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Mais uma encruzilhada para a Universidade Pública

Nos  últimos  anos  nos  acostumamos  a  ver,  estampadas  na  mídia,  reportagens  sobre 

REFORMA UNIVERSITÁRIA, PROUNI, EAD, UAB, SINAES, REUNI, dentre tantas outras ligadas à 

educação superior no país. 

Veja por exemplo as matérias http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1507200704.htm 

e http://oglobo.globo.com/opiniao/mat/2007/06/15/296303286.asp 

Na  maioria  das  vezes  não  temos  tempo  e  nem disposição  para  analisar  as  relações  e 

implicações dos diversos decretos e leis sobre a Universidade.  É esta situação que estamos 

presenciando em relação ao REUNI. Falta muita informação e esclarecimento sobre o tema e, 

de fato, existem mais preocupações do que discussões no âmbito das Universidades. 

O REUNI (Programa de Apoio  a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais)  instituído  pelo  decreto  Nº  6.096  de  24  de  abril  de  2007  poderá  contribuir 

decisivamente para a instalação do caos na Universidade Pública Brasileira começando com 

as diretrizes dadas pelo MEC em documento de agosto/2007.

No caso da UFG é notória a falta de articulação para fazer uma proposta coerente com sua 

história. Para entrar no programa REUNI por adesão é necessário conseguir demonstrar dois 

índices: relação de 18 estudantes por professor e obter uma taxa de conclusão de 90%. No 

decreto temos:

“O Programa tem como meta global a elevação gradual  da taxa de conclusão média dos 

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

graduação em cursos presenciais por professor para dezoito, ao final de cinco anos, a contar 

do início de cada plano.”

No mesmo decreto temos ainda as seguintes diretrizes:

“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 
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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.”

Para obter estes números que não são mágicos e atender as diretrizes do decreto, fazem-se 

ajustes e mais ajustes e distanciamo-nos do foco central da questão que é a autonomia 

universitária e o financiamento público das Universidades.

No nosso entendimento, baseado no documento proposto e apresentado pela Comissão do 

CONSUNI em Seminários, a UFG está abordando o REUNI de maneira equivocada uma vez 

que  um  dos  pontos  centrais  do  referido  documento  é  a  proposta  de  criação  de  4 

Bacharelados de Grandes Áreas (BGA). Basicamente com este único curso iremos aumentar 

substancialmente o número de vagas na graduação, podendo chegar ao aumento de 70% nos 

próximos 5 anos e com correspondente dotação orçamentária (custeio e capital) acrescida de 

20% no orçamento da UFG ao final de 5 anos. 

Apontamos aqui alguns equívocos desta proposta:

i) falta de discussão aprofundada na UFG sobre o REUNI e a sensação iminente de fato 

consumado.

ii) enorme probabilidade de insucesso na execução do referido curso de BGA começando pela 

grande evasão anunciada e pela criação de uma superestrutura paralela na administração 

dos cursos de graduação da UFG, somada à falta de uma análise científica sobre a 

propriedade e função social do curso. Lembramos que em 1996, após a reforma estatutária, 

a UFG eliminou a estrutura de colegiados.

Iii) falta de uma definição de política de graduação com vistas a melhorar substancialmente a 

infra-estrutura para os atuais cursos de graduação da UFG.

Algumas reflexões, após a leitura e análise dos vários documentos sobre a questão, são de:

i) Utilizar o momento político para reafirmar a importância da UFG para a sociedade e praticar 

a sua autonomia, com base na sua história acadêmica.

ii) Redefinir o eixo de discussão na UFG; não podemos em nome da pressa e do tempo 

exíguo continuar com práticas que já deveriam estar superadas no âmbito universitário;

iii) Ter o entendimento de que o REUNI é um programa de governo com vistas ao 

financiamento público das Universidades Federais para a melhoria dos cursos de graduação. 

É bastante temerário mudar o curso da história da instituição tendo como parâmetro a 

premissa de financiamento extra.

iv) Elaborar um projeto, se a avaliação for de que seja conveniente participar do programa 



REUNI, com base em diagnósticos, onde procuraremos corrigir as distorções no 

funcionamento da UFG, incluindo as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas 

pelos três segmentos (professores, técnico-administrativos e estudantes). Esta é mais uma 

grande oportunidade para repensar e projetar a UFG.

v)  Revigorar a força de atuação/participação de docentes, técnico-administrativos e 

estudantes na construção da UFG, não esquecendo das condições salariais e de trabalho 

envolvidas.

O Conselho Diretor do Instituto de Matemática e Estatística na reunião do dia 30/08 aprovou 

a posição favorável  à participação da UFG no programa REUNI,  elaborará propostas para 

participação do Instituto no programa e foi contrário, por ampla maioria, à proposta de criação 

dos BGA´s na UFG. 

Em nossa opinião, ainda temos tempo, desde que a Administração Superior da UFG tenha 

sensibilidade e disposição política para enfrentar alguns dos problemas estruturais e dar uma 

guinada para usar de maneira mais eficiente os recursos públicos previstos pelo MEC em 

favor da UFG e da Universidade Pública. 

*Ronaldo Alves Garcia é professor do Instituto de Matemática e Estatística /UFG
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