Programa tenderam à precarização das condições de trabalho e de ensino 

no Instituto de Ciências Agrárias. Um membro da Comunidade Universitária do ICA 

comentou que “[...] devido ao financiamento público insuficiente, ocasionou a precarização da 

infraestrutura e do trabalho, o que levou à fragilização da formação acadêmica” 

(ENTREVISTA, 2017).  

Outro membro opinou que, com a criação dos cursos do REUNI no ICA, nos 

primeiros anos (2009 a 2014), a situação era mais crítica, devido à falta de laboratórios, falta 

de professores, e técnicos sobrecarregados (ENTREVISTA, 2017). Outro membro expôs 

como consequência do REUNI a “saturação de profissionais no mercado de trabalho, 

formação de profissionais frustrados e pouco qualificados, pois os investimentos nos novos 

                                                             
25 INEP, 2017. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/enade. Acesso em: 15 ago. 2017.  
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cursos não foram suficientes para desenvolver um ensino de qualidade” (ENTREVISTA, 

2017).  

 Sobre essa afirmativa, 20,1% (vinte vírgula um por cento) dos membros não tinham 

opinião e 41,7% (quarenta e um vírgula sete por cento) discordaram em algum grau.  

 

Gráfico 11 – Afirmativa 03 – O REUNI propôs a redução das taxas de evasão, com uma política de 
ocupação das vagas ociosas e aumento das vagas de ingresso (especialmente no período noturno); no 

entanto, não houve aumento expressivo de recursos orçamentários e do quadro docente efetivo 
(concursado) implicando, assim, a perda da qualidade acadêmica.  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  
 

  

Em relação a essa afirmativa, 50,4% (cinquenta vírgula quatro por cento) dos 

membros da Comunidade Universitária apresentaram algum grau de concordância. Segundo 

alguns deles, houve contratação insuficiente de professores, aumento da evasão e retenção 

discente, várias vagas ociosas em diversos cursos, além de defasagem no número de 

funcionários e na infraestrutura necessários  ao desenvolvimento das atividades acadêmicas 

com maior qualidade (ENTREVISTA, 2017).  

 Discordaram em algum grau da afirmativa 33,1% (trinta e três vírgula um por cento) 

dos membros e 16,5% (dezesseis vírgula cinco) não tiveram opinião. 

 Percebe-se assim, que em sua maioria os membros da Comunidade Universitária 

concordam que o orçamento foi insuficiente e também os recursos humanos para a expansão 

proposta. 
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Gráfico 12 – Afirmativa 07 – A partir do REUNI, houve melhorias no desempenho do corpo discente 
no Instituto de Ciências Agrárias. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

 

Diante da afirmativa acima, 46,7% (quarenta e seis vírgula sete por cento) dos 

membros da Comunidade Universitária concordaram em algum grau e 28,1% (vinte e oito 

vírgula um por cento) não opinaram sobre o assunto. Os que discordaram em algum grau 

foram 25,2% (vinte e cinco vírgula dois por cento). Um dos membros comentou que o 

aumento na oferta de vagas levou a uma expressiva queda na qualidade dos ingressantes 

(ENTREVISTA, 2017).  

Nota-se que predomina a opinião daqueles que concordam que houve melhorias no 

desempenho do corpo discente. Os dados do INEP demonstram que a média do desempenho 

do ICA nas últimas edições do exame é de 3,8 de um total de 5,0 pontos.  

Como política pública, o REUNI propunha a ampliação da oferta de vagas e condições 

para permanência dos alunos carentes nas instituições de ensino superior. Diante da afirmativa 

08, 52,5% (cinquenta e dois vírgula cinco por cento) dos membros da Comunidade 

Universitária concordaram em algum grau que o Programa aumentou os recursos para 

assistência estudantil, de acordo com a expectativa dos estudantes, colaborando para sua 

permanência na Instituição.  

Alguns membros da Comunidade Universitária comentam que houve aumento do 

número de atendimentos da assistência estudantil e “aumento de bolsas e benefícios através da 

FUMP, assim como a não cobrança nos restaurantes Universitários dos alunos carentes nível 

I” (ENTREVISTA, 2017). 
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Gráfico 13 – Afirmativa 08 – O aumento dos recursos para assistência estudantil, decorrente do 
REUNI, correspondeu aos anseios dos discentes carentes, possibilitando a permanência nos cursos de 

graduação do Instituto de Ciências Agrárias. 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  
 

 Houve 19,4% (dezenove vírgula quatro por cento) dos membros da Comunidade 

Univesritária que não souberam opinar sobre o assunto e 28% (vinte e oito por cento) que 

apresentaram algum grau de discordância da afirmativa.  

   

4.5.8  Aspectos sociais   

 
Na primeira década do século XXI o Instituto de Ciências Agrárias passou por 
mudanças significativas com o REUNI. Antes do Programa a Instituição oferecia 80 
vagas em dois cursos de graduação. Com a implantação e execução do programa 
houve o incremento de mais quatro cursos de graduação, totalizando assim 240 
vagas ofertadas anualmente para os alunos concluintes do ensino médio da região do 
Norte de Minas (UFMG/ICA, 2014, p. 10). 

 

Com o REUNI no ICA houve ampliação na oferta de cursos de graduação através da 

criação de mais quatro cursos, um acréscimo de 160 vagas anuais, o que representa um 

aumento de 200%.  

Com o crescimento na oferta de vagas na graduação, houve também a ampliação dos 

cursos de Pós-Graduação nas instituições de ensino superior. Paralelamente, houve o 

crescimento da pesquisa e da extensão, priorizando as regiões em que as Instituições estavam 

inseridas. Diante da afirmativa 12, 60,5% (sessenta vírgula cinco por cento) dos membros da 

Comunidade Universitária do ICA apresentaram algum grau de concordância de que houve 

ampliação na oferta de vagas na pós-graduação e o desenvolvimento da pesquisa e da 

extensão no Campus Montes Claros, favorecendo a região onde está inserida.   
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Gráfico 14 – Afirmativa 12 – O REUNI proporcionou a oferta de cursos de Pós-Graduação Stricto 
Sensu e o desenvolvimento da pesquisa e da extensão no Instituto de Ciências Agrárias. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

  

 Um membro da Comunidade Universitária comenta que o REUNI “contribuiu para 

movimentar a unidade no sentido de consolidação de um cultura universitária com o 

envolvimento de todos os servidores e discentes no âmbito do ensino, pesquisa, extensão e 

gestão” (ENTREVISTA, 2017). Outro membro  pontua que, com o REUNI, o ICA “obteve 

melhores perspectivas no que diz respeito ao crescimento como um todo do Instituto 

objetivando sua existência e finalidade na região, melhor ensino, mais pesquisas e 

interiorizando mais seu papel na extensão” (ENTREVISTA, 2017). 

 Apresentaram algum grau de discordância da afirmativa, 18,7% (dezoito vírgula sete 

por cento) dos membros da Comunidade Universitária. Um deles acrescentou que “ [...] para a 

qualidade do ensino e a produção acadêmica da Universidade para a sociedade não vi 

melhorias e nem resultados na proporção do investimento” (ENTREVISTA, 2017). Não 

opinaram sobre o assunto 22,3% (vinte e dois vírgula três por cento).  

 Nota-se que houve predominância dos membros da Comunidade Universitária que 

concordaram com a afirmativa acima. Acrescenta-se que atualmente o ICA oferta três cursos 

de mestrado, um de doutorado e duas especializações, totalizando 240 alunos matriculados. 

Em comparação a 2008, em que o ICA tinha 70 alunos matriculados na pós-graduação, houve 

um aumento de 243%.  
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Gráfico 15 – Afirmativa 13 – O  REUNI constituiu-se em um programa que possibilitou ao Instituto 
de Ciências Agrárias cumprir seu papel de apoio ao desenvolvimento da cidade de Montes Claros/MG 

e da região Norte de Minas Gerais. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  
 

 O REUNI propunha, com a ampliação das vagas em nível de graduação, dar suporte 

financeiro aos discentes carentes para permanência nos cursos. Além disso, objetivava 

interiorizar o ensino e apoiar as regiões subdesenvolvidas pelo país. Conforme opinião da 

Comunidade Universitária, 69,7% (sessenta e nove vírgula sete por cento) concordaram em 

algum grau que o Programa possibilitou ao ICA cumprir seu papel de apoio ao 

desenvolimento da cidade de Montes Claros/MG e da região do Norte de Minas.  

 Um membro da Comunidade Universitária comentou que, a partir do REUNI: “[...] 

percebo o rumo à (sic) maior atuação e envolvimento no Norte de Minas com a pesquisa e a 

extensão na diversas áreas do conhecimento” (ENTREVISTA, 2017).    

 O mesmo percetual de 15,1% dos membros da Comunidade Universitária discordaram 

em algum grau da afirmativa acima ou não souberam opinar sobre o assunto.  

 Percebe-se que há um elevado percentual da Comunidade Universitária do ICA que 

concorda que o REUNI favoreceu à instituição cumprir seu papel de desenvolvimento do 

município de Montes Claros e da região onde está inserida.  

  Sobre o crescimento do Instituto de Ciências Agrárias, através da ampliação de 

seus cursos de graduação, 71,9% (setenta e um vírgula nove por cento) dos membros da 

Comunidade Universitária concordaram em algum grau que os quatro novos cursos  

atenderam à vocação da cidade de Montes Claros e da região do Norte de Minas. Um membro 

comentou: “os cursos criados foram de demanda regional, algo muito positivo para nossa 

região” (ENTREVISTA, 2017). 
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Gráfico 16 – Afirmativa 14 – Através do REUNI, foram criados no ICA os cursos de Administração e 
Ciências de Alimentos, no período noturno, Engenharia Florestal e Engenharia Agrícola e Ambiental 

no período diurno, com início das atividades no primeiro semestre de 2009. Esses cursos de graduação 
atenderam à vocação da cidade de Montes Claros e da região do Norte de Minas Gerais. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

  

 Apresentaram algum grau de discordância da afirmativa, 12,9% (doze vírgula nove 

por cento) dos membros da Comunidade Universitária e 15,1% (quinze vírgula um por cento) 

não souberam opinar sobre esse assunto.   

Acrescenta-se que durante o planejamento de quais cursos seriam criados com o 

REUNI, houve pesquisas de campo para coletar informações para subsidiar os 

encaminhamentos na escolha dos cursos de graduação, respeitando a diversidade da 

Instituição e a vocação da região.  

 

Gráfico 17 – Afirmativa 15 – Consideravelmente, com o REUNI no Instituto de Ciências Agrárias, 
houve mais dinamicidade na cidade de Montes Claros, com crescimento econômico e ampliação da 

oferta de oportunidades para a população local e regional. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  
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 Em relação a afirmativa acima, 50,4% (cinquenta vírgula quatro por cento) dos 

membros da Comunidade Universitária concordaram em algum grau que o REUNI trouxe 

mais dinamicidade à cidade de Montes Claros, com crescimento econômico e ampliação da 

oferta de oportunidades para a população local e regional. Alguns membros pontuaram que, 

com o Programa no ICA, houve aumento do número de cursos e vagas, o que deu maior 

dinamicidade ao Campus e a criação de cursos noturnos para aproveitamento da estrutura 

física já existente. Além disso, criou a possibilidade de alunos carentes cursarem o ensino 

superior (ENTREVISTA, 2017).  

 Um membro da Comunidade Universitária do ICA expôs que, além de o REUNI ter 

proporcionado o crescimento da comunidade acadêmica, “também potencializou a 

infraestrutura, o dinamismo das atividades acadêmicas e a visibilidade do ICA no âmbito da 

UFMG e da região do Norte de Minas” (ENTREVISTA, 2017). Outro membro acrescentou 

que “o REUNI propiciou o crescimento do número de discentes no ICA, consequentemente, 

dando espaço para mais jovens terem acesso à universidade pública” (ENTREVISTA, 2017).  

 Conforme acrescenta, de forma criteriosa um membro da Comunidade Universitária,  

 

Diante do grande número de jovens sem acesso ao ensino superior, a escassez de 
vagas em instituições federais, o elitismo predominante nas IES públicas e o 
crescimento desproporcional do sistema privado de ensino superior, entendo que o 
REUNI foi um programa importante, que proporcionou crescimento e visibilidade 
ao Instituto de Ciências Agrárias e desenvolvimento da região na qual está inserido 
(ENTREVISTA, 2017). 

 

Houve 25,9% (vinte e cinco vírgula nove por cento) dos membros da Comunidade 

Universitária que discordaram em algum grau dessa afirmativa. Um membro comentou que 

houve “aumento da oferta de vagas sem planejamento adequado, haja vista o número de vagas 

ociosas em vários cursos”; outro acrescentou que o “REUNI foi apenas um empurrão de 

algumas melhorias pontuais” (ENTREVISTA, 2017).  

Não souberam opinar, 23,7% (vinte e três vírgula sete por cento) dos membros da 

Comunidade Universitária.  

O crescimento econômico pode ser percebido através dos efeitos da ampliação de 

servidores e discentes, o que levou à movimentação do mercado imobiliário (aluguéis e 

vendas), ao aumento da compra de bens duráveis e não duráveis e à ampliação na oferta de 

vagas no ensino superior, atendendo ao processo de interiorização desse nível de ensino. 

Paralelo a isso, surgiram oportunidades por concurso público para efetivação de servidores 

técnico-administrativos e docentes, para atender à expansão proposta.   
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Ressalta-se que o REUNI proporcionou ao ICA maior visibilidade interna na UFMG, 

com sua participação nos órgãos deliberativos a partir de 2008, com alteração de seu status de 

Unidade Especial da UFMG, para 20ª Unidade Acadêmica da Instituição. Percebe-se também 

uma maior visibilidade na cidade e região, especialmente pela melhoria na Comunicação do 

Instituto com a comunidade externa.  

 

4.5.9  Recursos Humanos 

 

Na Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Universitário da UFMG (2007), 

realizada no dia 25 de outubro de 2007, houve os seguintes encaminhamentos para expansão 

do Núcleo de Ciências Agrárias: ampliação das instalações de ensino no Campus Montes 

Claros; criação de quatro cursos de graduação em Engenharia Florestal e Engenharia Agrícola 

e Ambiental no período diurno e Administração e Ciência de Alimentos no período noturno, 

com oferta de 160 vagas anuais a partir de 2009; haveria a contratação de 30 docentes/bolsas 

para atender à expansão proposta com orçamento estimado em R$ 1.300.000,00 (um milhão e 

trezentos mil reais); haveria alocação de servidores por meio de concurso público em um 

quantitativo de 15 servidores de nível médio, 03 de nível superior e 02 bibliotecários (UFMG, 

2007b). 

Em 2008 o Instituto de Ciências Agrárias possuía 53 técnico-administrativos em 

educação e 32 docentes, totalizando 85 servidores. Atualmente a Instituição tem 98 docentes e 

98 técnico-administrativos em educação, totalizando 196 servidores. Houve um aumento de 

122% de professores e de 82% de técnico-administrativos em educação.    

Em relação à afirmativa 16, 56,8% (cinquenta e seis vírgula oito por cento) dos 

membros da Comunidade Universitária do ICA concordaram em algum grau que o REUNI 

ocasionou a ampliação dos servidores por meio de concurso público, de modo suficiente para 

atender à expansão proposta pela Instituição. Os entrevistados comentaram que houve 

aumento do número de Bibliotecários, de 01 para 04, aumento de concursos públicos no 

período, melhoria em recursos humanos e ampliação do quadro de pessoal docente e técnico-

administrativo em educação para atender à comunidade acadêmica (ENTREVISTA, 2017). 
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Gráfico 18 – Afirmativa 16 – O REUNI ocasionou a ampliação do quadro de servidores do Instituto de 
Ciências Agrárias, por meio de concurso público, de modo suficiente para atender à expansão proposta 

pela Instituição. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

 

 Houve 30,2% (trinta vírgula dois por cento) de membros da comunidade Universitária 

que discordaram em algum grau da afirmativa acima. Um membro acrescentou que houve 

contratação insuficiente de professores e técnico-administrativos para atender à demanda da 

comunidade interna e externa. Outros comentaram que não houve melhoria considerável na 

estrutura e no atendimento pelos servidores técnico-administrativos. Ainda há uma defasagem 

no número de funcionários e, principalmente, na infraestrutura necessária para o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas com maior qualidade (ENTREVISTA, 2017). 

 Não souberam opinar sobre o assunto 12,9% (doze vírgula nove por cento) dos 

membros da Comunidade Universitária.   

 Uma parcela significativa de 30,2% entende que o acréscimo de servidores pelo 

REUNI não atendeu de forma suficiente à expansão proposta, sendo que, houve problemas no 

atendimento administrativo e falta de docentes.  

Referente a afirmativa 17, 46,7% (quarenta e seis vírgula sete por cento) dos membros 

da Comunidade Universitária apresentaram algum grau de concordância de que, com a 

expansão de vagas em nível de graduação no ICA, houve alterações na carga de trabalho e na 

qualidade de vida dos servidores. Um membro da comunidade ressalta:  

 

Impactos altamente negativos na carga de trabalho docente, pois não dispúnhamos 
de pós-doutores, doutorandos ou mestrandos suficientes para atuar como monitores 
de graduação e ajudar em atividades rotineiras do professor. [...] Esse tipo de 
crescimento em massa e sem critérios de infraestrutura, recursos humanos e 
planejamento estratégico, desmerece a UFMG no cenário nacional, porque, no meu 
ponto de vista, desqualifica o ensino de qualidade e a capacidade de docentes e 
funcionários técnico-administrativos em atenderem bem ao público-alvo, ou seja, o 
discente, em primeiro lugar e a comunidade como um todo (ENTREVISTA, 2017). 
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Gráfico 19 – Afirmativa 17 – O REUNI promoveu a expansão das vagas de graduação no Instituto de 
Ciências Agrárias. No entanto, o Programa alterou a carga de trabalho e a qualidade de vida dos 

servidores. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

 

 Houve 30,9% (trinta vírgula nove por cento) dos membros da Comunidade 

Universitária que não souberam opinar quanto a essa afirmativa e 22,3% (vinte e dois vírgula 

três por cento) que discordaram em algum grau.  

          Observa-se que prevaleceu o percentual que concordou que o REUNI no ICA 

promoveu alterações na carga de trabalho e na qualidade de vida dos servidores.  

 

Gráfico 20 – Afirmativa 18 – O REUNI atendeu às expectativas da Comunidade Universitária do 
Instituto de Ciências Agrárias. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

 

 Diante da grandiosidade das mudanças ocorridas com a implantação e execução do 

REUNI, havia uma expectativa por parte da Comunidade Universitária do ICA, em relação às 

transformações qualitativas e quantitativas  que ocorreriam na Instituição. Entre os membros 

que responderam ao questionário, 55,4% (cinquenta e cinco vírgula quatro por cento) 
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concordaram em algum grau que o REUNI atendeu às expectativas da Comunidade 

Universitária do Instituto de Ciências Agrárias.  

 Não souberam opinar sobre o assunto 21,6% (vinte e um vírgula seis por cento) dos 

membros da Comunidade Universitária e 23,1% (vinte e três vírgula um por cento) 

discordaram em algum grau dessa afirmativa. Assim, percebe-se que mais da metade da 

Comunidade Universitária do ICA concorda que o REUNI atendeu às expectativas.  

 Este Capítulo discorreu de forma breve sobre o processo histórico de fundação e 

expansão da UFMG, com foco na discussão e aprovação em 2007 do REUNI. Em seguida, o 

texto apresentou de maneira sucinta a proposta aprovada no Conselho Universitário da UFMG 

de implantação e execução do REUNI na instituição no período de 2008 a 2012. Ressalta-se 

que, conforme o texto, houve em diversas universidades movimentos de servidores e 

estudantes em prol da não adesão ao Programa.  

Na UFMG, houve uma tendência para não aprovação da Instituição ao Programa. Cita-

se como exemplo, a carta da APUBH, que descrevia que não concordava com a aprovação da 

adesão ao REUNI pela UFMG. Embalados nessa bandeira, um número significativo de 

estudantes também questionou a aprovação da adesão ao Programa. Os contrários ao 

Programa opinaram que o REUNI propunha um crescimento quantitativo, sem o investimento 

financeiro necessário, o que levaria a instituição ao sucateamento do ensino.  

 Mesmo diante desses debates contra o REUNI, a proposta foi aprovada em 2007 pela 

maioria dos conselheiros, em Reunião Extraordinária do Conselho Universitário. A proposta 

da UFMG ao aderir ao REUNI foi de ampliação de vagas na graduação, especialmente no 

período noturno, diminuição das taxas de evasão, ampliação da mobilidade nacional e 

internacional, acréscimo no apoio financeiro aos discentes em vulnerabilidade 

socioeconômica, articulação entre a graduação e pós-graduação.  Diante disso, descreve-se 

que a UFMG, segundo o relatório de gestão de 2014, cumpriu mais de 90% (noventa por 

cento) das metas proposta com a adesão ao REUNI (UFMG, 2014). Algumas metas foram 

superadas e a instituição cresceu em números e com qualidade. Qualidade essa que nota-se ao 

consultar o ranking das Universidades públicas do Brasil, onde a UFMG alcançou o 4º lugar 

geral.  

 Enfim, aponta-se aqui os resultados das metas do REUNI na UFMG, com base na 

análise do pesquisador e nos dados consultados por documentos institucionais e analisa-se os 

impactos do Programa na percepção da Comunidade Universitária do Campus Regional de 

Montes Claros/MG.  
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 A meta de 90% de alunos diplomados em relação a cinco anos antes não foi atingida, 

tendo chegado a 63% em 2015. Pontua-se que a UFMG pretendia, conforme sua Proposta, 

cumprir essa meta em 2017.  

A Taxa de Sucesso de Graduação (TSG) analisa o número de alunos ingressantes em 

um determinado ano em relação aos concluintes após o período de duração do curso. 

Tomando-se como exemplo um curso no qual ingressaram 100 alunos e após o período de 

seis anos (duração do curso), houve 90 alunos que colaram grau, a TSG foi de 90% (noventa 

por cento).   

Ao consultar a TSG da UFMG, percebe-se que em 2016 foi alcançado o percentual de 

74%. Entre os motivos para esse resultado está o prolongamento do curso por estudantes que 

realizaram intercâmbio, o aumento da taxa de evasão, a reprovação e a necessidade de 

consolidação dos cursos criados pelo REUNI. No entanto, entende-se que a UFMG apresenta 

uma TCG dentro da média nacional e internacional. 

 A meta de 18 alunos por professor foi cumprida, com percentual de 19,66% em 2013. 

Para cumprir essa meta, a UFMG possui, segundo dados do Relatório da Comissão 

Permanente de Avaliação (2015), mais de 2.700 professores em dedicação exclusiva, 

aproximadamente 1.000 deles em dedicação na pós-graduação, o que favorece de certa forma 

o alcance dessa meta. Pondera-se que, no Brasil, antes da implantação do REUNI, a média 

nacional da relação aluno/professor era de 11%.   

 Em relação ao aumento de vagas, a UFMG ampliou o número de vagas ofertadas de 

4.674 em 2007 para 6.740 em 2012, um acréscimo de 45%. Essa ampliação de vagas foi 

dividida em 67% para o período compreendido entre diurno, matutino, vespertino e integral e 

33% no noturno. A ampliação de vagas no período noturno, portanto, teve um crescimento de 

12%, sendo um acréscimo satisfatório, visto que, em 2007 as vagas no período noturno eram 

em torno de 21% do total ofertado na UFMG.  

Paralelo a essa expansão de vagas nos cursos de graduação presenciais na UFMG, 

houve o acréscimo no apoio aos alunos em vulnerabilidade socioeconômica26 por meio do 

PNAEs, administrado pela FUMP. Em 2013 a UFMG possuía em média 32.000 alunos 

matriculados nos cursos de graduação, dos quais 6.592 eram assistidos em um dos quatro 

níveis de assistência da FUMP, o que representa um percentual de 21%.   

                                                             
26 ESCOREL (1999) situa a vulnerabilidade social como a possibilidade de transição da condição de pobre para a 
de indigente. A autora chama a atenção para as trajetórias sociais dos indivíduos que, em geral, se deslocam para 
as condições extremas de vulnerabilidade, ou seja, para a exclusão social. A análise do processo de exclusão 
social toma como referência cinco dimensões: “econômico-ocupacional, sociofamiliar, da cidadania, das 
representações sociais e da vida humana (...)” (ESCOREL, 1999:17). 

  



137 

 

 Quanto à mobilidade internacional na UFMG, houve um aumento significativo no 

período de 2013 a 2015, sendo que neste ano 2.591 alunos estiveram em intercâmbio em 

diversas instituições estrangeiras parceiras da UFMG, alcançando um percentual de 8% em 

relação ao total de 32.000 alunos matriculados no período. A meta para esse ano era de 10% 

de alunos em intercâmbio. Ressalta-se que a partir de 2016 houve diminuição no número de 

alunos em intercâmbio na UFMG, visto que, houve cortes orçamentários pelo governo 

federal, além do cancelamento do Programa Ciência Sem Fronteira em abril de 2017, 

programa que proporcionou a milhares de jovens brasileiros a oportunidade de acrescentar aos 

seus currículos, estudos em instituições reconhecidas mundialmente. 

 A mobilidade nacional na UFMG foi “tímida”, com destaque para o ano de 2011, 

quando 71 alunos da instituição estiveram cursando disciplinas em outras universidades pelo 

Brasil. De 2007 a 2012, houve em média 45 alunos em mobilidade nacional por ano.  

 Dentro da análise do REUNI na UFMG, encontra-se um problema complexo: a evasão 

e as vagas ociosas, não ocupadas pelos processos de transferência, obtenção de novo título e 

reopção. A média de evasão na UFMG no período de 2007 a 2012 foi de 21%, sendo que não 

houve nesse período diminuição abaixo dos 20%. Destaca-se o ano de 2009, quando se 

iniciaram as atividades dos cursos criados pelo REUNI, com percentual de 22,41% de evasão, 

sendo o maior percentual entre o período de 2007 a 2012. Essas taxas de evasão encontram-se 

em processo de ampliação com a adesão da instituição ao Sistema de Seleção Unificada 

(SiSU), sendo assim, necessário ampliação de estudos e a designação de grupos de trabalho 

para analisar e propor medidas que possam subsidiar o combate a esse problema que atinge 

diversas universidades pelo país.  

 As vagas ociosas na UFMG tiveram um crescimento considerável, com destaque para 

o período de 2012 em que houve 1.708 vagas ociosas nos cursos de graduação. Em 2012 das 

1.708 vagas ociosas, houve apenas 25% ocupadas, o que representa 439 vagas preenchidas 

pelos processos de transferência, obtenção de novo título e reopção. Pontua-se que antes do 

REUNI, em 2007, houve 371 vagas ociosas, com preenchimento de 305 vagas, um percentual 

de 82%.  

 Para analisar as respostas coletadas por meio do questionário do ANEXO A, em 

relação aos impactos do REUNI no Campus Montes Claros/MG na percepção da Comunidade 

Universitária, os dados foram divididos em cinco categorias de análise, que destacam os 

principais impactos e os de maior relevância para a Instituição e para a região onde está 

inserido o Instituto de Ciências Agrárias.  
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A categoria de análise “infraestrutura” destacou que com o REUNI no ICA houve 

aproveitamento da estrutura física e recursos humanos já existentes, tendo ocorrido a 

ampliação dos prédios para comportar salas de aula, laboratórios, auditório, gabinetes para os 

professores, acréscimo no orçamento que passou de R$ 7.103,609,00 em 2010 para R$ 

11.769.785,00, sendo um aumento de 61% para custeio e investimento na expansão proposta. 

Acrescenta-se que parte significativa dos membros da Comunidade Universitária relatou 

terem havido problemas de infraestrutura e espaços não condizentes com a expansão proposta, 

os investimentos foram desproporcionais às necessidade e demandas dos cursos implantados e 

houve demora na construção de obras.  

Na categoria “qualificação do corpo docente” houve melhorias nas publicações 

científicas, com média de 750 publicações ao ano no período de 2009 a 2012. Dos 98 

docentes efetivos atualmente na instituição, 85 possuem doutorado, o que representa um 

percentual de 87% de especialistas de alto nível para melhoria da qualidade do ensino, 

proporcionando assim, melhorias nas metodologias de ensino-aprendizagem e no processo de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Houve um percentual de membros da 

Comunidade Universitária que questionou a falta de profissionais qualificados. Prevaleceu 

nessa categoria a opinião daqueles que concordaram com a ampliação da qualificação do 

corpo docente do ICA a partir do REUNI. 

Em relação à categoria “questões relacionadas aos discentes”, enfatizou-se as taxas de 

concluintes de 68% em 2014, não sendo atingida a meta estabelecida pelo Programa de 90%. 

Em 2014 a instituição possuía 1.054 alunos matriculados, desse total, 530 eram assistidos pela 

FUMP, o que representa um percentual de 50,2% no apoio à permanência desses discentes em 

vulnerabilidade socioeconômica nos cursos de graduação, favorecendo assim, sua conclusão. 

Em relação ao desempenho dos alunos, conforme dados dos últimos relatórios do Enade, 

houve em média uma nota de 3,8 no desempenho dos discentes. 

Uma parte da Comunidade Universitária concorda que houve perda da qualidade 

acadêmica com o REUNI no ICA, e ampliou-se a evasão e retenção nos cursos de graduação, 

mas a maioria discorda que houve a precarização do trabalho e do ensino, e sim melhorias no 

corpo discente após a adesão ao REUNI e paralelo à expansão de vagas houve o acréscimo no 

orçamento para apoiar de forma financeira os discentes pelo PNAEs.  

Na categoria “aspectos sociais” ressalta-se a ampliação da oferta de cursos de Pós-

Graduação Stricto Sensu, que passaram de um curso de mestrado em 2006 para três cursos de 

mestrado, um doutorado e duas especializações. O número de discentes na pós-graduação 

passou de 70 alunos em 2008 para 214 em 2017, um aumento percentual de 206%. Houve 
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também desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão, favorecendo a região onde se 

encontra inserido o ICA. Os projetos de pesquisa passaram de 104 em 2008 para 97 em 2011. 

As ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviços) passaram 

de 44 em 2008 para 162 em 2014, um aumento de 269%. O acervo da Biblioteca passou de 

11.238 exemplares em 2010 para 18.679 em 2014, um crescimento de 67%.  

O REUNI proporcionou ao ICA aumentar sua visibilidade interna na UFMG deixando 

em 2008 o status de Unidade Especial e passando a ser a 20ª Unidade Acadêmica da UFMG, 

com participação ativa nos órgãos superiores de deliberação da Instituição. Com a expansão 

pelo Programa, houve a ampliação do papel da Instituição no Norte de Minas e de sua 

finalidade no ensino, pesquisa e extensão, deixando para trás a denominação popular de 

Colégio Agrícola para se tornar reconhecida como “a UFMG em Montes Claros”. 

Mais de 60% da Comunidade Universitária concorda que o ICA cumpre o papel de 

desenvolvimento da região de Montes Claros/MG e do Norte de Minas. Acrescenta-se que os 

cursos criados pelo REUI foram de demanda e vocação regional, na formação de mão de obra 

qualificada para atender ao mercado de trabalho nacional, mas especialmente o regional e 

local. Houve a interiorização do ensino superior federal no Norte de Minas, com ampliação do 

acesso às vagas no ensino superior aos alunos concluintes do ensino médio na região.  

Concomitante a essa expansão, houve o surgimento de oportunidades de trabalho de 

forma direta e indireta por meio de concurso público ou pelo processo de terceirização. 

Observa-se que houve com o REUNI uma mudança na dinâmica das atividades acadêmicas e 

no perfil da Comunidade Universitária com servidores e alunos oriundos de diversas regiões 

do Brasil ou mesmo do exterior, proporcionando um espaço de pluralidade cultural27.      

Quanto à categoria “recursos humanos” observou-se que houve mudanças 

significativas de 2008 para 2017. Em 2008 havia 44 docentes, sendo 29 com doutorado, 09 

com mestrado, 04 com especialização e 02 com graduação. Já em 2017 tem-se um total de 98 

docentes efetivos no ICA, um crescimento de 122% em relação a 2008. Os técnico-

administrativos em educação eram 54 em 2008, passando para 98 em 2017, uma ampliação de 

82%. A maioria da Comunidade Universitária concorda que houve ampliação dos recursos 

humanos suficientes para atender a expansão proposta pelo REUNI no ICA, entretanto alguns 

                                                             
27

 27 A temática da Pluralidade Cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização de características étnicas e 
culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, às desigualdades socioeconômicas e 
à crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao 
aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal. 
Disponível em:< ftp://ftp.fnde.gov.br/web/pcn/05_08_pluraridade.pdf>. Acesso em: 14 de out. 2017.  
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membros apontam que a ampliação da carga de trabalho com a implantação dos novos cursos 

impactou na vida e na saúde dos servidores.  

Mais da metade da Comunidade Universitária concorda que o REUNI atendeu às 

expectativas referentes à expansão qualitativa e quantitativa do ICA. Surgem os novos 

desafios na Instituição, com a necessidade de consolidar os cursos de graduação e pós-

graduação e manter a gestão democrática, ouvindo os membros da Comunidade Universitária 

quando da implantação de novas políticas públicas educacionais.  

Entre os impactos de grande relevância da implantação e execução do REUNI no 

Instituto de Ciências Agrárias, destaca-se a ampliação da visibilidade da Unidade, que deixou 

em 2008 o status de Unidade Especial da UFMG para se tornar o Instituto de Ciências 

Agrárias, 20ª Unidade Acadêmica, passando a ter voz ativa nos Órgãos deliberativos da 

Instituição, o que impactou no reconhecimento do Campus Montes Claros internamente na 

UFMG e também externamente.  

Nota-se que com o REUNI no ICA ocorreram mudanças no perfil dos servidores e 

alunos, que são oriundos de diversas regiões do Brasil, ou mesmo do exterior, proporcionando 

uma Comunidade mais diversa e plural. 

O ICA cumpre o papel de interiorização do ensino superior federal gratuito e de 

qualidade na região do Norte de Minas, na ampliação e democratização da oferta de vagas em 

cursos que atendem à vocação da região onde se encontra inserido, contribuindo assim, na 

formação de mão de obra especializada para desenvolvimento do país, além de projetos de 

pesquisa e extensão e de seus desdobramentos.  
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5 CAPÍTULO IV – A EXPANSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO 

JEQUITINHONHA E MUCURI PELO REUNI 

 

 O presente capítulo discorre sobre o processo histórico de criação e expansão da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e suas transformações no início 

do Século XXI, com destaque para a implantação do REUNI em 2007. Diante da adesão da 

instituição ao programa, descreve-se a proposta e em seguida os resultados das metas globais 

e das diretrizes gerais do REUNI na UFVJM. Por meio do questionário do Anexo B, é 

descrita a opinião da Comunidade Universitária em relação aos impactos do programa no 

Campus de Diamantina/MG, dividida em cinco categorias de análise: infraestrutura, 

qualificação do corpo docente, questões relativas aos discentes, aspectos sociais e recursos 

humanos. 

 

5.1 Breve histórico da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM)  

 

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, com sede 
na cidade de Diamantina, encontra-se localizada no Vale do Jequitinhonha e 
socialmente inserida em parte dos vales do São Francisco, Rio Doce e Mucuri. 
Nestas regiões, estão os menores IDH´s (Índice de Desenvolvimento Humano) do 
Estado de Minas Gerais. Apesar da existência de cidades de porte razoável, a 
população ainda é predominantemente rural, com perfil extrativista de recursos 
florestais para produção de carvão e desenvolvimento da agropecuária e mineração 
(UFVJM, 2005, p.3).  

 

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com sede 

administrativa em Diamantina/MG, localiza-se no Nordeste Mineiro, no Vale do 

Jequitinhonha. A instituição foi criada no primeiro programa de expansão implantado e 

executado pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, por meio da Lei Estadual nº 

990, de 30 de setembro de 1953 e federalizada pela Lei nº 3.486, de 17 de janeiro de 1960, 

com o nome de Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina/MG - FAFEOD (UFVJM, 

2007d).  

Em 1997 foi criado o curso de Enfermagem, autorizado pela Portaria nº 776, de 24 de 

julho de 1998. O curso ofertava 30 vagas anuais. Em 2002 a Instituição foi transformada em 

Faculdades Integradas de Diamantina (FAFEID). Segundo a proposta de adesão ao REUNI 

pela UFVJM, a partir de 2002 a Instituição ampliou sua oferta na graduação em seis cursos, 
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sendo Farmácia-Bioquímica, Fisioterapia, Nutrição, Agronomia, Engenharia Florestal e 

Zootecnia (UFVJM, 2007c).  

Conforme o Relatório da Comissão Permanente de Avaliação:  

 

Em 2005, ocorreu a transformação em Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri, cuja implantação nos referidos Vales representa a 
interiorização do ensino público superior no Estado de Minas Gerais, possibilitando 
a realização do sonho da maioria dos jovens desta região, de prosseguir sua 
formação acadêmica (UFVJM, 2016a, p.7). 

 

Em 2006 houve a implantação de mais cinco cursos de graduação, com instalação no 

Campus JK II. Em 2007 havia em Diamantina 1.393 (mil trezentos e noventa e três) alunos na 

UFVJM e 834 (oitocentos e trinta e quatro) alunos na Faculdade de Ciências Jurídicas (FCJ) 

da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) e na Universidade Norte do Paraná 

(UNOPAR), ambas particulares. 

A UFVJM aderiu ao REUNI para iniciar suas atividades no segundo semestre de 2008, 

recebendo um investimento de R$ 8.898.910,03 (oito milhões, oitocentos e noventa e oito mil, 

novecentos e dez reais e três centavos), com a proposta de criar nove cursos de graduação, 

para iniciarem suas atividades no primeiro semestre de 2009. Os cursos criados foram o 

Bachalerado em Humanidades (BHU), com transição após dois anos para as Licenciaturas à 

escolha do discente em História, Geografia, Pedagogia, Letras Português - Inglês ou Letras 

Português - Espanhol, e o Bacharelado em Ciência da Tecnologia (BCT), com transição para 

os cursos de Engenharia de Alimentos, Engenharia Mecânica e Engenharia Química, além da 

expansão de vagas no curso de Turismo, criado em 2006, ocasionando um aumento anual de 

720 (setecentas e vinte) vagas. 

Em 2015 a UFVJM alcançou o 97º lugar no Ranking Universitário da Folha (RUF) 

(FOLHA, 2015). Segundo informações do site da UFVJM, a missão da instituição é “produzir 

e disseminar o conhecimento e a inovação integrando o ensino, a pesquisa e a extensão como 

propulsores do desenvolvimento regional e nacional (UFVJM, 2017)”.  

Em relação à UFVJM: 

 

“a sua visão futura projeta uma configuração que coloca a UFVJM entre as melhores 
instituições de ensino superior do Brasil, reconhecida e respeitada pela excelência do 
ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para o desenvolvimento nacional, 
em especial das regiões onde estão implantados seus Campi e polos de educação à 
distância” (UFVJM, 2015d, p.24). 
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Segundo o Estatuto Geral da UFVJM, a instituição “[...] tem por objetivos precípuos 

preservar, elaborar, desenvolver, cultivar e disseminar o saber em suas várias formas de 

conhecimento, puro e aplicado (UFVJM, 2012a, p.4)”.  

“Considerando a sua expansão, a UFVJM com o apoio do Governo Federal, caminha 

no sentido de cumprir a sua missão e função social de universalizar o ensino público, levando 

aos jovens dessa área geográfica, o direito de frequentar o ensino superior” (UFVJM, 2016a, 

p.8). 

  

5.2 Descrição sucinta da proposta de adesão ao REUNI pela UFVJM 

 

 Segundo a Proposta da UFVJM para adesão ao REUNI,  

   

[...] o Conselho Universitário da UFVJM (CONSU/UFVJM) instituiu uma 
Comissão para discutir uma proposta destinada à execução do plano de 
reestruturação e expansão da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri [...]. O trabalho desta comissão instituída em novembro concentrou-se em 
avaliar as propostas desta comissão pela Comunidade e na elaboração de uma 
proposta para a UFVJM (UFVJM, 2007e, p.2-3).  

 

 Conforme a proposta: 

 

[...] os trabalhos da Comissão foram realizados no mês de novembro de 2007 e 
consistiram em: 1) analisar detalhadamente as diretrizes do Reuni; 2) analisar as 
propostas de criação de novos cursos na UFVJM elaboradas por membros da 
comunidade acadêmica; e 3) propor ações que possibilitem à UFVJM atender as 
diretrizes do REUNI (UFVJM, 2007e, p.3).   

  

Em agosto de 2007 o CONSU/UFVJM instituiu uma comissão para estudar e discutir 

com a Comunidade Universitária a proposta de adesão ao REUNI. A comissão realizou os 

trabalhos no período de agosto a outubro de 2007, realizando debates com os setores da 

instituição. Ressalta-se que houve a participação de membros do MEC, ANDES, UNE e de 

reitores de outras instituições de ensino superior (UFVJM, 2007e).  

 Com o encerramento das atividades das comissões citadas acima, a proposta de adesão 

ao REUNI pela UFVJM foi encaminhada para apreciação e aprovação no Conselho 

Universitário, no dia 07 de dezembro de 2007. Na Ata da 12ª Sessão Ordinária do Conselho 

Universitário da UFVJM, foi analisada a proposta de adesão da instituição ao REUNI. Após 

discussão da pauta, os membros do CONSU aprovaram a adesão, sendo feitas algumas 

alterações na proposta (UFVJM/CONSU/ATA, 2007b).   

Com base na proposta apresentada pela UFVJM:  
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A escolha para se inserir no REUNI/UFVJM foi deslocada da esfera geral para a 
esfera específica e, neste sentido, os diversos colegiados de cursos intervirão de 
forma efetiva na elaboração da sua inserção. Dado a demanda de novos cursos, foi 
(sic) estabelecida algumas alternativas para a inserção da Universidade no REUNI. 
É preocupação premente que essas novas estruturas curriculares possibilitem uma 
maior participação de outras regiões do vale, tendo em vista que a mobilidade, 
interinstitucional e intra-institucional, possa permitir que se chegue aos confins dos 
Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e que a população destes Vales adentre a 
Universidade Pública de qualidade (UFVJM, 2007c, p.2).   

 

O objetivo principal da proposta da UFVJM, encaminhada ao MEC, era a integração 

entre Ensino, Pesquisa e Extensão e que os alunos pudessem ingressar e permanecer na 

Universidade, para a formação de uma comunidade crítica, em que haja a mobilidade social. 

Conforme a proposta da UFVJM ao REUNI, as metas a serem alcançadas com o cronograma 

de execução eram:  

 

1- Reduzir o índice de evasão em todos os cursos de graduação; 2- aumentar as 
opções de cursos de Graduação presenciais e à distância, nas modalidades de 
Bacharelado, licenciatura e tecnológico; 3- instituir pesquisa permanente de evasão; 
4- otimizar o programa de Mobilidade Estudantil intra e inter-institucional; 5- 
construir uma central de dados da Graduação na Pró-Reitoria de Graduação; 6- 
Implantar o serviço permanente de assistência psico-pedagógica; 7- implantar canais 
permanentes de apoio didático-pedagógico aos docentes e discentes; 8- minimizar os 
problemas referentes à sobrevivência dos alunos carentes nas cidades de Diamantina 
e Teófilo Otoni (UFVJM, 2007c, p.5).  

 

Ao apresentar as metas propostas acima, a instituição planejou estratégias para o seu 

alcance. Inicialmente foram realizados estudos e reuniões com a Comunidade Universitária 

para definir os cursos de Graduação presenciais e à distância que deveriam ser criados. Foi 

realizada capacitação profissional dos servidores que exerciam o controle acadêmico na 

Instituição e a previsão de contratação de médicos, psicólogos, assistente social e dentista para 

atendimento aos alunos em situação econômica desfavorável (UFVJM, 2007c).  Com a 

adesão ao REUNI, a instituição propôs o aumento de vagas de ingresso, especialmente no 

período noturno na UFVJM, criando mais 11 cursos de graduação e expandido as vagas 

ofertadas no curso de Turismo, passando a oferta de 4.385 vagas para 8.740 vagas anuais (ver 

Tabela 21). O número de matrículas projetadas aumentaria de 4.801 para 9.598,74 (UFVJM, 

2007c). 
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Tabela 21: Proposta de Expansão de cursos e vagas na graduação - UFVJM 

 

Fonte: UFVJM, 2007d, p.53. Adaptado.  

 

A UFVJM propôs ampliar 480 vagas no período noturno no Campus Diamantina/MG 

e 480 vagas no período diurno no Campus Avançado Mucuri, em Teófilo Otoni/MG, 

totalizando uma ampliação de 960 vagas a partir de 2009. Destaca-se que a instituição 

planejou o crescimento em 50% de vagas para o período noturno, atendendo especialmente às 

diretrizes do REUNI.  Com a ampliação de vagas, a UFVJM propôs aumentar as Taxas de 

Concluintes de Graduação (TCG), conforme a Tabela 22. 

 

Tabela 22: Proposta de aumento da TCG na UFVJM (2007 - 2017) 

  

Fonte: UFVJM, 2007c, p.23. 

 
Dessa forma, a instituição pretendia alcançar gradualmente a meta de 0,90 de alunos 

diplomados por ano, conforme as metas globais do REUNI. Salienta-se que, devido à 

necessidade de consolidação dos cursos de graduação, somente a partir de 2017 a Instituição 

pretendia cumprir a meta de concluintes do programa. 

A Relação Aluno-Professor (RAP) era de 26 em 2007, devendo a Instituição buscar 

alcançar a meta global do Programa, que era de 18 alunos por professor gradativamente, 

conforme a Tabela 23. 

  

Tabela 23: Proposta de evolução da RAP na UFVJM (2007 - 2017) 

 

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2017 
RAP 26 21 33 29 26 23 23 

Fonte: UFVJM, 2007c, p.23.  

 

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2017 
TCG 0,5 0,5 0,77 1,45 1,17 0,88 0,91 
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 A Tabela 23 demonstra que a instituição apresentaria problemas para alcançar a meta 

da RAP. Havia uma previsão de que a RAP seria instável no período de 2007 a 2011, e 

apresentaria resultados semelhantes em 2012 e 2017.  

Em relação à redução das taxas de evasão e ocupação de vagas ociosas, a UFVJM 

apresentava em 2007, 12,6% (doze vírgula seis por cento) de vagas ociosas. “Segundo os 

dados fornecidos pela Divisão de Registro Acadêmico (DRCA) relativos ao 2º semestre de 

2007, o número total de alunos matriculados nos dezoito cursos de graduação da UFVJM é de 

2.436, considerando a matrícula de agosto de 2007. As vagas remanescentes do 2º semestre de 

2007 totalizam 308 vagas, o que representam um índice geral de 12,6% [...]” (UFVJM, 2007c, 

p.7). 

Para reduzir as taxas de vagas ociosas, a UFVJM previu metas a serem alcançadas, a 

saber:  

1-Reduzir progressivamente o número de vagas ociosas; individualizar os Processos 
de Reopção de Curso, Transferência de outras instituições e Obtenção de Novo 
Título; 3- implantar o processo de rematrícula, ampliar o acesso de alunos oriundos 
de escola pública da região dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri para a UFVJM 
(UFVJM, 2007c, p.7).   

 

A estratégia da instituição para atingir as metas acima era modificar os processos 

seletivos para os cursos de Graduação, aprovar e publicar as Normas de Graduação e o 

Regulamento para preenchimento das vagas ociosas. Entre os fatores que mais favoreciam 

esse percentual estavam as dificuldades em assimilar alguns conteúdos, principalmente 

disciplinas na área de exatas, a carência de aprendizado no ensino básico e as demais 

ausências intelectuais.  

Outra meta priorizada pela UFVJM era a ampliação da mobilidade estudantil, com a 

implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitassem a construção de 

itinerários formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes 

entre instituições, cursos e programas de educação superior. A Instituição possuía em 2007 

apenas o Programa de Mobilidade Andifes Estudantil, com pouca expressão 

(UNIVERSIDADE..., 2007c).   

As metas apresentadas para a ampliação da participação dos alunos em Programa de 

Mobilidade Nacional e Internacional foram: “1- Expandir a mobilidade estudantil em nível 

internacional; 2- Flexibilizar as possibilidades de mobilidade interna entre cursos e 

programas; 3- Possibilitar a construção de itinerários formativos” (UFVJM, 2007c, p.15). 

Com estratégias para alcançar as metas propostas acima, a instituição pretendia 

regularizar os Programas de Intercâmbio Nacional e Internacional, a divulgação para a 
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Comunidade Universitária de informações sobre os processos seletivos de mobilidade, criação 

de bolsas e implantação de um regimento de matrícula.   

Dados anteriores à implantação do REUNI mostravam a situação dos cursos de 

graduação na UFVJM, que possuía  

 

[...] dezoito cursos de graduação, sendo quatorze na modalidade bacharelado nas 
áreas: Saúde, Agrárias, Exatas e Sociais Aplicadas e quatro na modalidade 
licenciatura. [...] No primeiro semestre de 2006, a instituição disponibilizava uma 
média de 220 vagas semestrais para o vestibular. A partir do 2º semestre de 2006, 
foram criados dez novos cursos, o que elevou o número de ingressantes para mais de 
100%. Ainda assim, há uma limitação visível quanto à diversidade na oferta de 
cursos e modalidades, porém, com possibilidades de expansão dada uma demanda 
inferida de áreas ainda não exploradas pela instituição (UFVJM, 2007c, p.11).   

 

Com o intuito de mudar a realidade exposta acima, a instituição apresentou metas a 

serem alcançadas em 2008 para diversificação das modalidades de graduação, 

preferencialmente com superação da profissionalização precoce e especializada, como criar 

novos cursos nas áreas de Ciências Humanas e Engenharia. “Os novos cursos irão investir na 

superação da profissionalização precoce, com propostas curriculares que ofereçam nos ciclos 

básicos, disciplinas que sejam contempladas por todos os cursos de determinado núcleo, como 

Engenharia e Ciências Humanas” (UFVJM, 2007d, p.26).  

O planejamento da Instituição para atingir as metas era fazer um levantamento da 

demanda de cursos por modalidade, da necessidade de cursos na área tecnológica, estudos e 

pesquisas com Programas Experimentais e a realização de discussões com a Comunidade 

Universitária, com base no levantamento de dados para criação dos novos cursos.  

A UFVJM propôs a revisão da estrutura acadêmica buscando a constante elevação da 

qualidade, “[...] a universidade já se encontra numa dinâmica agressiva de reorganização, 

visando acorrer prioridades de infra-estrutura, de recursos humanos e físicos de extrema 

urgência para o funcionamento dos cursos (UFVJM, 2007d, p.18). “Para a reorganização dos 

cursos de graduação, necessária se faz a divulgação das novas normas e diretrizes que irão 

nortear a vida acadêmica a partir da proposta do REUNI e do previsto no PDI, PPI e novos 

PPC´s, Regimento e Regime Acadêmico” (UFVJM, 2007d, p.24).  

Para implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitassem a 

construção de itinerários formativos, em 2007 foi preparada  

 

[...] a implantação do novo regime acadêmico a partir do 2º semestre de 2008, com 
regime de matrícula por disciplinas (sistema de matrícula por créditos), com a 
possibilidade de matrícula em disciplinas eletivas e isoladas, possibilidade ao aluno 
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direcionar sua formação de acordo com suas preferências, habilidades, vocação e 
análise de tendências do mercado de trabalho (UFVJM, 2007d, p.28).  

 

Em relação às políticas de inclusão e assistência estudantil, os questionários 

socioeconômicos preenchidos pelos candidatos ao vestibular no período de 2005 a 2007 

revelaram que os dados eram semelhantes aos dos habitantes do território nacional. Entre os 

candidatos, houve 8% negros, 44% brancos, 38% pardos, 4% amarelos, 1% indígena e 5% 

não declarados, conforme Gráfico 21.  

 

Gráficos 21: Porcentagem total de candidatos ao Vestibular da UFVJM em relação à etnia de 2005 - 
2007 

 

Fonte: UFVJM, 2007d, p.42. Adaptado 

 

Observa-se um predomínio de candidatos brancos concorrendo às vagas em relação 

aos candidatos pretos, que não ultrapassam os 10% (dez por cento).  

A UFVJM apresentou metas a serem alcançadas, como a possibilidade de reservar 

30% das vagas no vestibular para alunos concluintes do ensino médio das escolas públicas. O 

planejamento estratégico para alcançar as metas foi: “ampliar os serviços de assistência 

estudantil [...]; criar uma sistemática de aquisição e reutilização de materiais indispensáveis à 

realização dos cursos [...]; implantar um programa de assessoria especial; tutoria para 

acompanhamento do desempenho acadêmico dos discentes ingressantes” (UFVJM, 2007c, 

p.16).  
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Gráfico 22: Porcentagem de alunos matriculados na UFVJM em outubro/2007 em relação à formação 
no segundo grau - escolas públicas e particulares. 

 
Fonte: UFVJM, 2007d, p.43. Adaptado 

 

Conforme o Gráfico 22, em 2007 a UFVJM possuía 52% (cinquenta e dois por cento) 

de alunos egressos de escolas públicas, 47% (quarenta e sete por cento) de alunos oriundos de 

escolas privadas e 1% (um por cento) de outros egressos do ensino médio.  

Em 2006 houve o início do programa de concessão de bolsas a estudantes em situação 

de vulnerabilidade socioeconômica. O valor da bolsa era de meio salário mínimo. Segundo a 

proposta da UFVJM, “o auxílio financeiro é concedido após classificação dos discentes 

candidatos com base na condição socioeconômica das famílias. A contrapartida dos 

beneficiários das bolsas é a execução de 10 horas semanais de atividades nos diversos setores 

da universidade (UFVJM, 2007c, p.16)”. 

Antes de 2007, havia 48 alunos que recebiam o auxílio financeiro e em 2007 houve a 

criação de um Programa de auxílio-alimentação. Do total de alunos matriculados, 49% 

vinham dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e 45% desse percentual eram pertencentes a 

famílias com renda familiar de no máximo R$ 927,00 (novecentos e vinte sete reais), 

conforme Gráfico 23. 
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Gráfico 23: Renda Mensal do Grupo Familiar dos alunos da UFVJM (2007) 

 

Fonte: UFVJM, 2007d, p.40. Adaptado. 

 

A UFVJM apresentou as seguintes metas para serem implantadas no período de cinco 

anos (2008-2012):  

 

Estruturação de moradia estudantil nas cidades de Diamantina (768 leitos) e Teófilo 
Otoni (576), onde estão localizados os Campi, com capacidade total de 1.344 leitos; 
Ampliação do número de bolsas (auxílio financeiro) para estudantes carentes para 
500 unidades e com regularidade na concessão; Incrementar os serviços de 
assistência social e de saúde com estrutura de espaços físicos adequados e 
contratação de profissionais (um assistente social, dois Psicólogos, um médico e um 
dentista) (UFVJM, 2007c, p.17).   

 

Para alcançar as metas estabelecidas, a Instituição esboçou estratégias, como a criação 

de Comissão Permanente junto à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE), para 

determinar os critérios de classificação dos alunos, implementação de sistema para cadastro 

dos bolsistas e a busca de recursos que pudessem integrar o orçamento destinado ao auxílio 

financeiro para os alunos (UFVJM, 2007c).  

 

Tabela 24: Proposta de ampliação da Assistência Estudantil na UFVJM (2008 – 2012)  

Metas Cumulativas Ano de Execução 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Moradia Estudantil (leitos) 192 576 960 1.344 ... 
Auxílio Financeiro (bolsas) 200 220 300 340 400 

Fonte: UFVJM, 2007d, p.47. Adaptado. 
(...) Não informado. 
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Conforme pode ser observado na Tabela 24, a UFVJM propôs a ampliação da 

Assistência Estudantil, com um crescimento de 600% no número de moradias estudantis e de 

100% em relação às bolsas, de 2008 a 2012.   

Com a expansão da UFVJM, o surgimento de novos cursos e ampliação de vagas em 

cursos de graduação já existentes, houve um aumento na demanda por recursos humanos e 

pela criação de estrutura física para receber os alunos. De acordo com dados da proposta ao 

REUNI: 

 

Para o cumprimento das metas, será investido (sic) recursos na construção, 
complementação, adequação e recuperação de instalações físicas – laboratórios, 
salas de aulas, prédios administrativos, instalações elétricas e hidráulicas, aquisição 
de mobiliário, equipamentos e computadores para os cursos a serem criados nos 
Campi de Diamantina e de Teófilo Otoni. Está previsto também investimento na 
contratação de docentes e técnico-administrativos (UFVJM, 2007c, p.5).  

 

A UFVJM pretendia, a partir de 2008, iniciar os procedimentos para contratação, por 

meio de concurso público, de docentes e técnico-administrativos em educação. No mesmo 

ano deu-se o início das obras planejadas para ampliação e expansão da instituição nos 

municípios de Diamantina e Teófilo Otoni, Minas Gerais. Em 2009 foram disponibilizadas 

vagas nos novos cursos e houve expansão da oferta de vagas nos já existentes. As Tabelas 25 

e 26 apresentam o quantitativo de servidores na instituição em 2007 e a proposta de 

ampliação.  

Segundo a Tabela 25, a UFVJM pretendia contratar, em 2008, oito técnico-

administrativos em educação, passando para 57 novos servidores concursados em 2012, para 

atender à expansão da instituição.  

 

Tabela 25: Proposta de contratação de servidores técnico-administrativos em educação na UFVJM 

(2008 – 2012) 

 Servidor Ano 
 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Servidores de Nível Intermediário 05 11 12 10 02 40 
Servidores de Nível Superior 03 04 06 02 02 17 
Total 08 15 18 12 04 57 

Fonte: UFVJM, 2007d, p.55. Adaptado.  

 

Conforme a Tabela 26, a UFVJM pretendia contratar 190 docentes no período de 2008 

a 2012, na expectativa de atender aos novos cursos de graduação, divididos por Núcleos de 

Conhecimento. 
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Tabela 26: Proposta de contratação e distribuição de docentes por Núcleo na UFVJM (2008 – 2012).  

 Núcleo Ano 
 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
Ciências Humanas - Diamantina  11 14 16 22 67 
Engenharia – Diamantina 04 05 12 13 16 55 
Engenharias – Teófilo Otoni  04 10 12 13 16 55 
Cursos criados antes de 2003 – 
Diamantina 

00 02 02 03 05 13 

Total  13 33 40 45 59 190 
Fonte: UFVJM, 2007c, p.54. Adaptado. 

 

A UFVJM possuía, conforme a Tabela 27, 48,3% dos docentes doutores, 40,9% 

mestres, 10,3% especialistas e 0,5% graduados, totalizando 203 docentes efetivos em 2007.  

   

Tabela 27: Qualificação do corpo docente na UFVJM em 2007. 

Classe  Doutor Mestre Especialista Graduado Total 
Titular  05 - - - 05 
Adjunto  93 04 03 - 100 
Assistente  - 79 02 - 81 
Auxiliar  - - 16 01 17 
Total 98 83 21 01 203 

Fonte: UFVJM, 2007d, p.3. Adaptado.  

 

Ao aderir ao REUNI, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

previu os impactos globais, na expectativa de transformações na Instituição ao final do 

Programa. Era esperado que, com o REUNI, houvesse a ampliação e expansão do 

conhecimento, participação da população dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, manutenção 

da gratuidade do ensino superior, além da oferta de ensino superior de qualidade (UFVJM 

2007c).  

Com a ampliação dos cursos de graduação, seriam necessárias políticas de 

permanência dos alunos em condições econômicas desfavoráveis, causando um impacto 

social significativo para a comunidade acadêmica. Atingindo regiões consideradas de 

capitalismo retardatário, a instituição daria oportunidades de crescimento econômico em 

localis com desenvolvimento lento, além do fornecimento de mão de obra especializada nas 

diversas áreas do conhecimento, que vão dar suporte na parte de ensino, administrativa, 

tecnológica e social na região (UFVJM, 2007c).  

Segundo a proposta da UFVJM ao REUNI, a instituição, ao final do programa:  
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[...] prevê reduzir as taxas de evasão, ocupar as vagas ociosas, aumentar vagas de 
ingresso, especialmente no período noturno, ampliar a mobilidade acadêmica 
estudantil, revisar e organizar a estrutura curricular dos cursos de graduação, 
atualizar as metodologias de ensino-aprendizagem, ampliar as políticas de inclusão e 
assistência estudantil e aumentar a articulação entre a graduação e a pós-graduação 
(UFVJM, 2007c, p.30).  

 

Através do REUNI a UFVJM pretendia aumentar a qualidade dos cursos superiores, 

aproveitar os recursos humanos e a infraestrutura, buscando a formação de uma comunidade 

crítica e que permita a mobilidade social. Com o aumento da qualidade dos cursos superiores, 

políticas de permanência dos alunos e oferta de oportunidades para o crescimento do 

conhecimento dos discentes, a Universidade se tornará mais importante, dará melhores 

contribuições ao desenvolvimento do país, da região onde se encontra inserida e formará 

indivíduos com uma maior carga de conhecimento.   

 

5.3 Resultados das metas do REUNI na UFVJM (2007 – 2014) 

 

A seguir serão descritos os resultados do REUNI na UFVJM, em relação às metas 

globais, referentes à Taxa de Concluintes de Graduação (TCG) e à Relação Aluno-Professor 

(RAP), além das diretrizes gerais do Programa para as quais a Universidade deu maior ênfase: 

redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de ingresso, 

especialmente no período noturno, ampliação da mobilidade estudantil, revisão da estrutura 

acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação, buscando a constante elevação da 

qualidade e ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil. 

 

5.3.1 A Taxa de Concluintes de Graduação (TCG) na UFVJM (2007 – 2014) 

 

 A Taxa de Concluintes de Graduação (TCG) é a “[...] relação entre o total de 

diplomados nos cursos de graduação presencial (DIP) num determinado ano e o total de vagas 

de ingresso oferecidas pela instituição (ING5) cinco anos antes” (BRASIL, 2007a, p.4). 

Conforme as diretrizes do REUNI, as instituições federais de ensino superior que aderissem 

ao programa deveriam alcançar gradualmente a meta de 90% de alunos diplomados em um 

determinado ano em relação ao número de ingressantes cinco anos antes. Para compreender 

esse cálculo, exemplifica-se que se em 2012 houve 1.000 (mil) alunos diplomados e em 2008 

(cinco anos antes) houve o ingresso de 2.000 (dois mil) alunos, assim, obteve-se uma TCG de 

50%. 
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 Para Ferreira “[...] a proposta do plano de reestruturação das universidades caminha na 

contramão do aprimoramento do ensino de qualidade, demonstrando uma nítida intenção de 

forçar uma aprovação em massa, com aprovações automáticas [...]” (FERREIRA, 2011, p.97).  

 Ferreira acrescenta que 

 

Em relação à meta de 90% do índice de conclusão dos cursos, não possui em si 
condições de avaliação do índice de sucesso dos cursos, uma vez que a preocupação 
não é que os mesmos alunos ingressantes concluam seus estudos, e sim que, em 
relação ao número de vagas ofertadas, tenha-se uma taxa de conclusão de 90% 
destas vagas no período de duração dos cursos (FERREIRA, 2011, p.97). 

 
  Diante disso, a Tabela 28 apresenta os resultados da TCG na UFVJM no período de 

2007 a 2014.   

 

Tabela 28: A Taxa de Concluintes de Graduação (TCG) na UFVJM (2007 – 2014) 

Período de referência Vagas iniciais  Concluintes  TCG 

Ano Taxa 

2007 - 2011 1.010 757 2011 75% 

2008 - 2012 1.010 596 2012 60% 

2009 - 2013 1.910 450 2013 24% 

2010 - 2014 1.970 235 2014 12% 
Fonte: UFVJM/PROGRAD, 2017. Adaptado.   

 

Diante da Tabela 28, observa-se que de 2007 a 2008 a UFVJM possuía oferta de 1.010 

(mil e dez) vagas anuais nos cursos de graduação. A partir de 2009, com a expansão pelo 

REUNI na Instituição, houve a ampliação de mais 900 (novecentas) novas vagas para o 

ensino superior. Em relação ao número de alunos diplomados, houve uma diminuição de 75% 

(757) em 2011 para 24% (450) em 2013.  

Nota-se que há uma baixo percentual de alunos concluintes no ano de 2013, ano em 

que deveriam se formar os ingressantes de cinco anos antes (2009), quando se iniciaram as 

atividades dos novos cursos criados e expandidos pelo REUNI na UFVJM. Assim, houve a 

ampliação de vagas nos cursos de graduação da UFVJM, no entanto, a TCG não acompanhou 

esse crescimento. Destaca-se a mudança de 2012 para 2013, com uma queda no percentual de 

alunos concluintes de 36%.   

 Ressalta-se que com a ampliação de vagas em 2009 ocorre a necessidade de 

consolidação dos novos cursos de graduação da UFVJM. Também é importante observar que 

os cursos de Bacharelado em Humanidades e Ciência da Tecnologia têm diplomados em dois 

anos de curso, sendo assim, um fator de irregularidade nos resultados apresentados, visto que, 
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o discente que colou grau como Bacharel, pode não realizar a transição para um dos cursos de 

Licenciatura ou Engenharia. Outro fator a ser analisado é o prolongamento do tempo de 

integralização dos discentes de graduação em mobilidade acadêmica internacional, em 

trancamento ou com reprovações.  

 Para melhor compreensão da situação dos diplomados na UFVJM, apresenta-se a 

seguir as Taxas de Sucesso de Graduação (TSG) na Instituição, no período de 2007 a 2016 

 

Tabela 29: Taxa de Sucesso de Graduação (TSG) na UFVJM (2007 - 2016)  

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TSG% 74,39 75 74,04 50,63 50,65 53,81 56,75 58,83 61,32 48,12 

Fonte: UFVJM, 2007... 2016.  

   

 Conforme a Tabela 29, a UFVJM tinha uma TSG de 74,39% (setenta e quatro 

vírgula trinta e nove por cento) em 2007. A partir da ampliação das vagas pelo REUNI em 

2009, percebe-se uma diminuição da TSG de 2009 a 2012. Já em 2013, a TSG apresenta um 

crescimento “tímido”, com queda a partir de 2016. Assim, tem-se que a média da TSG de 

2007 a 2016 na UFVJM foi de 60,35% (sessenta vírgula trinta e cinco por cento).   

 Segundo o Relatório de Gestão da UFVJM, “a Taxa de Sucesso na Graduação tende 

a melhorar na medida em que os novos e os demais cursos sejam consolidados. Porém, 

especificamente em relação aos novos cursos, estes concorrem para a redução da melhoria 

deste índice” (UFVJM, 2015d, p.113).  

                 Compreende-se que a UFVJM não cumpriu a meta global do Programa REUNI de 

aumentar gradualmente a TCG para 90%, após cinco anos de implantação do Programa. O 

que se observa são taxas decrescentes de concluintes nos cursos de graduação presencial na 

instituição. Espera-se que, com a consolidação dos cursos de graduação criados pelo REUNI e 

a ampliação das políticas de permanência dos discentes, as taxas de concluintes possam 

retomar o percentual apresentado antes do Programa ou mesmo chegar à média nacional.  

  

5.3.2 A Relação Aluno-Professor (RAP) na UFVJM (2007 – 2013) 

 

 “[...] Para atingir a meta de 18 alunos por professor, proposta pelo REUNI, a expansão 

do número de discentes não poderá ser proporcional ao do número de docentes; na verdade, a 

proposta é que essa relação seja ainda proporcionalmente menor que a atual” (FERREIRA, 

2011, p.102). 
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 Conforme Weska, “cabe ressaltar que a meta da RAP de 18 (dezoito) estudantes de 

graduação por professor, foi estabelecida conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996, art. 57, considerando uma carga horária de 20 

(vinte) horas semanais pra os professores e salas de aula com 40 (quarenta) alunos de 

graduação” (WESKA, 2012, p.12). Assim, a RAP é a “[...] relação da matrícula projetada em 

cursos de graduação presenciais e a medida ajustada do corpo docente” (BRASIL, 2007a, 

p.17).  

 Na Tabela 30 é apresentado um esquema com os dados da matrícula projetada (a), 

Docentes em Dedicação Exclusiva (b), a dedução da dedicação do número total de docentes 

na pós-graduação (-5% DDE) (c) e o número de docentes integrantes da pós-graduação 

(DPGª) (d). Dessa forma, para obter a RAP na UFVJM, divide-se o número de matrículas 

projetadas (a) pelo resultado do número de DDE menos o número de professores integrantes 

na pós-graduação - DPG (b-d), temos então que RAP=[a/(b-d)].  

 

Tabela 30: A Relação Aluno-Professor (RAP) na UFVJM (2007 - 2013) 

Variável Ano de referência 

 2007 2012 2013 

Matrícula projetada (a) 4.921,14 8.140 8.477 

Docentes em dedicação exclusiva (b) 195 473 561 

- 5% DDE (c) 9,75 24,15 28,05 

DPGª (d) 18 242 242 

Relação aluno de graduação-professor [a/(b-d)] 27,8% 35,22% 26,57% 
Fonte: UFVJM, 2007c. UFVJM, 2007g; 2012b – 2013a. Adaptado.   

 

 Diante da Tabela 30, conclui-se que em 2007 a RAP na UFVJM era de 27,8 (vinte e 

sete vírgula oito) alunos por professor, alcançando em 2012 um aumento de 7,42% (sete 

vírgula quarenta e dois por cento). Esse aumento pode se explicado pela ampliação de vagas 

nos cursos de graduação da UFVJM, a partir de 2009, pelo REUNI. Em 2013 houve 

diminuição da RAP, que passou de 35,22% para 26,57%, uma diferença de 8,65% (oito 

vírgula sessenta e cinco por cento). 

 Ressalta-se que a proposta da UFVJM previa que a RAP seria ajustada gradualmente 

até chegar a 2017 em 23% (vinte e três por cento). Entende-se a necessidade de consolidação 

dos cursos criados e expandidos pelo REUNI, especialmente os cursos criados em 2014 nos 

Campi de Unaí/MG e Januária/MG, que deverão ocasionar em 2018 mudanças significativas 

na RAP da Instituição. Outro fator a ser analisado é a necessidade de ampliação do corpo 

docente em dedicação exclusiva e docentes na pós-graduação. Exemplifica-se que se em 2013 
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a UFVJM tivesse 242 DPG, 692 DDE e 8.477 MAT, conforme o cálculo da RAP, teríamos 

692 – 242 = 450. Dividindo 8.477 (MAT) / 450 (DDE – DPG) = 18,8 (RAP). Para alcançar a 

meta global do REUNI de 18 alunos por professor, seria necessário um aumento de 131 

docentes em dedicação exclusiva. Assim, observa-se que a UFVJM não cumpriu a meta de 18 

alunos por professor, após cinco anos de implantação do Programa.   

  

5.3.3 Ampliação de vagas nos cursos de graduação presenciais da UFVJM (2007 – 2014) 

 

 “Aquelas universidades que aderiram ao REUNI precisam ter o foco no seu maior 

propósito desse ‘Plano’, que foi criado com o fim primordial de ampliar vagas no ensino 

superior federal. Tal objetivo não é por si questionável, muito pelo contrário, faz parte da 

bandeira de luta de movimentos sociais como o ANDES” (FERREIRA, 2011, p.93).  

 Conforme a Tabela 31, a UFVJM possuía em 2007, 760 vagas no período diurno, e 

250 no noturno, totalizando 1.010 vagas ofertadas anualmente. As vagas eram divididas por 

turno em 75% (setenta e circo por cento) para o diurno e 25% (vinte e cinco por cento) para o 

período noturno. Uma das propostas das diretrizes gerais do REUNI, enfatizava o aumento de 

vagas no período noturno. A Tabela demonstra que em 2014 houve um crescimento de 8% 

(oito por cento) das vagas no período noturno. 

 

Tabela 31: Ampliação de vagas na graduação por turno de oferta (noturno/diurno) na UFVJM (2007 - 

2014) 

2007 2014 
Total Diurno Noturno Total Diurno Noturno 
1.010 760 250 2.890 1.940 950 
100% 75,25% 24,75% 100% 67% 33% 

Fonte: UFVJM, 2007c. UFVJM/PROGRAD, 2016. Adaptado. 

 

A Tabela 32 apresenta um comparativo das informações da proposta da UFVJM ao 

MEC (pactuado) com o que foi realizado no período de implantação e execução do REUNI na 

Instituição. Foi prevista a ampliação de 960 vagas, dividas em 11 (onze) cursos de graduação. 

Seriam 480 vagas nos Campi de Diamantina e mais 480 em Teófilo Otoni, Minas Gerais. 

Com o fim da implantação do REUNI, observa-se que, em relação ao total de vagas, houve o 

alcance de 97,2% (noventa e sete vírgula dois por cento) do proposto, não se levando em 

consideração a questão da distribuição por turnos. 
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Tabela 32: Quantitativo de vagas na graduação previstas/implantadas na UFVJM ( 2007 - 2012) 

Destinação 
de vaga 

Total de vagas Turno 
Noturno Diurno 

 Previsto Implantado Previsto Implantado Previsto Implantado 
Expansão 60 20 60 20 - - 
Curso novo 900 920 420 380 480 540 
Total 960 940 480 400 480 540 
% 100% 97,2% 100% 83,3% 100% 112,5% 
Fonte: UFVJM, 2007c. UFVJM/PROGRAD, 2017. Adaptado.  

 

 Buscando atender às metas do REUNI, houve um crescimento significativo de 

vagas no período noturno, atingindo 83,3% (oitenta e três vírgula três por cento) do previsto. 

Em relação ao período diurno, houve um crescimento acima do planejado, alcançando 112,5% 

(cento e doze vírgula cinco por cento).  

 Para Ferreira a ampliação de vagas nas IFES “[...] precisa apresentar uma postura 

cautelosa, a fim de evitar que as salas de aula sejam superlotadas, atingindo metas 

quantitativas à custa de uma redução na qualidade dos cursos” (FERREIRA, 2011, p.94).

 Para Ferreira “quando apresenta diversificação das modalidades de graduação, na 

verdade se empenha na criação de outras formas de graduação, por meio da oferta: de cursos 

breves, de bacharelados interdisciplinares e de cursos sequenciais” (FERREIRA, 2011, p.94).   

 Conforme a Pró-Reitoria de Graduação da UFVJM: 

 

Houve revisão e reformulação de todos os Projetos Pedagógicos dos Cursos da 
UFVJM, no período de 2007 a 2009, flexibilizando-se os currículos com a inserção 
de atividades complementares ou atividades acadêmico-científico culturais. Os 
cursos aprimoraram seus currículos observadas as Diretrizes de cada área de 
formação e alguns cursos buscaram inovações na reorganização curricular, com  a 
criação de macrodisciplinas que integram diversas áreas do conhecimento 
(Odontologia) e , ou com a organização modular e integrada (Medicina), 
privilegiando o uso de Metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Os 
Bacharelados Interdisciplinares criados com estrutura flexível, também são cursos 
com organização acadêmico-curricular diferente, possibilitando ao discente graus de 
flexibilidade para escolha de seu percurso formativo 
(UFVJM/PROGRAD/ONLINE, 2017). 

  
    Em relação aos Bacharelados Interdisciplinares (BIs), a PROGRAD/UFVJM 
comenta que 
 

Foram criados os Bacharelados interdisciplinares (Humanidades, Ciência e 
Tecnologia e Ciências Agrárias). De acordo com os Referenciais orientadores para 
essa modalidade de curso (MEC, 2010) nesta conceptualização, o primeiro ciclo ou 
Bacharelado Interdisciplinar é o espaço de formação universitária onde um conjunto 
importante de competências, habilidades e atitudes, transversais às competências 
técnicas, aliada a uma formação geral com fortes bases conceituais, éticas e culturais 
assumiriam a centralidade nas preocupações acadêmicas dos programas. Por seu 
turno, o segundo ciclo de estudos, de caráter opcional, estará dedicado à formação 
profissional em áreas específicas do conhecimento. O terceiro ciclo compreende a 
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pós-graduação stricto senso, que poderá contar com alunos egressos do Bacharelado 
Interdisciplinar (UFVJM/PROGRAD/ONLINE, 2017). 

   
 Ao propor sua expansão pelo REUNI, a UFVJM planejou, através dos onze cursos 

criados, a busca pela inovação dos Bacharelados Interdisciplinares em Humanidades e 

Engenharia. Foi criado o Bacharelado em Humanidades (BHU), com a transição para os 

cursos de Licenciatura em História, Geografia, Pedagogia, Letras Português - Inglês e Letras 

Português - Espanhol. O Bacharelado em Ciência da Tecnologia (BCT) permitiria transição 

para os cursos de graduação em Engenharia de Alimentos, Mecânica e Química, ambos no 

Campus de Diamantina e em Teófilo Otoni/MG, poderia haver transição para os cursos de 

Engenharia Civil, Engenharia da Produção e Engenharia Hídrica.  

 Em relação aos Bacharelados Interdisciplinares (ciclos), Ferreira explica que  

 

Na proposta do REUNI, esses ciclos são divididos em dois. O primeiro, com quatro 
semestres de duração (dois anos), é voltado para uma formação generalista e 
interdisciplinar, como preparatório e de orientação para a escolha profissional. O 
segundo será de um saber específico (só que concentrado em poucos anos, no ideal 
de, no máximo, mais quatro semestres), e, para realizá-lo, é necessária uma nova 
seleção, que não é específica (FERREIRA, 2011, p.98).  

 

 Desta forma, os alunos que ingressaram no curso de Bacharelado em Humanidades 

(BHU), cursariam dois anos de disciplinas comuns, com conhecimentos da área de Humanas, 

obtendo ao final, com aprovação satisfatória dos créditos, o diploma de Bacharel em 

Humanidades. Caso o discente desejasse dar continuidade aos estudos, teria a opção de 

transição para o segundo ciclo, neste caso, um curso de Licenciatura com duração de três 

anos. O mesmo se aplica ao Bacharelado em Ciência da Tecnologia. 

 

5.3.4 As taxas de evasão na UFVJM (2007 – 2012)   

 

 Segundo Brasil, em 2007 “[...] os índices de evasão de estudantes nos cursos de 

graduação atingem, em alguns casos, níveis alarmantes” (BRASIL, 2007a, p.9). Diante disso, 

a proposta do REUNI era reduzir as taxas de evasão nos cursos de graduação das IFES.  

Segundo a Tabela 33, em 2007 a UFVJM tinha uma taxa de evasão de 12,6% (doze 

vírgula seis por cento) nos cursos de graduação presenciais. Em 2011, essa taxa passou para 

14,7% (quatorze vírgula sete por cento), assim, houve um crescimento em comparação a 2007 

de 2,1% (dois vírgula um por cento). Em média, houve de 2007 a 2012 uma taxa de 12,01% 

de alunos evadidos nos cursos de graduação presencias. Diante desse quadro, a UFVJM, por 

meio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PROACE) e com ações com 
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base no PNAEs, buscou ampliar as condições de permanência dos discentes em condições de 

vulnerabilidade socioeconômica, a fim de diminuir as taxas de evasão (UFVJM, 2015e).  

 

Tabela 33: As Taxas de evasão nos cursos de Graduação da UFVJM (2007 – 2012)  

Ano  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Taxa de evasão 12,6% 18,26% 5,4% 9,4% 14,7% 11,73% 
Fonte: UFVJM, 2007c. UFVJM, 2011a.   

 

 Acrescenta-se que, conforme o Relatório da Comissão Permanente de Avaliação da 

UFVJM, há “[...] uma grande dificuldade da instituição em trabalhar o problema de retenção e 

evasão escolar” (UFVJM, 2015e, p.88). A UFVJM pretende, com ações afirmativas no 

âmbito de ensino, da cultura e social, diminuir os altos índices de evasão e retenção nos 

cursos de graduação.     

 Nota-se a necessidade de ampliar a discussão com a Comunidade Universitária, 

através de iniciativas como a criação de comissões e incentivo para trabalhos acadêmicos, 

voltados para a questão da evasão nos cursos de graduação da UFVJM. Paralelamente a essas 

ações, entende-se que também é necessária a ampliação das políticas de assistência aos 

discentes em vulnerabilidade socioeconômica, na perspectiva de que esses alunos terminem 

seu curso superior.  

 

5.3.5 Vagas ociosas x vagas ocupadas nos cursos de graduação da UFVJM (2007 – 2012) 

 

Tabela 34: Vagas ociosas e vagas ocupadas nos cursos de graduação da UFVJM (2007 – 2012) 

Vagas  Período-Ano 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ociosas  308 ... 160 781 ...    ... 

Ocupadas  ... ... 64 
(40%) 

120 
(15,3%) 

24 
 

    ... 

Fonte: UFVJM, 2009a – 2010a – 2011a.  

(...) Não informado 

 

 Diante da Tabela 34, observa-se que em 2007 a instituição possuía 308 vagas ociosas 

nos cursos de graduação presenciais. Em 2009 houve uma diminuição para 160 e, deste 

montante, 40% (quarenta por cento) foram ocupadas, conforme Gráfico 24. Ressalta-se que 

em 2009 houve o início das atividades dos 11 onze novos cursos de graduação presenciais, 

criados pelo REUNI, ocasionando o aumento de 940 vagas. Em 2010, observa-se um 
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crescimento de vagas ociosas para 781, sendo apenas 15,3% (quinze vírgula três por cento) 

dessas ocupadas, conforme Gráfico 24.   

 A partir da adesão ao REUNI, a UFVJM pretendia, de forma estratégica, a 

ocupação das vagas ociosas pelo processo de reopção de curso, transferência e obtenção de 

novo título, sendo necessária a ampliação da divulgação interna e externa dos editais, para dar 

maior visibilidade às seleções.  

  
Gráfico 24: Ocupação de vagas ociosas na UFVJM (2009 – 2011) 

 
   Fonte: UFVJM, 2011a, p.30. Adaptado.   

  

 No Gráfico 24, observa-se que houve um crescimento de 2009 a 2010 no número de 

reopções e transferências. Em 2009 houve 23 alunos que mudaram de curso, já em 2010, esse 

número quase dobrou, sendo 42 reopções. Essas mudanças de curso podem ser explicadas 

pela afinidade por outra área de conhecimento, diferente daquela escolhida inicialmente.   

 

5.3.6 Mobilidade Acadêmica Nacional e Internacional na UFVJM (2007 – 2014) 

 

 “A mobilidade Intra e Interinstitucional deve ser melhor apresentada, justificada e 

fundamentada, evitando que algumas instituições funcionem como uma espécie de trampolim 

para alunos de graduação que, passando em uma delas, se mudem para outras, sem estabelecer 

qualquer vínculo com aquela para a qual esteve qualificado no exame de seleção” 

(FERREIRA, 2001, p.94).  

 A UFVJM teve um número expressivo de alunos em Mobilidade Internacional a partir 

de 2011. Nesse período houve 297 alunos em intercâmbio, ocorrendo a partir de 2012 uma 

diminuição dos alunos em Mobilidade Acadêmica Internacional. Em média, houve de 2011 a 

2014 cento e quarenta e oito (148) alunos de graduação da UFVJM em Mobilidade 

Internacional por ano.   
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Tabela 35: Mobilidade Nacional e Internacional na UFVJM (2007 – 2014)  

Mobilidade 
Acadêmica 

Período-Ano 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Internacional  ... ... ... ... 297 48 135 114 

Nacional  ... 2 1 7 3 9 3 ... 

Fonte: UFVJM, 2007c – 2011a– 2015d. UFVJM/DRI, 2016.  
(...) Não informado.  
 

 Conforme pode ser observado, em 2011 havia 7.180 (sete mil cento e oitenta) alunos 

matriculados na UFVJM, deste montante apenas 4,13% (quatro vírgula treze por cento) 

estavam em intercâmbio. Em 2014 havia 9.167 (nove mil cento e sessenta e sete) alunos 

matriculados, com 1,24% (um vírgula vinte e quatro por cento) em Mobilidade Internacional.  

 Ressalta-se que entre 2012 e 2014 os alunos foram contemplados pelo Programa 

Ciência Sem Fronteiras, que “[...] busca promover a consolidação, expansão e 

internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por 

meio do intercâmbio e da mobilidade internacional de estudantes e pesquisadores de 

graduação e pós-graduação” (UFVJM, 2015d, p.19).  

 Assim, observa-se um “[...] aumento no número de acadêmicos participantes do 

Programa Ciência Sem Fronteira (CsF) do ano de 2012 para 2013, com crescimento de 

181,25% ou seja, 87 alunos a mais. Contudo, no ano de 2014 houve um decrescimento no 

número de estudantes (114), o que pode estar relacionado ao maior nível de exigência para 

participação no Programa” (UFVJM, 2015d, p.19).  

 Em relação à Mobilidade Acadêmica Nacional, houve um crescimento “tímido” de 

2008 a 2012. Já em 2013, houve apenas 03 (três) alunos em mobilidade nacional. Em média, 

houve de 2008 a 2013 quatro alunos em mobilidade nacional por ano.    

 Percebe-se a necessidade de ampliação do índice de alunos em atividade no exterior, 

para ampliação dos seus conhecimentos e melhoria de sua formação acadêmica e profissional. 

Ressalta-se que foram encerradas as atividades do CsF por falta de recursos do governo 

federal, permanecendo apenas o intercâmbio de alunos da pós-graduação e a Atração de 

Jovens Talentos. 

  

5.3.7 Assistência Estudantil na UFVJM (2011 – 2014)  

 

 O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAEs) tem a finalidade de 

contribuir na permanência dos alunos de graduação em vulnerabilidade socioeconômica, com 

apoio didático, psicológico, financeiro, cultural e alimentação. O Programa tem o propósito de 
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diminuir as taxas de evasão que são motivadas por fatores econômicos e sociais, colaborando 

com a conclusão do curso de graduação de classes sociais historicamente prejudicadas e para 

acesso e permanência no ensino superior gratuito e de qualidade.  

 A proposta da UFVJM ao aderir ao REUNI era a ampliação da assistência estudantil 

aos alunos em vulnerabilidade socioeconômica e, principalmente, a construção da moradia 

universitária. A assistência estudantil atende às necessidades básicas do discente como: bolsa 

estudantil, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio material pedagógico – xerox, auxílio 

material pedagógico – instrumental odontológico e auxílio transporte.  

 

Tabela 36: Assistência Estudantil na UFVJM - Campus Diamantina/MG (2011 – 2014)   

UNIDADE ANO 
 2011 2012 2013 2014 
Bolsa Estudantil  250 350 600 600 
Auxílio-Alimentação 1.000 1.200 1.310 1.200 
Auxílio-Creche 03 05 06 06 
Auxílio Material Pedagógico -Xerox 1.000 1.200 1.310 1.200 
Auxílio Material Pedagógico - 
Instrumental Odontológico  

... ... 25 20 

Auxílio-Transporte 600 750 1.310 1.200 
Fonte: UFVJM, 2015d, p.44. Adaptado. 
(...) Não informado.   

 

 Conforme as Tabelas 36 e 37, é notável a ampliação da assistência estudantil na 

UFVJM no período de 2011 a 2014.  Ao observar a Tabela 36, percebe-se uma ampliação de 

100% (cem por cento) no auxílio transporte, visto que, a maioria dos cursos em 

Diamantina/MG estão instalados no Campus JK, fora do perímetro urbano. A bolsa 

alimentação também apresentou considerável crescimento, num total de 140%. 

 

Tabela 37: Assistência Estudantil na UFVJM – Campus Teófilo Otoni/MG (2011 – 2014)  

AUXÍLIO ANO 
 2011 2012 2013 2014 
Bolsa Estudantil  150 200 400 350 
Auxílio Manutenção e Transporte 350 455 630 550 
Auxílio-Creche 03 05 04 04 
Auxílio Material Pedagógico 350 455 630   550 

Fonte: UFVJM, 2015d, p.44. Adaptado.  

 

A Tabela 37 demonstra os dados da assistência estudantil no Campus de Teófilo 

Otoni. A Bolsa Estudantil passou de 150 em 2011 para 350 em 2014, um crescimento de 
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133%. Outro destaque é o crescimento dos auxílios Manutenção e Material Pedagógico, que 

passaram de 350 em 2011 para 630 em 2013, um aumento de 80%.   

Conclui-se que houve um crescimento nas políticas assistenciais na UFVJM de 2007 a 

2014. Em 2007 a instituição possuía 58 alunos atendidos pelos programas de assistência 

estudantil. A partir de 2008 houve um crescimento para 492 alunos atendidos pela assistência 

estudantil, alcançando em 2012 4.620 atendimentos. Em 2013, foram 6.225 atendimentos, e 

em 2014 houve uma diminuição passando para 5.680. 

Em comparação ao número de alunos matriculados, tem-se que em 2008 havia 2.891 

alunos ativos, dos quais 492 eram assistidos, o que representa 17% (dezessete por cento). Em 

2014 o número de alunos matriculados passou para 9.167, com 5.680 auxílios financeiros. 

Dessa forma, observa-se que a UFVJM cumpre seu papel social em proporcionar 

oportunidade aos alunos carentes de cursarem um ensino superior gratuito, com qualidade e 

com condições de permanência até a conclusão do curso.  

 Em relação à Moradia Estudantil Universitária, a instituição inaugurou os primeiros 

dormitórios no dia 27 de junho de 2017, conforme informações do site da UFVJM: “[...] 

inauguraram os Blocos 1 e 2 da Moradia Estudantil Universitária, em Diamantina. Nesse 

primeiro momento, os dois blocos poderão atender cerca de 300 alunos de graduação em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica”28. Com isso, espera-se a ampliação da 

assistência estudantil aos alunos carentes e principalmente a manutenção e ampliação da 

moradia universitária para que assim, colabore na diminuição das taxas de evasão nos cursos 

de graduação da UFVJM. 

 Acrescenta-se que em 2008 foi criado o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 

(NACI), com objetivo geral de “implementar uma política de acessibilidade aos portadores de 

necessidades educacionais especiais à educação superior, promovendo ações para garantia do 

acesso pleno na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM” 

(UFVJM, 2017). Dessa forma, compreende-se que a UFVJM tem cumprido seu papel social 

em assistir os discentes em situação de privação socioeconômica e permitir o acesso a muitos 

jovens com necessidades especiais à educação superior, através do apoio necessário para a 

conclusão do curso de graduação.   

  

                                                             
28

 Disponível em:< http://www.ufvjm.edu.br/reitoria/7149-2017-06-27-19-39-

26.html?lang=pt_BR.utf8%2C+pt_BR.UT>. Acesso em: 29 ago 2017.  
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5.3.8 Força de trabalho na UFVJM (2007 – 2012)  

 

 Ao aderir ao REUNI, a UFVJM planejou aproveitar os recursos humanos existentes 

na instituição e buscar sua ampliação, diante da expansão proposta. Conforme a Tabela 38, 

observa-se um crescimento significativo no quadro de pessoal da Instituição: 

 

Tabela 38: Quantitativo aproximado de aumento da força de trabalho na UFVJM (2007 – 2012) 

 DOCENTES TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS 

TOTAL 

2º Semestre 2007 07 02 009 
2008 50 53 103 
2009 87 21 108 
2010 74 91 165 
Previsão 2011 54 79 133 
Previsão 2012 59 86 165 
Total  331 332 663 

Fonte: UFVJM, 2011a, p.59. Adaptado. 

  

 No segundo semestre de 2007 houve a contratação de 07 (sete) técnico-administrativos 

em educação e 02 (dois) professores, totalizando 09 (nove) servidores novos no período. A 

partir da implantação do REUNI na UFVJM em 2008, nota-se um crescimento elevado de 

servidores para atender à expansão da Instituição.  

 Destaca-se o período de 2010, com um aumento de 165 (cento e sessenta e cinco) 

servidores na instituição, divididos entre 74 (setenta e quatro) técnico-administrativos em 

educação e 91 (noventa e um) docentes, para complementar a força de trabalho necessária à 

nova realidade, atendendo ao ensino, pesquisa e extensão.  

 

Tabela 39: Variação da força de trabalho na UFVJM (2007 – 2010) 

 DOCENTE TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO 

Junho/2007 196 111 
Dezembro/2010 414 281 
Percentual 111,22% 153,15% 

Fonte: UFVJM, 2011a, p.59. Adaptado.  

 

 A Tabela 39 expõe a variação da força de trabalho na UFVJM no período de 2007 a 

2010, apresentando um aumento de 111,22% (cento e onze vírgula vinte e dois por cento) de 

docentes e de 153,15% (cento e cinquenta e três vírgula quinze por cento) de técnico-
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administrativos em educação. Assim, percebe-se que houve significativa ampliação dos 

recursos humanos na instituição.   

 A Tabela 40 apresenta o quantitativo aproximado de aumento da força de trabalho na 

UFVJM no período compreendido entre 2011 a 2014. Diante da Tabela abaixo, observa-se um 

crescimento elevado em 2014 de 198 (cento e noventa e oito) novos servidores, divididos 

entre 79 docentes e 137 técnico-administrativos em educação. Ressalta-se que no ano de 2014 

ocorre a expansão dos Campi da UFVJM em Unaí e Januária, ambas no Estado de Minas 

Gerais.  

 

Tabela 40: Quantitativo aproximado de aumento da força de trabalho na UFVJM (2011 – 2014) 

ANO CORPO 
DOCENTE 

CORPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO 

TOTAL 

2011 11 53 64 
2012 06 25 31 
2013 102 03 105 
2014 79 119 198 

TOTAL 164 137 301 
Fonte: UFVJM, 2015d, p. 112. Adaptado. 

 

“O aumento do número de servidores da UFVJM nos últimos anos ressalta-se como 

robusto, em face, sobretudo, da criação de novos cursos de graduação e da implantação de 

novos Campi nesta Universidade [...]” (UFVJM, 2015d, p.111). 

 O texto a seguir apresenta os resultados dos questionários aplicados à Comunidade 

Universitária da UFVJM, Campus Diamantina/MG, com destaque para a opinião dos 

entrevistados em relação aos impactos do REUNI na instituição.  

 

5.4 Os impactos do REUNI na percepção da Comunidade Universitária da UFVJM – 

Campus Diamantina/MG 

 

“A construção de uma instituição é feita, necessariamente, a muitas mãos, 
especialmente a de uma instituição plural como a Universidade. Por isso é fácil 
admitir que o principal artífice do que foi e do está sendo edificado é a comunidade 
acadêmica” (UFVJM, 2015d, p.111).  

  

 Diante desse fato, essa pesquisa buscou analisar a opinião da Comunidade 

Universitária em relação aos impactos do REUNI, através da aplicação de questionários com 

os sujeitos envolvidos no processo de implantação, expansão e consolidação do REUNI na 

UFVJM. A UFVJM Campus Diamantina/MG possui atualmente 6.163 membros na 

Comunidade Universitária, dividida em discentes (5.248), docentes (511) e técnico-
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administrativos em educação (404). A fim de coletar a opinião dos membros a respeito dos 

impactos do REUNI no Campus, foi elaborado um questionário, conforme Anexo B, 

contendo 18 afirmativas, a serem analisadas indicando o nível de concordância, através de 

uma escala de intensidade, que varia entre “discordo totalmente” e “concordo totalmente. 

Também foi elaborada uma pergunta aberta com o propósito de o entrevistado apresentar, 

resumidamente, seu ponto de vista referente ao Programa, podendo emitir opiniões sobre 

assuntos que, talvez, as afirmativas não tenham abordado. Após envio via email do 

questionário, foram obtidas 111 (cento e onze) respostas, totalizando assim, 1,9% (um vírgula 

nove por cento) de retorno. A pergunta aberta obteve 60 (sessenta) respostas, o que representa 

0,9% (zero vírgula nove por cento) dos membros da Comunidade Universitária e 54% do total 

de respostas. Conforme Gráfico 25 abaixo, do total de respostas, 39,6% (trinta e nove vírgula 

seis por cento) foram encaminhadas por docentes, 27,9% (vinte e sete vírgula nove por cento) 

por técnico-administrativos em educação e 32,4% (trinta e dois vírgula quatro por cento) por 

discentes.  

 

Gráfico 25 – Qual é seu vínculo com a UFVJM? 
 

 
                Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A primeira afirmativa do questionário abordava o grau de conhecimento sobre o 

REUNI, para que o pesquisador pudesse verificar a confiabilidade das respostas dadas pelos 

entrevistados.  
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Gráfico 26: Afirmativa 1- O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI), implantado em 2007, pelo governo federal, objetivou criar 

condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior em nível de graduação, 
através de melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas 
universidades federais. Antes desta pesquisa, você possuía conhecimentos sobre o REUNI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

  

Diante das respostas à afirmativa 01 do questionário, conclui-se que mais da metade 

dos entrevistados tinham conhecimento do programa, sendo que dos 111 entrevistados, 86 

concordaram em algum grau em relação ao seu conhecimento do programa (77,4%). Houve 

04 (3,6%) entrevistados que não souberam opinar e 21 entrevistados (18,9%) que assinalaram 

algum grau de discordância quanto a seu conhecimento sobre o programa. Entende-se, 

portanto, que os entrevistados estavam aptos a responder o questionário do Anexo B, já que a 

maioria dos membros da Comunidade Universitária afirma conhecer o programa objeto dessa 

pesquisa.     

Para análise dos resultados, foi feita uma divisão dos assuntos das afirmativas e das 

respostas abertas em categorias de análise, a saber: 1 – Infraestrutura; 2 – Qualificação do 

corpo docente; 3 – Questões relativas aos discentes; 4 – Aspectos sociais; 5 – Recursos 

Humanos.  

 

5.4.1 Infraestrutura  

 

 O REUNI propunha o aproveitamento dos recursos humanos e da estrutura física já 

existente nas instituições e ampliação das instalações prediais para atender à expansão 

proposta. Diante disso, no gráfico 27 é apresentada a opinião da Comunidade Universitária 

em relação à infraestrutura no Campus de Diamantina/MG, após adesão ao REUNI.   
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Gráfico 27: Afirmativa 5- Com o REUNI, houve a criação de condições para a ampliação do acesso e 
permanência na educação superior, em nível de graduação e para o aumento da qualidade dos cursos, 
através de melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes, respeitadas as 

características particulares da instituição e estimulada a diversidade do sistema de ensino.  
 

   

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

 

  Conforme o Gráfico 27, observa-se que 39,6% (trinta e nove vírgula seis por cento) 

dos membros da Comunidade Universitária concordaram em algum grau com a afirmativa 05 

(cinco) do questionário. Alguns entrevistados comentaram que houve ampliação da 

infraestrutura, proporcionada pelo REUNI, na Instituição (ENTREVISTA, 2017).   

Houve 20,7% (vinte vírgula sete por cento) que não apresentaram sua opinião em 

relação à afirmativa acima. Aqueles que discordaram em algum grau foram 39,6%. Um 

entrevistado sinalizou que houve “[...] questões de estrutura física como ausência de um 

restaurante universitário, de moradia estudantil, de espaços comunitários de estudo e 

convivência” (ENTREVISTA, 2017). 

Outro membro da Comunidade Universitária expôs que “[...] o processo ocorreu de 

forma açodada, originando impactos negativos e mal uso de recursos, como prédios 

inacabados, falta de manutenção de edificações e equipamentos e pouca assessoria técnica” 

(ENTREVISTA, 2017). Em relação à infraestrutura houve diversos entrevistados que 

enfatizaram que houve “muitas construções inacabadas, obras mal planejadas. [...] recursos 

foram mal empregados na construção do Campus em um lugar mal localizado. [...] faltou um 

estudo à época para saber onde o Campus JK devia ser construído” (ENTREVISTA, 2017).  

Assim, entende-se que a Comunidade Universitária percebe benefícios advindos da 

implantação do Programa na infraestrutura da Instituição, mas aponta a necessidade de um 

melhor planejamento na implantação e execução de obras, no cumprimento de prazos e 

diminuição de gastos desnecessários.  
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No Gráfico 28, a Comunidade Universitária opinou sobre a compra de bens e 

execução de serviços para os novos cursos criados.  

  

Gráfico 28: Afirmativa 6- Após a implantação do REUNI, na Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG), houve a compra de bens e execução 

de serviços necessários ao funcionamento dos novos cursos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

 

 Obteve-se que 47,7% (quarenta e sete vírgula sete por cento) dos entrevistados 

concordaram em algum grau com a afirmativa acima. Houve 18,9% (dezoito vírgula nove por 

cento) que não opinaram.  

 Discordaram em algum grau 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) dos membros. 

Um dos entrevistados apresentou que “[...] a UFVJM ainda está em construção, muitos cursos 

ainda são carentes de recursos humanos e materiais” (ENTREVISTA, 2017).  

Diante do gráfico acima, nota-se que a maioria da Comunidade Universitária apresenta 

algum grau de concordância com o fato de que a partir do REUNI foi realizada a compra de 

bens e execução de serviços necessários ao funcionamento dos novos cursos, com destaque 

para o percentual de 19,8% que concordaram parcialmente com a afirmativa anterior. 

 

5.4.2 Qualificação do corpo docente 

 

 Com a expansão da UFVJM havia a necessidade de ampliação do seu corpo docente, 

paralelamente à melhoria da qualificação do mesmo e à elevação da qualidade do ensino.   
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Gráfico 29: Afirmativa 4- Com o REUNI, houve uma revisão da estrutura acadêmica na Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG), com 

reorganização dos cursos de graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, 
buscando a constante elevação da qualidade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

 

 Diante do Gráfico 29, obteve-se que 36% (trinta e seis por cento) dos membros da 

Comunidade Universitária concordaram em algum grau em relação à afirmativa. 

Houve 24,3% (vinte e quatro vírgula três por cento) que não opinaram sobre a 

afirmativa anterior e 39,6% (trinta e nove vírgula seis por cento) que discordaram em algum 

grau da afirmativa. Um dos membros comenta que 

 

[...] o corpo docente contratado não está preparado para lidar com o novo público 
que o acesso democrático leva à universidade e na repetição de métodos tradicionais, 
aos quais a academia é afeta, não consegue incluir um público diverso e cujas 
condições de formação e acesso aos bens culturais prévias não foram satisfatórias ou 
suficientes para permitir que a forma de ensinar continuasse a mesma 
(ENTREVISTA, 2017).    

 

Gráfico 30: Afirmativa 9- O REUNI trouxe melhorias na qualificação do corpo docente da 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG).  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  
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 Em relação à qualificação do corpo docente, 43,2% (quarenta e três vírgula dois por 

cento) concordaram que o REUNI trouxe melhorias na qualificação dos professores. Um 

entrevistado expôs que “O REUNI possibilitou o estabelecimento irreversível de uma 

verdadeira universidade, com a presença de especialistas de vários campos do conhecimento e 

a criação de vários cursos de pós-graduação” (ENTREVISTAS, 2017).   

 Houve 25,2% (vinte e cinco vírgula dois por cento) que não opinaram sobre a 

afirmativa acima e 31,5% (trinta e um vírgula cinco por cento) discordaram em algum grau. 

 Diante das opiniões obtidas, entende-se que houve, na opinião da maior parte da 

Comunidade Universitária do Campus Diamantina/MG, um crescimento da qualificação do 

corpo docente. No entanto, há um percentual significativo que entende haver a necessidade de 

inovação nos métodos de ensino aplicados aos alunos.  

  

Gráfico 31: Afirmativa 10: O REUNI resultou em aumento na produção científica na Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente. 

 

Sobre a afirmativa 10, houve 46,8% (quarenta e seis vírgula oito por cento) que 

concordaram que houve aumento na produção científica no Campus em Diamantina/MG. Os 

que não opinaram representaram 28,8% (vinte e oito vírgula oito por cento) e 24,3% (vinte e 

quatro vírgula três por cento) dos membros discordaram da afirmativa.   
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Gráfico 32: Afirmativa 11: A implantação do REUNI na Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG) colaborou com a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

 

 Em relação à afirmativa acima, houve um percentual de 44,1% (quarenta e quatro 

vírgula um por cento) dos membros da Comunidade Universitária que concordaram em algum 

grau. Os que não opinaram foram 24,3% (vinte e quatro vírgula três por cento). Aqueles que 

discordaram em algum grau representaram 31,5% (trinta e um vírgula cinco por cento). Um 

membro expôs que  

  

[...] os objetivos da criação da UFVJM, que seriam levar desenvolvimento social e 
econômico à região, não foram plenamente cumpridos. Espera-se que, concluída esta 
fase de implantação, os pilares ensino, pesquisa e extensão estejam plenamente 
integrados e atuantes. É importante que medidas administrativas sejam tomadas para 
que a indissociabilidade entre estes pilares seja garantida (ENTREVISTA, 2017). 

 

 Conclui-se que a maioria da Comunidade Universitária concorda que o REUNI 

colaborou com o processo de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na 

Instituição. 

  

5.4.3 Questões relativas aos discentes  

 

As questões relativas aos discentes abordaram as metas globais do REUNI, a 

precarização do ensino, as taxas de evasão, a ampliação do orçamento para assistência 

estudantil e desempenho acadêmico. 
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Gráfico 33: Afirmativa 2- O REUNI propôs como metas globais a elevação gradual da taxa de 
diplomados para noventa por cento, nos cursos de graduação presenciais, e da relação de alunos de 

graduação por professor para dezoito, ao final de cinco anos, a contar do início do plano (2008). 
Diante dessas metas, houve uma tendência para precarização das condições de trabalho e de ensino na 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

  

Sobre a afirmativa 2, 48,6% (quarenta e oito vírgula seis por cento) dos membros 

concordaram em algum grau. Um membro descreveu que 

 

Os impactos do REUNI ao meu ver, na UFVJM, na perspectiva de formação 
discente, não atingiram os objetivos almejados. Existem alunos que não sabem, 
sequer, ler, interpretar dados, gráficos, enfim, coisas básicas que não foram sanadas 
pelo corpo docente. Isso principalmente nos cursos de Bacharelado de Ciência e 
Tecnologia (BCT) e Interdisciplinar em Humanidades (BHu) (ENTREVISTA, 

2017). 
  

Outro entrevistado expôs que os prejuízos para “[...] as universidades novas que 

abraçaram o REUNI foram enormes, principalmente pela falta de cumprimento das 

pactuações. Mesmo considerando que a universidade também não cumpriu com as metas 

estabelecidas, cujos resultados estão longe de serem os pactuados como 90% de diplomação e 

relação docente:aluno 1 para 18” (ENTREVISTA, 2017).      

 Um membro da Comunidade Universitária descreveu que houve “um altíssimo índice 

de evasão e retenção dos alunos; alto índice de adoecimento dos seus docentes e técnicos; e 

uma cobrança muito mais ferrenha por parte da sociedade, que começa a entender o 

significado de uma universidade pública no Vale e, portanto, a exigir seus direitos” 

(ENTREVISTA, 2017). Outro membro da Comunidade Universitária discorreu que “o 

REUNI ampliou as vagas para o ensino superior, no entanto, por não haver uma continuidade 

do aporte financeiro para as universidades e ampliação de vagas para técnico-administrativos 



175 

 

e docentes, houve um sucateamento e perda na qualidade do ensino ofertado, bem como 

aumento da carga de trabalho de servidores” (ENTREVISTA, 2017).  

 Um entrevistado acrescentou que “[...] embora as entradas tenham aumentado muito, a 

diplomação continua baixa, pois a evasão continua muito alta” (ENTREVISTA, 2017). Entre 

os entrevistados, 12,6% (doze vírgula seis por cento) não opinaram e um percentual de 38,7% 

(trinta e oito vírgula sete por cento) discordaram em algum grau da afirmativa.  

 Portanto, percebe-se que a maioria da Comunidade Universitária concorda ter havido 

uma precarização do ensino e das condições de trabalho a partir do REUNI, com destaque 

para o percentual de 20,7% que concordaram totalmente com essa afirmativa.  

 

Gráfico 34: Afirmativa 3- O REUNI propôs a redução das taxas de evasão, com uma política de 
ocupação das vagas ociosas e aumento das vagas de ingresso (especialmente no período noturno); no 

entanto, não houve aumento expressivo de recursos orçamentários e do quadro docente efetivo 
(concursado) implicando, assim, a perda da qualidade acadêmica. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

 

 Em relação à afirmativa acima, 54% (cinquenta e quatro por cento) dos membros 

concordaram em algum grau. Um membro da Comunidade Universitária expôs que houve 

com o REUNI o “aumento do número de vagas ociosas, aumento da evasão, aumento da 

retenção, diminuição da taxa de conclusão e queda na qualidade do ensino” (ENTREVISTA, 

2017). 

 Conforme destacado por um dos entrevistados “o REUNI ampliou as vagas para o 

ensino superior, no entanto, por não haver uma continuidade do aporte financeiro para as 

universidades e ampliação de vagas para técnico-administrativos e docentes, houve um 

sucateamento e perda na qualidade do ensino ofertado, bem como aumento da carga de 

trabalho de servidores” (ENTREVISTA, 2017).  

 Outro membro da Comunidade Universitária descreveu que “[...] no que se refere à 

planejamento, qualidade dos serviços prestados, qualidade no ensino e pesquisa e assistência 



176 

 

aos alunos, a UFVJM ainda não mostrou a eficácia necessária para alcançar a excelência e ser 

destaque conhecido e comum no cenário da educação superior [...]” (ENTREVISTA, 2017).  

 Houve 11,7% (onze vírgula sete por cento) de membros que não opinaram sobre a 

afirmativa e 34,2% (trinta e quatro vírgula dois por cento) que discordaram em algum grau. 

 Ressalta-se que a maioria da Comunidade Universitária concorda ter havido perda da 

qualidade acadêmica, devido à falta de recursos e de docentes para atender os novos cursos de 

graduação criados pelo REUNI. Destaca-se o percentual de 21,6% que concordaram 

totalmente em relação à afirmativa acima. 

 

Gráfico 35: Afirmativa 7- A partir do REUNI, houve melhorias no desempenho do corpo discente na 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

 

 O percentual de entrevistados que concordou em algum grau com a afirmativa acima 

foi de 26,1% (vinte e seis vírgula um por cento).  

A UFVJM obteve no período de 2011 a 2013 um Índice Geral de Cursos (IGC), que é 

um indicador de qualidade das instituições de educação superior, de 4 pontos. Conforme 

comentou um entrevistado: “este resultado nota quatro, de um máximo possível de cinco, 

representa um patamar de 80%, o que é considerado um bom desempenho da UFVJM, 

principalmente por ser uma instituição nova como Universidade e, além disso, encontra-se em 

fase de expansão e consolidação” (UFVJM, 2015d, p.27). Corroborando a opinião deste 

membro, a Instituição afirma que 

 

[...] a UFVJM vem, a cada avaliação, consolidando-se entre as principais 
Instituições de Ensino Superior de Minas Gerais e do Brasil, haja vista que a grande 
maioria dos cursos avaliados (71,43%) obteve nota quatro, o que representa um bom 
resultado, e dois cursos – Ciências Contábeis, do Campus do Mucuri e Sistema de 
Informação, do Campus JK, em Diamantina – obtiveram conceito máximo, ou seja, 
nota cinco” (UNIVERSIDADE...,2015d, p.29).   
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No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) realizado em 2014 (ano de 

referência do ciclo das Engenharias e Ciências Humanas - Licenciaturas), 16 cursos de 

graduação da UFVJM foram avaliados no Enade. A UFVJM obteve média de 3,68 (três 

vírgula sessenta e oito), em um máximo de 5,0 pontos. A instituição apresentou um 

desempenho de 73,6% (setenta e três vírgula seis por cento). Destaque para os cursos de 

Letras Português – Espanhol e Letras Português – Inglês, da Faculdade Interdisciplinar em 

Humanidades (FIH/UFVJM), Campus Diamantina, que obtiveram nota máxima no 

Enade/2014 (UFVJM, 2015d).     

  Houve 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) dos membros da Comunidade 

Universitária que não opinaram sobre o assunto. Obteve-se 40,5% (quarenta vírgula cinco por 

cento) de discordância em algum grau da afirmativa, o que representa a maioria dos que 

opinaram.  

 Percebe-se a partir do gráfico que a maioria da Comunidade Universitária discorda da 

afirmativa anterior, no entanto, pontua-se que a UFVJM apresentou resultados satisfatórios 

nas avaliações gerais e no Enade. 

 

Gráfico 36: Afirmativa 8- O aumento dos recursos para assistência estudantil, decorrente do REUNI, 
correspondeu aos anseios dos discentes carentes, possibilitando a permanência nos cursos de 

graduação da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de 
Diamantina/MG). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

 

 Em relação à afirmativa acima, houve 20,7% (vinte vírgula sete por cento) que não 

opinaram sobre o assunto e 38,7% (trinta e oito vírgula sete por cento) apresentaram algum 

grau de concordância. 
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A maior parte dos entrevistados que opinou, 40,5% (quarenta vírgula cinco por cento), 

discordaram em algum grau da afirmativa anterior. Um membro da Comunidade Universitária 

expôs que “[...] apesar do movimento de expansão, acredito que ainda não foi possível criar 

estratégias que visem assegurar a permanência destes/as estudantes na cidade”. Outro membro 

também ressalta que “esta permanência abrange desde questões metodológicas - que 

demandam que o docente conheça e adéque suas aulas ao perfil de estudantes que atendemos 

hoje; até questões de estrutura física como ausência de um restaurante universitário, de 

moradia estudantil, de espaços comunitários de estudo e convivência” (ENTREVISTA, 2017). 

Percebe-se que a maioria da Comunidade Universitária acredita que os recursos da 

assistência estudantil não foram suficientes, com destaque para o percentual de 18% que 

discordam totalmente da afirmativa acima.  

 

5.4.4 Aspectos sociais  

 

 “A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri continuará soberana na 

sua missão de existir como uma das melhores pela sua excelência, contribuindo para o 

desenvolvimento nacional, em especial nos territórios onde se acha inserida” (UFVJM, 

2015d, p.137).  O REUNI propunha a ampliação das vagas nas IFES e a oferta de condições 

para permanência dos discentes carentes, de modo a concluírem seu curso. Além dessas 

metas, o Programa planejava colaborar com a expansão da interiorização do ensino superior, 

em regiões com escassez de desenvolvimento econômico e elevados índices de pobreza. “Em 

resumo, não obstante os desafios que a universidade precisará enfrentar em função do quadro 

acima descrito, os impactos do REUNI são positivos: o Vale sabe que tem uma universidade e 

demanda dela respostas no combate à sua vulnerabilidade histórica” (ENTREVISTA, 2017). 

 A maior parte da Comunidade Universitária que respondeu a esta pesquisa, 56,7% 

(cinquenta e seis vírgula sete por cento) concordou em algum grau com a afirmativa 12 

abaixo. Um membro da Comunidade Universitária ressalta que “houve grande ampliação de 

cursos, edificações, etc, que fomentaram melhorias na formação profissional da região, bem 

como na pesquisa e extensão” (ENTREVISTA, 2017).  

  Outro membro da Comunidade corrobora com esse pensamento ao dizer que “de toda 

forma, a universidade já tem mais de 40 cursos funcionando, cursos Lato Sensu e Stricto 

Sensu, inúmeros projetos de extensão, inúmeros alunos atendidos em programas de bolsas 

com recursos do REUNI” (ENTREVISTA, 2017).  
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Gráfico 37: Afirmativa 12- O REUNI proporcionou a oferta de cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 
e o desenvolvimento da pesquisa e da extensão na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

   

 Houve 21,6% (vinte e um vírgula seis por cento) dos membros que discordaram da 

afirmativa acima e o mesmo percentual para os que não opinaram sobre o assunto.  

 Assim, entende-se que a maioria da Comunidade Universitária admite o crescimento e 

desenvolvimento da Instituição a partir do REUNI. 

 

Gráfico 38: Afirmativa 13- O REUNI constituiu-se em um programa que possibilitou à Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG) cumprir seu 

papel de apoio ao desenvolvimento da cidade de Diamantina/MG e da região do Vale do 
Jequitinhonha de Minas Gerais. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

 

 Quanto a esta afirmativa, 57,6% (cinquenta e sete vírgula seis por cento) dos membros 

da Comunidade Universitária apresentaram algum grau de concordância. Segundo um 

membro da Comunidade Universitária, com o REUNI houve “[...] abrangência de pessoas da 

região e da própria cidade, [...] trouxe melhorias à região [...]” (ENTREVISTA, 2017).  
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 Houve 19,8% (dezenove vírgula oito por cento) que não opinaram sobre o assunto e 

22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento) que discordaram em algum grau da afirmativa 

anterior. Um membro da Comunidade Universitária afirmou que o “crescimento rápido da 

Universidade não foi acompanhado pela melhoria da estrutura da cidade de Diamantina” 

(ENTREVISTA, 2017). 

Outro Membro da Comunidade Universitária descreveu que “a cidade de Diamantina 

pode ter se desenvolvido economicamente, como o mercado imobiliário e aquecimento do 

mercado local. No entanto, muitos estudantes voltam para suas cidades de origem e não 

constituem mão de obra para a região” (ENTREVISTA, 2017). 

Observa-se que a maioria da Comunidade Universitária concorda com as mudanças 

ocorridas após o REUNI na UFVJM, na cidade de Diamantina e região. Destaque para o 

percentual de 21,6% que concordam totalmente com a afirmativa acima. No entanto, há um 

percentual de 22,5% que vê a necessidade de melhorias na cidade de Diamantina, para 

acompanhar o crescimento da UFVJM.  

 

Gráfico 39: Afirmativa 14- Através do REUNI, foram criados na Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG) os cursos de Engenharia de 

Alimentos, Engenharia Química e Engenharia Mecânica no período diurno e no período noturno os 
cursos de Geografia, História, Letras/espanhol, Letras/inglês e Pedagogia, com início das atividades no 
primeiro semestre de 2009, além da expansão do curso de Turismo. Esses cursos atenderam à vocação 

da cidade de Diamantina e da região do Vale do Jequitinhonha de Minas Gerais.  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

 

 Em relação à afirmativa acima, houve 48,6% (quarenta e oito vírgula seis por cento) 

que concordaram em algum grau com o assunto exposto. Um membro da Comunidade 

Universitária relatou: “considero importante destacar o impacto da ampliação de vagas e 

novos cursos que atendem o público do Vale do Jequitinhonha. Especialmente os cursos 
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noturnos, atendem uma parcela significativa de pessoas que, em muitos casos, são os 

primeiros de uma geração a frequentarem uma universidade” (ENTREVISTA, 2017).  

 Outro membro da Comunidade Universitária expressa que houve um “aumento do 

número de vagas e de cursos superiores para a população do Vale do Jequitinhonha e região. 

Aumento dos cursos que antes somente eram cursados em determinadas universidades 

federais mineiras” (ENTREVISTA, 2017). 

 Houve 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento) que não opinaram sobre o assunto 

e 28,8% (vinte e oito vírgula oito por cento) que discordaram em algum grau da afirmativa 

acima.  

 Observa-se que a maioria da Comunidade Universitária concorda que os cursos 

criados na UFVJM pelo REUNI atenderam à vocação da cidade e da região do Vale do 

Jequitinhonha. Acrescenta-se que esses cursos formam profissionais que colaboram com as 

necessidades e demandas da cidade de Diamantina e região, através da formação de 

profissionais como professores, médicos, dentistas e engenheiros.   

 

Gráfico 40: Afirmativa 15- Consideravelmente, com o REUNI na Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG), houve mais dinamicidade na cidade 

de Diamantina/MG, com crescimento econômico e ampliação da oferta de oportunidades para a 
população local e regional. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

 

 Diante da afirmativa acima, houve 63,9 (sessenta e três vírgula nove por cento) dos 

membros da Comunidade Universitária que concordaram em algum grau. Um membro 

comentou que “o REUNI na UFVJM causou impactos positivos principalmente em 

Diamantina, tais como: crescimento econômico na cidade (mais moradores, mais serviços, 

mais dinheiro circulando); expansão do setor imobiliário e de serviços; crescimento da cidade 
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(criação de vários condomínios e bairros novos); mais empregos diretos e indiretos” 

(ENTREVISTA, 2017).  

 Outro membro relatou que “em suma, pode-se dizer que a economia de Diamantina 

hoje gira em torno da UFVJM (um serviço puxa o outro), já que houve a diminuição da 

extração do ouro e do diamante, o turismo ainda é pouco desenvolvido, não há indústrias ou 

fábricas e o agronegócio é pequeno” (ENTREVISTA, 2017). 

 Um dos entrevistados também expôs que outro fator importante a ser destacado é a 

possibilidade de “[...] oferecer mais oportunidades de estudo para a população local e 

regional. Mais educação significa mais desenvolvimento, uma vez que as pessoas qualificadas 

têm mais oportunidades de trabalho e de melhoria da qualidade de vida” (ENTREVISTA, 

2017). 

Conforme um membro da Comunidade Universitária, o REUNI permitiu “o ingresso 

de um quantitativo significativo de alunos advindos das camadas populares, possibilitando o 

acesso à instrução superior e à qualificação profissional, e ainda progressivamente, o ingresso 

no mercado de trabalho” (ENTREVISTA, 2017).  

 Por fim, um entrevistado relatou que com o REUNI houve “maior interação entre 

pessoas com estudos focados em diferentes áreas do saber; construção de um conhecimento 

multidisciplinar; maior força e organização estudantil; ajudou a girar a economia da cidade; 

possibilitou maior acesso de estudantes de classes mais baixas ao ensino superior, entre 

outros” (ENTREVISTA, 2017). 

 Houve 16,2% (dezesseis vírgula dois por cento) dos membros que não opinaram sobre 

o assunto e 19,8% (dezenove vírgula oito por cento) que não concordaram com a afirmativa.  

 Nota-se que a maioria da Comunidade Universitária concorda com a afirmativa acima, 

com destaque para o percentual de 23,4% que concorda totalmente. Entende-se que com a 

implantação do REUNI na UFVJM, houve o desenvolvimento da região, com crescimento 

econômico, expansão da malha urbana, surgimento de novos espaços e maior acesso e 

democratização do ensino superior gratuito e de qualidade, além da oferta de trabalho de 

forma direta e indireta.  

Assim, “sem uma reflexão profunda sobre o significado da democratização do acesso 

e do respeito à diversidade, o REUNI não será o grande transformador da realidade social por 

meio da educação” (ENTREVISTA, 2017). 
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5.4.5 – Recursos Humanos 

 
Gráfico 41: Afirmativa 16- O REUNI ocasionou a ampliação do quadro de servidores da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG), por meio de 
concurso público, de modo suficiente para atender à expansão proposta pela Instituição. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

 

 Em relação à afirmativa acima, 54,9% (cinquenta e quatro vírgula nove por cento) 

concordaram em algum grau com o assunto tratado. 

Houve 17,1% (dezessete vírgula um por cento) que não souberam responder essa 

afirmativa e 27,9% (vinte e sete vírgula nove por cento) que apresentaram algum grau de 

discordância. Um membro da Comunidade Universitária comentou que houve “crescimento 

desordenado do Campus. Criação de cursos sem o quadro docente totalmente estruturado. 

Relação de servidores técnico-administrativos x docente x discentes não atende as demandas 

da UFVJM” (ENTREVISTA, 2017). 

 Outro membro expôs que “muitas pactuações (vagas de servidores, recursos etc) não 

foram plenamente contempladas. [...] O processo de implementação foi atropelado pela falta 

de servidores para operacionalização dos recursos recebidos.” (ENTREVISTA, 2017).  

 Um entrevistado comentou que “grande parte dos recursos pactuados no REUNI, bem 

como a liberação de vagas para docentes e técnicos não foram liberadas pelo governo federal. 

Isso colocou o sistema quase em uma situação de falência, pois crescer sem planejar, iniciar 

sem ter como continuar ou finalizar, isso compromete muito a qualidade da educação dos 

cursos” (ENTREVISTA, 2017). 

 Depreende-se que a maioria da Comunidade Universitária concorda que o REUNI 

ocasionou a ampliação do quadro de servidores.  
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Gráfico 42: Afirmativa 17- O REUNI promoveu a expansão das vagas de graduação na Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG). No entanto, o 

programa alterou a carga de trabalho e a qualidade de vida dos servidores. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

 

 Sobre a afirmativa acima, houve um percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) 

dos membros da Comunidade Universitária que concordaram em algum grau. Um deles 

afirma que a “precarização do trabalho dos servidores, sobrecarga atribuída aos recursos 

humanos, tecnológicos, físicos, econômicos e financeiros da UFVJM tem provocado uma 

crescente e contínua degradação dos recursos de todas as espécies que tão logo poderá 

inviabilizar a oferta regular de determinados cursos pela IFES” (ENTREVISTA, 2017). 

 Outro membro da Comunidade Universitária explica que “o impacto mais evidente diz 

respeito ao público que passa a fazer parte da UFVJM (tanto o corpo técnico-administrativo, o 

quadro docente, quanto o corpo discente) e que, portanto, demanda dela novas estratégias para 

as quais ela não estava preparada” (ENTREVISTA, 2017). 

Houve 24,3% (vinte e quatro vírgula três por cento) que não souberam responder e 

30,6% (trinta vírgula seis por cento) que discordaram em algum grau da afirmativa.    

 Observa-se que a maioria da Comunidade Universitária concorda que a expansão pelo 

REUNI ocasionou sobrecarga de trabalho aos servidores.  

Sobre a afirmativa 18, houve 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) que 

concordaram em algum grau, 32,4% (trinta e dois vírgula quatro por cento) não souberam 

responder e 34,2% (trinta e quatro vírgula dois por cento) discordaram em algum grau da 

afirmativa. 

 Observa-se que a Comunidade Universitária ficou dividida entre os que concordam e 

discordam da afirmativa acima em relação ao atendimento das expectativas geradas pelo 

REUNI. 
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Gráfico 43: Afirmativa 18 - O REUNI atendeu às expectativas da Comunidade Universitária na 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo parcialmente; (4) Sem opinião; (5) Concordo 
parcialmente; (6) Concordo; (7) Concordo totalmente.  

 

 “[...] É necessário reiterar, nesta oportunidade, a importância da UFVJM no cenário da 

educação superior nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no Norte e no Noroeste de Minas 

Gerais e no Brasil: certamente, a Instituição de Ensino Superior de maior relevância para a 

metade setentrional de Minas Gerais, na realidade atual e em uma perspectiva de futuro” 

(UFVJM, 2015d, p.7).  

Ressalta-se que a UFVJM em 2015 estava no 97° lugar no ranking das universidades 

brasileiras e, atualmente, a instituição alcançou o 87º lugar no ranking, o que denota sua 

mudança e evolução.  

Esse capítulo buscou fazer um breve relato da história da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha, sua ampliação no início do Século XXI e o processo de adesão ao 

REUNI em 2007. Em seguida foram demonstrados os resultados das metas do REUNI na 

Instituição. Foi observado que, no período compreendido entre 2009 a 2014, a UFVJM não 

cumpriu a meta de 90% de alunos diplomados em relação a cinco anos antes, sendo a média 

de 25%. Nesse período os resultados foram decrescentes, havendo em 2013 um percentual de 

12% de diplomados, conforme a TCG. Pondera-se que a UFVJM teve uma Taxa de Sucesso 

de Graduação (TSG) em 2016 de 48%. A média no período de 2009 a 2016 foi de 56,76%, o 

que representa um percentual melhor que o da TCG, porém ainda requer melhoria, já que a 

média nacional se aproxima dos 70%.  

A Relação Aluno-Professor (RAP) não foi atingida, uma vez que, há necessidade de 

consolidação dos cursos de graduação, especialmente os criados pelo REUNI e a ampliação 

da contratação de docentes e técnico-administrativos em educação para atender os 48 cursos 

de graduação e mais 21 cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu.  
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Referente ao aumento de vagas, a UFVJM ofertava em 2007 1.010 vagas, passando 

em 2014 para 2.890, o que representa um aumento de 186%. Das 2.890 vagas, são ofertadas 

1.940 (67%) no período diurno e 950 (33%) no período noturno, demonstrando a ampliação 

das vagas no noturno.  

Com o aumento de vagas, houve um considerável aumento no número de evasões, 

sendo que o percentual se manteve baixo, devido à proporção. Registra-se que em 2009 havia 

160 vagas ociosas, com 64 delas ocupadas por transferência, obtenção de novo título e 

reopção, representando um percentual de 64% de ocupação. Já em 2010 as vagas ociosas 

foram 781, com apenas 120 delas ocupadas, um percentual de apenas 15,3%. 

Na tentativa de diminuir as taxas de evasão, a UFVJM ampliou a política de 

assistência estudantil, passando de 1.540 alunos assistidos em 2009 para 2.730 em 2014. Em 

2014 havia 9.167 alunos matriculados nos cursos de graduação, o que representa um 

percentual de alunos assistidos nesse período de 30%. Acrescenta-se que houve demora na 

entrega da moradia universitária, o que dificultou a permanência dos discentes em 

vulnerabilidade socioeconômica. Os primeiros leitos foram entregues somente no início do 

primeiro semestre de 2017.   

A mobilidade internacional e nacional na UFVJM foi tímida. Em 2011, 297 alunos 

realizaram intercâmbio internacional. Em 2014 havia 9.167 alunos matriculados nos cursos de 

graduação presencias, desse total, 114 estavam em intercâmbio, o que representa um 

percentual de 1,24%. A mobilidade nacional teve, a partir de 2014, uma média de 04 alunos 

por ano. 

Diante da implantação e expansão do REUNI, houve na UFVJM a ampliação da força 

de trabalho com professores e técnico-administrativos para dar o suporte administrativo e 

didático aos novos cursos. Houve no período de 2007 a 2010 um aumento de 153,15% da 

força de trabalho na instituição. Destaque para o período de 2010 com aumento de 165 novos 

servidores entre docentes (91) e técnico-administrativos em educação (74).  

 Percebe-se que a UFVJM não cumpriu parte das metas do REUNI, a exemplo das 

metas globais do Programa. Apesar disso, a Instituição cumpriu seu papel na ampliação de 

vagas nos cursos de graduação presenciais, especialmente no período noturno, houve 

ampliação das políticas de assistência estudantil e acréscimo da força de trabalho para atender 

à expansão proposta. Ressalta-se que há elevado número de alunos evadidos, vagas ociosas, 

problemas de infraestrutura e financeiros, principalmente nos Campi instalados em Januária e 

Unaí no Estado de Minas Gerais.  
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A Comunidade Universitária da UFVJM, Campus Diamantina, ao ser entrevistada 

através do questionário do ANEXO B, demonstrou, em sua grande maioria, ter conhecimentos 

sobre o Programa REUNI, fundamental para a pesquisa.  

Em relação à categoria “infraestrutura” houve um empate percentual de 39,6% entre os 

membros da Comunidade Universitária que concordaram ou discordaram em algum grau de 

que o REUNI aproveitou a estrutura física existente e os recursos humanos. Houve membros 

que comentaram que houve ampliação da infraestrutura, no entanto, a ampliação dos prédios 

ocorreu de forma desorganizada, com má gestão dos recursos e falta de fiscalização das obras, 

visto que, ocorreram diversos problemas com as construções durante o Programa REUNI. A 

maioria dos membros da Comunidade Universitária concorda que com o REUNI houve 

compra de bens e execução de serviços necessários para o funcionamento dos novos cursos.  

Quanto à categoria “qualificação docente”, prevaleceu a opinião de que não houve 

melhorias na atualização das metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a elevação da 

qualidade do ensino. Destaca-se um percentual significativo que observa a necessidade de 

atualizar os métodos de ensino. Em relação à qualificação do corpo docente, a Comunidade 

Universitária entende de forma predominante que houve, com o REUNI, melhorias no quadro 

de docentes, no aumento do número de publicações acadêmicas e que o Programa colaborou 

com a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

Na categoria “questões relativas aos discentes”, houve predominância no 

entendimento de que, com o REUNI, ocorreu a precarização das condições de trabalho e 

perda da qualidade acadêmica. No entanto, nota-se que conforme dados do INEP (2017), a 

média do Enade dos últimos cursos de graduação avaliados foi de 3,68. 

Em relação à assistência estudantil, houve um percentual bem divido entre os 

membros que concordaram e discordaram com a ampliação da assistência estudantil. Percebe-

se que houve um aumento nas políticas de permanência dos discentes na UFVJM, no entanto, 

houve demora na finalização das obras da moradia universitária, concluída em parte nesse ano 

de 2017. Também necessita de finalização o pavilhão de aulas III e falta iniciar as obras do 

restaurante universitário. 

Na categoria “aspectos sociais”, destaca-se que o Campus em Diamantina colabora 

com o processo de interiorização do ensino superior gratuito e de qualidade, em uma região 

carente de desenvolvimento econômico e atende a uma demanda da sociedade do Vale do 

Jequitinhonha, que reivindicava ensino superior gratuito na região. A UFVJM em Diamantina 

proporcionou oportunidades diretas e indiretas para a população local, havendo, na percepção 
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da Comunidade Universitária, um crescimento de serviços e desenvolvimento dos setores de 

imóveis, comercial, de serviços e de transportes.  

 O Campus Diamantina da UFVJM, conforme opinião da maior parte dos entrevistados 

que responderam à pesquisa, cumpre seu papel de levar à sociedade dos Vales do 

Jequitinhonha ensino gratuito e de qualidade, dando oportunidade para mobilidade social de 

jovens que não possuíam perspectiva de ingressar em uma instituição de ensino superior.  

 A maioria da Comunidade Universitária concorda que com o REUNI houve ampliação 

dos cursos de Pós-Graduação, dos projetos de pesquisa e extensão e da formação de mão de 

obra qualificada. Parcela significativa da Comunidade Universitária entende que a UFVJM 

cumpre seu papel de desenvolvimento das regiões onde se encontra inserida. Acrescenta-se 

que houve um crescimento nos projetos de pesquisa de 360 em 2011 para 551 em 2014, um 

aumento de 53%. As ações de extensão passaram de 209 em 2011 para 231 em 2014, o que 

representa 10% de aumento. Os cursos de pós-graduação passaram de 07 em 2007 para 21 em 

2015, tendo o número de alunos passado de 19 para 564 em 2015, um aumento de 200% nos 

cursos de pós-graduação e de 2.869% de alunos.    

 A própria Comunidade Universitária da UFVJM passou por mudanças, com servidores 

e alunos de diversas regiões do Brasil, ou mesmo do exterior, reforçando a pluralidade 

cultural da universidade. Percebe-se que a Instituição proporciona a formação de profissionais 

para o desenvolvimento nacional e, em especial, para a região do Vale do Jequitinhonha, com 

a oferta de profissionais qualificados nas diversas áreas do conhecimento. Diante do 

crescimento da UFVJM em Diamantina, conclui-se que houve alterações na população da 

cidade, com inclusão de mais jovens entre 18 e 29 anos e na dinâmica da cidade, no entanto, 

registra-se que o município não acompanhou o crescimento da Instituição, apresentando 

problemas de transporte, nos espaços urbanos em geral e na saúde.  

 Em relação aos Recursos Humanos, os membros da Comunidade Universitária 

concordam, em sua maioria, que houve ampliação do quadro de servidores em quantidade 

suficiente para atender à expansão proposta pelo REUNI. Concordam também que com a 

implantação e execução do REUNI, houve sobrecarga de trabalho e isso alterou a qualidade 

de vida dos servidores. Um percentual significativo acredita que houve problemas na 

liberação de vagas pelo governo federal, o que prejudicou a expansão proposta, levando  

à falta de docentes e técnico-administrativos em educação para atender aos novos cursos. 

Ressalta-se que a Universidade encontra-se em um processo de consolidação, com expansão 

em 2014 para os Municípios de Unaí e Januária, em Minas Gerais. Em relação à expectativa 
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da Comunidade Universitária, houve uma diferença mínima entre aqueles que concordam e os 

que discordam que o Programa REUNI atendeu às expectativas.  

 Conclui-se que a Comunidade Universitária do Campus Diamantina da UFVJM, 

compreende que houve impacto significativo no desenvolvimento econômico e social da 

cidade de Diamantina e região. No entanto, há um percentual elevado de membros que 

enxerga a necessidade de melhorias no planejamento dos próximos processos de expansão e 

de estratégias adequadas para permanência dos discentes nos cursos de graduação, 

especialmente os alunos em vulnerabilidade socioeconômica. Assim, aumenta-se as chances 

de diminuição das taxas de evasão e se contribui com a formação de profissionais em nível 

superior que possam atender às demandas do mundo contemporâneo e contribuir com a 

sociedade através do exercício de suas profissões.  

 “No dizer de Monteiro Lobato, ‘um país se faz com homens e livros’ e, se estendemos 

essa visão à Universidade, podemos dizer que sua essência é a competência dos homens e a 

soberania própria do conhecimento” (UFVJM, 2015d, p.9). Desta forma, entende-se que a 

UFVJM tem cumprido seu papel na melhoria do ensino superior, especialmente na 

interiorização desse nível de ensino nas regiões dos Vales do Jequitinhonha, historicamente 

escassa de desenvolvimento econômico e social e na formação de profissionais qualificados, 

nas diversas áreas do conhecimento, para o crescimento do país e da região onde se encontra 

inserida. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As políticas públicas são implantadas pelo Estado para atender a uma demanda da 

sociedade e devem ser discutidos e avaliados seus impactos com os gestores e os sujeitos 

envolvidos. No início do Século XXI houve alterações significativas na educação superior no 

país com o Plano Nacional de Educação (PNE – 2001-2010) e o Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE – 2007), do qual fez parte o REUNI, como uma das ações.  

Como política pública educacional, o REUNI proporcionou à sociedade a ampliação 

do acesso à educação superior, em nível de graduação, e criou políticas de permanência para 

os alunos carentes por meio do PNAEs. Houve a interiorização das IFES, com a criação de 

vários Campi em regiões carentes de ensino superior e de desenvolvimento econômico e 

social. Isso contribuiu para o desenvolvimento de regiões com escassez de recursos, ampliou a 

formação de mão de obra qualificada e impactou positivamente na melhoria do ensino, da 

pesquisa e da extensão em busca de uma universidade mais inclusiva e com qualidade. 

Entende-se a universidade pública como campo fundamental para a construção de uma 

comunidade mais democrática, crítica, com ética e que possa enfrentar os novos desafios do 

século XXI. A universidade hoje deve ser diversa e de excelência em seu tripé ensino, 

pesquisa e extensão. O momento atual no Brasil é crítico, com cortes de verbas para as 

universidades, principalmente após a aprovação da PEC 55, que objetiva conter os gastos 

públicos durante 20 anos em diversas áreas, incluindo a educação.   

Foi relevante para esta pesquisa a análise de dois Campi em regiões distintas do 

estado, como o Vale do Jequitinhonha e o Norte de Minas. Ambas obtiveram resultados 

positivos no desenvolvimento das regiões onde se encontram inseridas com a implantação e 

execução do REUNI. Entende-se que nesse momento há a necessidade de fortalecimento dos 

Campi em estudo, para ampliação e consolidação do ensino de qualidade, o avanço da 

pesquisa e ampliação dos projetos de extensão. 

Salienta-se que o pesquisador encontrou dificuldades na coleta de dados referentes às 

metas do REUNI na UFVJM. Houve o encaminhamento de diversas correspondências às Pró-

Reitorias, além da coleta de dados presencialmente, mas algumas solicitações não foram 

atendidas. Outro ponto a relatar referente à pesquisa foi o número baixo de respostas 

encaminhadas pela Comunidade Universitária, tanto do Campus Montes Claros/MG (UFMG) 

quanto do Campus Diamantina/MG, sendo o percentual de 9,1% de respostas do primeiro e 

1,9% do segundo.  
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No entanto, percebeu-se que os entrevistados tinham conhecimento do Programa 

REUNI e as respostas foram satisfatórias para a presente pesquisa, especialmente no que se 

refere à pergunta aberta do questionário (ver Anexo A e B), no qual foi possível identificar a 

percepção da Comunidade Universitária em relação aos impactos do REUNI nos Campi em 

estudo.   

Ao analisar a implantação do REUNI na UFMG, observa-se que a instituição cumpriu 

mais de 90% (noventa por cento) das metas propostas. No entanto, as taxas de evasão 

permaneceram constantes. No Instituto de Ciências Agrárias, a maior parte da Comunidade 

Universitária, que respondeu à pesquisa, tem a percepção de que o REUNI impactou na 

visibilidade interna e externa do Campus e no cumprimento do seu papel de interiorização do 

ensino superior público e de qualidade na região. Porém, parte dos membros destacou que há 

problemas de infraestrutura e aumento da evasão.  

O REUNI na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri teve parte 

das metas superadas. A Comunidade Universitária do Campus Diamantina/MG assinalou que, 

com a UFVJM na cidade, houve impactos no crescimento econômico local, surgiram 

oportunidades de trabalho e possibilitou a interiorização do ensino superior gratuito e de 

qualidade, dando à população a expectativa de mobilidade social através dos estudos.  Os 

membros comentaram que houve problemas de “má” gestão dos recursos financeiros para 

implantação e execução do Programa. Cita-se como exemplo, a demora para construção de 

obras, como a moradia e o restaurante universitários e os pavilhões de aulas, fundamentais 

para atender os discentes dos cursos de graduação. Segue abaixo um comparativo resumindo 

os resultados do REUNI na UFVJM e na UFMG. 

Na Universidade Federal de Minas Gerais houve os seguintes resultados diante das 

metas globais e das diretrizes gerais do REUNI: 

 

 A Taxa de Concluintes de Graduação (TCG) em 2014 foi de 63%; 

 A Relação Aluno/Professor (RAP) em 2013 foi de 19,66%; 

 O percentual atual de vagas no período noturno é de 33%; 

 O percentual atual de vagas no período diurno é de 67%; 

 Houve aumento de 45% de vagas para os cursos de graduação presenciais; 

 As taxas de evasão foram de 22% em 2012; 

 As vagas ociosas alcançaram 6% do total de alunos matriculados em 2012; 
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 As vagas ociosas ocupadas por reopção, transferência e obtenção de novo título foram 

25% em 2012; 

 Em 2015 8% do total de alunos matriculados nos cursos de graduação estiveram em 

mobilidade internacional; 

 Em 2013 0,22% dos discentes estiveram em mobilidade nacional; 

 Foi realizada a revisão da estrutura acadêmica dos cursos de graduação presenciais e a 

atualização das metodologias de ensino-aprendizagem com a criação do GIZ (Rede de 

Desenvolvimento de Práticas de Ensino Superior), em 2008; 

 Não houve a criação de cursos com diversificação de modalidades de graduação; 

 A ampliação da política de assistência estudantil atingiu, em 2013, 21% de alunos 

assistidos e, em 2015, foi criado o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI); 

 A articulação da graduação com a pós-graduação e da graduação com a educação básica 

foi percebida com a criação dos programas de monitoria, as atividades didáticas realizadas 

pelos alunos bolsistas da pós-graduação e os estágios obrigatórios dos alunos da 

licenciatura na educação básica pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Cientifica à Docência (PIBID). 

 

Na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri houve os seguintes 

resultados, diante das metas globais e das diretrizes gerais do REUNI: 

 

 A Taxa de Concluintes de Graduação (TCG) em 2014 foi de 12%; 

 A Relação Aluno/Professor (RAP) em 2013 foi de 26,57%; 

 O percentual atual de vagas no período noturno é de 33%; 

 O percentual atual de vagas no período diurno é de 67%; 

 Houve aumento de 186% de vagas para os cursos de graduação presenciais; 

 As taxas de evasão foram de 12% em 2012; 

 As vagas ociosas alcançaram 9% do total de alunos matriculados em 2010; 

 As vagas ociosas ocupadas por reopção, transferência, obtenção de novo título foram 

15,3% (120) em 2010; 

 Em 2015, 5% do total de alunos matriculados nos cursos de graduação estiveram em 

mobilidade internacional; 

 Em 2013, 0,04% dos discentes estiveram em mobilidade nacional; 
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 Foi realizada a revisão da estrutura acadêmica dos cursos de graduação presenciais. Em 

relação à atualização das metodologias de ensino-aprendizagem, foi criado o Programa de 

Formação Pedagógica Docente (FORPED); 

 Houve a criação de cursos com diversificação de modalidades de graduação como o 

Bacharelado em Humanidades (BHU) e o Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT); 

 A ampliação da política de assistência estudantil teve o percentual, em 2013, de 30% de 

auxílios financeiros e, em 2008, foi criado o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NACI); 

 A articulação da graduação com a pós-graduação e da graduação com a educação básica 

foi percebida com a criação dos programas de monitoria, as atividades didáticas realizadas 

pelos alunos bolsistas da pós-graduação na graduação e os estágios obrigatórios dos 

alunos da licenciatura na educação básica pelo Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Cientifica à Docência (PIBID). 

 

Diante do exposto, percebe-se que as instituições têm alguns resultados que se 

assemelham, mas predominam as diferenças. Cita-se como exemplo de semelhanças nos 

resultados obtidos, o percentual igualitário entre a UFMG e a UFVJM da oferta de vagas no 

período noturno (33%) e diurno (67%), as taxas crescentes de evasão e a criação do Núcleo de 

Acessibilidade e Inclusão. As duas instituições não atingiram a meta global da TCG. Entre as 

diferenças estão o crescimento exponencial de vagas na UFVJM, com um aumento percentual 

de 186%, enquanto a UFMG expandiu 45% de vagas. Também se destaca a criação dos 

Bacharelados Interdisciplinares na UFVJM, além da elevação para 62% de auxílios 

financeiros, enquanto na UFMG esse percentual foi de 21%. A UFMG alcançou um resultado 

próximo da meta global da RAP, enquanto a UFVJM obteve um resultado um pouco mais 

distante do ideal. 

Ressalta-se que a implantação e expansão do REUNI foi diferente nas universidades 

federais pelo país, sendo que, as instituições já consolidados como a UFMG, apresentaram, 

em geral, resultados satisfatórios com o REUNI. Já as universidades criadas recentemente, 

como a UFVJM, visto que se encontram em processo de consolidação, encontraram maiores 

dificuldades para expandir de forma qualitativa e quantitativa.  

A seguir, apresenta-se um comparativo dos impactos do REUNI no Campus Regional 

de Montes Claros/MG (UFMG) e no Campus Regional de Diamantina (UFVJM), na 

percepção da Comunidade Acadêmica.  

No Campus Regional de Montes Claros/MG (UFMG): 
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 O planejamento e construção das obras passou por um processo burocrático de aprovação 

e fiscalização. O orçamento para custeio e investimento de 2010 a 2011 teve aumento de 

61%. Houve alguns problemas de infraestrutura na construção de laboratórios e na 

ampliação do quadro de servidores. A maioria da Comunidade Universitária que 

participou da pesquisa concorda que houve aproveitamento da estrutura física e dos 

recursos humanos existentes; 

 Houve ampliação do corpo docente, havendo atualmente um percentual de 85% de 

doutores. Registra-se que também ocorreu a ampliação das publicações acadêmicas, com 

média de 750 ao ano, durante o período de 2009 a 2013. A maior parte da Comunidade 

Universitária concorda que houve melhoria na qualificação do corpo docente; 

 A taxa média de concluintes nos cursos de graduação presenciais é de 68%. Há 50,2% do 

total de alunos matriculados assistidos pela FUMP. Nas últimas avaliações do Enade, os 

alunos alcançaram uma média de 3,8 pontos, de um total de 5,0 pontos. A maioria da 

Comunidade Universitária concorda que houve melhorias na assistência estudantil e no 

desempenho dos discentes; 

 Com o REUNI houve aumento dos projetos de pesquisa e extensão, atendendo 

especialmente à região Norte de Minas. Surgiram oportunidades de trabalho de forma 

direta e indireta e houve maior desenvolvimento da região. O crescimento do Campus 

proporcionou uma maior interiorização do ensino superior federal para o Norte de Minas. 

A maioria da Comunidade Universitária concorda com as mudanças sociais ocorridas a 

partir do REUNI; 

 Destaca-se que o maior impacto apontado pelos entrevistados, proporcionado pelo REUNI 

no ICA, foi no aspecto social, especialmente na visibilidade do Campus internamente na 

UFMG e principalmente na região do Norte de Minas, onde deixa de ser conhecido 

popularmente como “Colégio Agrícola” e passa a ser reconhecido como um 

Campus/Unidade da UFMG em Montes Claros, o Instituto de Ciências Agrárias. Houve a 

ampliação da oferta de educação superior gratuita e de qualidade e o aumento de projetos 

de pesquisa e extensão.   

 

No Campus Regional de Diamantina (UFVJM): 

 

 A maior parte da Comunidade Universitária que respondeu ao questionário avaliou que 

houve o aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos já existentes, no 
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entanto, com a expansão das obras de infraestrutura na instituição, percebe-se que ocorreu 

demora na execução e término, com “má” gestão dos recursos financeiros e falta de 

fiscalização das obras. A Comunidade Universitária ficou divida entre os que 

concordaram e discordaram com a melhoria na infraestrutura. Houve um percentual 

significativo que concordou com o aumento do custeio e investimento na UFVJM pelo 

REUNI; 

 Não foram identificadas melhorias nas metodologias de ensino-aprendizagem pelos 

entrevistados. No entanto, foi criado o Programa de Formação Pedagógica Docente 

(FORPED). Observa-se que houve aumento das publicações acadêmicas e fortalecimento 

da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A maior parte da Comunidade 

Universitária concordou que houve melhorias na qualificação do corpo docente na 

UFVJM; 

 O desempenho dos discentes nas últimas avaliações do Enade teve média de 3,68 pontos. 

No entanto, a percepção da Comunidade Universitária é de que não houve melhorias no 

desempenho dos discentes. Houve ampliação da assistência estudantil, porém, a moradia 

universitária foi entregue nesse ano de 2017, e ainda falta a construção de um restaurante 

universitário e melhorias no transporte dos discentes.  

 Em relação aos recursos humanos, houve sobrecarga de trabalho e alterações na vida dos 

servidores no início da implantação do Programa. Registra-se o aumento da força de 

trabalho de 2007 a 2010, com percentual de acréscimo de 111,22% de professores e 

153,15% de técnico-administrativos em educação. A Comunidade Universitária concorda 

que houve aumento dos recursos humanos para atender de forma satisfatória à expansão 

proposta pela Instituição; 

 Destaca-se que o maior impacto apontado pelos entrevistados, proporcionado pelo REUNI 

na UFVJM Campus Diamantina, foi no aspecto social. Houve um impacto considerável 

no desenvolvimento econômico e social na cidade de Diamantina/MG e na região onde se 

encontra inserida, proporcionando oportunidades de trabalho de forma direta e indireta e 

na interiorização do ensino superior, na ampliação da oferta desse nível de ensino de 

forma gratuita e de qualidade para a população do Vale do Jequitinhonha.  

 

Ante o exposto, considera-se que houve mais diferenças que semelhanças nos 

impactos da implantação do REUNI nos Campi Regional de Montes Claros (UFMG) e de 

Diamantina/MG (UFVJM). As principais semelhanças observadas foram na ampliação da 
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qualificação do corpo docente, no desempenho dos discentes nas últimas avaliações do Enade 

e na interiorização do ensino superior gratuito e de qualidade em regiões subdesenvolvidas, 

proporcionando aumento na oferta de vagas e oportunidades de trabalho e desenvolvimento 

econômico e social nas regiões onde se encontram inseridos os Campi. 

 As principais diferenças apontadas foram na questão do planejamento, construção e 

término das obras para expansão da UFVJM, a falta de fiscalização das mesmas e os 

problemas surgidos nos prédios após a entrega, diante da localização e do clima da cidade de 

Diamantina/MG. É perceptível o crescimento econômico da cidade e a transformação na vida 

da população do Vale do Jequitinhonha com a implantação e expansão do REUNI na 

Universidade.  

 Considera-se que diante dos objetivos da presente pesquisa, a UFMG alcançou a 

maior parte das metas estipuladas pelo REUNI. A percepção da Comunidade Universitária do 

Campus Montes Claros/MG é predominantemente positiva, indicando que o Programa trouxe 

mudanças qualitativas e quantitativas para a Instituição e atendeu às expectativas da maioria 

dos membros entrevistados. 

Já a UFVJM cumpriu algumas metas e superou outras, buscando sua consolidação 

para dar continuidade às propostas apresentadas com a implantação e execução do REUNI. 

Na percepção da Comunidade Universitária do Campus Diamantina/MG também predominou 

uma visão positiva do Programa, especialmente pela ampliação de 186% da oferta de vagas 

nos cursos de graduação e pelo desenvolvimento econômico na cidade de Diamantina/MG, 

com o surgimento de oportunidades diretas e indiretas de trabalho.   

 Tanto o Campus Montes Claros (UFMG) quanto o Campus Diamantina/MG exercem 

o papel de interiorização do ensino superior gratuito e de qualidade, de democratização do 

acesso a esse nível de ensino e proporcionam oferta de trabalho e desenvolvimento 

econômico e social às regiões onde se encontram inseridos. No entanto, observa-se a 

necessidade de consolidação dos Campi, com ampliação do orçamento para reestruturação e 

expansão da infraestrutura, da segurança, da comunicação e informática. 

 Evidencia-se a necessidade de conclusão de algumas obras, complementação da 

urbanização dos Campi, ações sustentáveis como uso da energia solar, captação de água da 

chuva, reuso de águas residuais e reciclagem de resíduos. Também se faz necessária a 

ampliação da Moradia Universitária e construção do restaurante universitário em Diamantina.  

Com a conclusão dessa pesquisa, há alguns assuntos que necessitam ser discutidos por 

pesquisadores e pela Comunidade Universitária, principalmente em seus próximos projetos de 

ampliação. 
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Ao leitor e pesquisador fica a necessidade de discutir diversos assuntos que permeiam 

a atual universidade federal. Cita-se como exemplo a expansão da evasão, principalmente 

após a adesão ao Sistema de Seleção Unificada - SiSU. Destaca-se a importância do assunto, 

que requer pesquisas e debates a fim de buscar maneiras de combater e diminuir os altos 

índices de evasão nas IFES.  

Outro assunto a destacar é a atual situação econômica do país, especificamente quanto 

ao investimento orçamentário para a educação superior. No início do século XXI houve a 

criação do REUNI em 2007, com orçamento em mais de nove bilhões para expansão das 

universidades federais. Após dez anos, em 2017 o Estado realiza cortes orçamentários no 

investimento da educação e aprova medidas provisórias como a PEC 55 que pretende conter 

os gastos públicos em diversas categorias durante vinte anos. Assim, em um momento em que 

as universidades federais precisam consolidar as políticas públicas implantadas, como o 

REUNI, há cortes gigantescos no orçamento das universidades. Portanto, é preciso discutir 

quais serão os impactos dessas mudanças nas universidades federais? 

Outro ponto que poderia ser aprofundado em uma discussão seria o papel da 

universidade pública no processo de mobilidade social do indivíduo e as consequências para o 

desenvolvimento do país.  

Enfim, considera-se importante a continuidade das políticas públicas educacionais 

providas pelo Estado, através da oferta de educação superior pública de qualidade e da 

interiorização desse nível de ensino, especialmente em regiões escassas de desenvolvimento 

econômico e social, a fim de que possam impactar no progresso da população e da região, 

refletindo em uma sociedade brasileira mais crítica e ética. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO ICA – UFMG 

 

                À Comunidade Universitária do Instituto de Ciências Agrárias  

 

        O presente questionário faz parte da dissertação de Jardel Batista Soares, mestrando no 

Programa de Pós-Graduação em Educação, da UFVJM, e servidor na UFMG. A pesquisa tem 

como título “Análise dos impactos do REUNI na percepção da Comunidade Universitária dos 

Campi Regional de Montes Claros/MG (UFMG) e Regional de Diamantina/MG (UFVJM) 

2008-2012” e é orientada pela Professora Doutora Maria Nailde Martins Ramalho.  Tem 

como objetivo analisar os impactos do REUNI na percepção da Comunidade Universitária da 

UFMG (Campus Regional de Montes Claros – MG) e da UFVJM (Campus Regional de 

Diamantina – MG).  

 O questionário apresenta 18 (dezoito) afirmativas, a serem analisadas indicando o 

nível de concordância, através de uma escala de intensidade, que varia entre “discordo 

totalmente” e “concordo totalmente”, conforme legenda abaixo. Por último, há uma pergunta 

aberta, que foi elaborada com o propósito de o entrevistado apresentar resumidamente seu 

ponto de vista referente ao Programa, podendo emitir opiniões sobre assuntos que, talvez, as 

perguntas fechadas não tenham abordado. Ressaltamos que não haverá identificação do 

entrevistado mantendo, assim, o sigilo das respostas. Desde já, agradecemos sua valiosa 

colaboração em respondê-lo.  

 

LEGENDA: Níveis de avaliação  

 

1- Discordo totalmente; 2- Discordo; 3- Discordo parcialmente; 4- Sem opinião; 5- 

Concordo parcialmente; 6- Concordo; 7- Concordo totalmente. 

Obs: Após o preenchimento, clique em ENVIAR. 

 

 

1- O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), implantado em 2007, pelo Governo Federal, objetivou criar condições 

para a ampliação do acesso e permanência na educação superior em nível de graduação, 

através de melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas 

universidades federais. Antes desta pesquisa, você possuía conhecimentos sobre o REUNI. 

 

 

2- O REUNI propôs como metas globais a elevação gradual da taxa de diplomados para 

noventa por cento, nos cursos de graduação presenciais, e da relação de alunos de graduação 

por professor para dezoito, ao final de cinco anos, a contar do início do plano (2008). Diante 

dessas metas, houve uma tendência para precarização das condições de trabalho e de ensino 

no Instituto de Ciências Agrárias. 

 

 



 

 

3- O REUNI propôs a redução das taxas de evasão, com uma política de ocupação das 

vagas ociosas e aumento das vagas de ingresso (especialmente no período noturno); no 

entanto, não houve aumento expressivo de recursos orçamentários e do quadro docente 

efetivo (concursado) implicando, assim, a perda da qualidade acadêmica. 

 

 

4- Com o REUNI, houve uma revisão da estrutura acadêmica no Instituto de Ciências 

Agrárias, com reorganização dos cursos de graduação e atualização de metodologias de 

ensino-aprendizagem, buscando a constante elevação da qualidade. 

 

 

5- Com o REUNI, houve a criação de condições para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior, em nível de graduação e para o aumento da qualidade dos 

cursos, através de melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes, 

respeitadas as características particulares da instituição e estimulada a diversidade do sistema 

de ensino. 

 

 

6- Após a implantação do REUNI, no Instituto de Ciências Agrárias, houve a compra de 

bens e execução de serviços necessários ao funcionamento dos novos cursos. 

 

 

7- A partir do REUNI, houve melhorias no desempenho do corpo discente no Instituto de 

Ciências Agrárias. 

 

 

8- O aumento dos recursos para assistência estudantil, decorrente do REUNI, 

correspondeu aos anseios dos discentes carentes, possibilitando a permanência nos cursos de 

graduação do Instituto de Ciências Agrárias. 

 

 

9- O REUNI trouxe melhorias na qualificação do corpo docente do Instituto de Ciências 

Agrárias. 

 

 

10- O REUNI resultou em aumento na produção científica do Instituto de Ciências 

Agrárias. 

 

 

11- A implantação do REUNI no Instituto de Ciências Agrárias colaborou com a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

 



 

 

12- O REUNI proporcionou a oferta de cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu e o 

desenvolvimento da pesquisa e da extensão no Instituto de Ciências Agrárias. 

 

 

13- O REUNI constituiu-se em um programa que possibilitou ao Instituto de Ciências 

Agrárias cumprir seu papel de apoio ao desenvolvimento da cidade de Montes Claros/MG e 

da região Norte de Minas Gerais. 

 

 

14- Através do REUNI, foram criados no ICA os cursos de Administração e Ciências de 

Alimentos, no período noturno, Engenharia Florestal e Engenharia Agrícola e Ambiental no 

período diurno, com início das atividades no primeiro semestre de 2009. Esses cursos de 

graduação atenderam à vocação da cidade de Montes Claros e da região do Norte de Minas 

Gerais. 

 

 

15- Consideravelmente, com o REUNI no Instituto de Ciências Agrárias, houve mais 

dinamicidade na cidade de Montes Claros, com crescimento econômico e ampliação da oferta 

de oportunidades para a população local e regional. 

 

 

16- O REUNI ocasionou a ampliação do quadro de servidores do Instituto de Ciências 

Agrárias, por meio de concurso público, de modo suficiente para atender à expansão proposta 

pela Instituição. 

 

 

17- O REUNI promoveu a expansão das vagas de graduação no Instituto de Ciências 

Agrárias. No entanto, o programa alterou a carga de trabalho e a qualidade de vida dos 

servidores. 

 

 

18- O REUNI atendeu às expectativas da Comunidade Universitária do Instituto de 

Ciências Agrárias. 

 

 

19- Dê sua opinião sobre qual(is) foi(ram) o(s) impacto(s) do REUNI no Instituto de 

Ciências Agrárias. 

 
 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B – QUESTIONÁRIO UFVJM 

 

À Comunidade Universitária da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG)       

  

    O presente questionário faz parte da dissertação de Jardel Batista Soares, mestrando no 

Programa de Pós-Graduação em Educação, da UFVJM, e servidor na UFMG. A pesquisa tem 

como título “Análise dos impactos do REUNI na percepção da Comunidade Universitária dos 

Campi Regional de Montes Claros/MG (UFMG) e Regional de Diamantina/MG (UFVJM) 

2008-2012” e é orientada pela Professora Doutora Maria Nailde Martins Ramalho.  Tem 

como objetivo analisar os impactos do REUNI na percepção da Comunidade Universitária da 

UFMG (Campus Regional de Montes Claros – MG) e da UFVJM (Campus Regional de 

Diamantina – MG).  

 O questionário apresenta 18 (dezoito) afirmativas, a serem analisadas indicando o 

nível de concordância, através de uma escala de intensidade, que varia entre “discordo 

totalmente” e “concordo totalmente”, conforme legenda abaixo. Por último, há uma pergunta 

aberta, que foi elaborada com o propósito de o entrevistado apresentar resumidamente seu 

ponto de vista referente ao Programa, podendo emitir opiniões sobre assuntos que, talvez, as 

perguntas fechadas não tenham abordado. Ressaltamos que não haverá identificação do 

entrevistado mantendo, assim, o sigilo das respostas. Desde já, agradecemos sua valiosa 

colaboração em respondê-lo.  

 

LEGENDA: Níveis de avaliação  

 

1-Discordo totalmente; 2- Discordo; 3- Discordo parcialmente; 4- Sem opinião; 5- Concordo 

parcialmente; 6- Concordo; 7- Concordo totalmente. 

Obs: Após o preenchimento, clique em ENVIAR. 

 

 

1- O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), implantado em 2007, pelo governo federal, objetivou criar condições para 

a ampliação do acesso e permanência na educação superior em nível de graduação, através de 

melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades 

federais. Antes desta pesquisa, você possuía conhecimentos sobre o REUNI. 

 

 

2- O REUNI propôs como metas globais a elevação gradual da taxa de diplomados para 

noventa por cento, nos cursos de graduação presenciais, e da relação de alunos de graduação 

por professor para dezoito, ao final de cinco anos, a contar do início do plano (2008). Diante 

dessas metas, houve uma tendência para precarização das condições de trabalho e de ensino 

na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de 

Diamantina/MG). 

 



 

 

3- O REUNI propôs a redução das taxas de evasão, com uma política de ocupação das 

vagas ociosas e aumento das vagas de ingresso (especialmente no período noturno); no 

entanto, não houve aumento expressivo de recursos orçamentários e do quadro docente 

efetivo (concursado) implicando, assim, a perda da qualidade acadêmica. 

 

 

4- Com o REUNI, houve uma revisão da estrutura acadêmica na Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG), com 

reorganização dos cursos de graduação e atualização de metodologias de ensino-

aprendizagem, buscando a constante elevação da qualidade. 

 

 

5- Com o REUNI, houve a criação de condições para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior, em nível de graduação e para o aumento da qualidade dos 

cursos, através de melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes, 

respeitadas as características particulares da instituição e estimulada a diversidade do sistema 

de ensino. 

 

 

6- Após a implantação do REUNI, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG), houve a compra de bens e execução de 

serviços necessários ao funcionamento dos novos cursos. 

 

 

7- A partir do REUNI, houve melhorias no desempenho do corpo discente na 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de 

Diamantina/MG). 

 

 

8- O aumento dos recursos para assistência estudantil, decorrente do REUNI, 

correspondeu aos anseios dos discentes carentes, possibilitando a permanência nos cursos de 

graduação da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional 

de Diamantina/MG). 

 

 

9- O REUNI trouxe melhorias na qualificação do corpo docente da Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG).  

 

 

10- O REUNI resultou em aumento na produção científica na Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG). 

 



 

 

11- A implantação do REUNI na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG) colaborou com a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

12- O REUNI proporcionou a oferta de cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu e o 

desenvolvimento da pesquisa e da extensão na Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG). 

 

 

13- O REUNI constituiu-se em um programa que possibilitou à Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG) cumprir seu papel 

de apoio ao desenvolvimento da cidade de Diamantina/MG e da região do Vale do 

Jequitinhonha de Minas Gerais. 

 

 

14- Através do REUNI, foram criados na Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG) os cursos de Engenharia de 

Alimentos, Engenharia Química e Engenharia Mecânica no período diurno e no período 

noturno os cursos de Geografia, História, Letras/espanhol, Letras/inglês e Pedagogia, com 

início das atividades no primeiro semestre de 2009, além da expansão do curso de Turismo. 

Esses cursos atenderam à vocação da cidade de Diamantina e da região do Vale do 

Jequitinhonha de Minas Gerais.  

 

 

15- Consideravelmente, com o REUNI na Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG), houve mais dinamicidade na 

cidade de Diamantina/MG, com crescimento econômico e ampliação da oferta de 

oportunidades para a população local e regional. 

 

 

16- O REUNI ocasionou a ampliação do quadro de servidores da Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG), por meio de 

concurso público, de modo suficiente para atender à expansão proposta pela Instituição. 

 

 

17- O REUNI promoveu a expansão das vagas de graduação na Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG). No entanto, o 

programa alterou a carga de trabalho e a qualidade de vida dos servidores. 

 

 

18- O REUNI atendeu às expectativas da Comunidade Universitária do na Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG). 



 

 

19- Dê sua opinião sobre qual(is) foi(ram) o(s) impacto(s) do REUNI na Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus Regional de Diamantina/MG).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


