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Resumo: O presente artigo aborda a educação superior pública no Brasil, no que tange ao Programa de Apoio
aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, instituído através do Decreto
Presidencial no 6.096, de 24 de abril de 2007, que possui a pretensão de expandir e interiorizar esta
modalidade de ensino, e seus possíveis impactos de implantação na Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia - UFRB. Tem como base a análise da literatura documental sobre a temática, verificação nos
documentos da instituição em estudo e investigação dos seguintes tópicos: contexto social da democratização
do acesso, estagnação do ensino superior público e os aspectos de implantação do REUNI na UFRB.

Palavras-chaves: Expansão, Interiorização, Ensino Superior.

Abstract: This article discusses public higher education in Brazil, with respect to the Program of Support for
Restructuring and Expansion of Federal Universities Plans – REUNI, established through Presidential Decree
no. 6,096, on April 24th, 2007, which has the intention to expand and internalize this kind of education, and
their potential impacts of implementing at the Federal University of Reconcavo of Bahia – UFRB. It is based on
the analysis of documentary literature about the theme, verification the documents of the institution studied
and investigation of the following topics: the social context of democratization acess, stagnation of public
higher education and aspects of the Reuni’s of implementation at the UFRB.
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Introdução

A educação é uma dimensão precípua da cidadania e tal princípio é indispensável para implementação de políticas
públicas que visam à participação de todos nos espaços sociais e políticos e, mesmo, para inserção no mundo
profisional. A Constituição Federal Brasileira de 1988 já apresenta a Educação como o primeiro Direito Social.

No Brasil, a educação superior pública vivenciou, nas últimas décadas, uma crise decorrente, principalmente, da
falta de recursos humanos, financeiros e materiais. Várias atividades nas universidades foram prejudicadas, o que
aumentou a distância entre o saber produzido na academia e a população que se encontra para além dos muros
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universitários.

O anseio da sociedade se consolida, então, no crescimento do acesso ao ensino superior público no país.

Considerando a importância desta dimensão social, o Governo Federal Brasileiro lançou o Programa de Apoio aos
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, através do Decreto Presidencial no

6.096, de 24 de abril de 2007, que tem a pretensão de consolidar uma política nacional de expansão e
interiorização da educação superior pública.

O presente estudo tem o objetivo de analisar os impactos da implantação do REUNI na Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia.

1. Contexto social da democratização do acesso
A necessidade de mudar o cenário do ensino superior público brasileiro tem levado o Governo Federal a unir
esforços através do Ministério da Educação - MEC e suas Secretarias, que juntos buscam atender às demandas de
redução das desigualdades regionais e sociais em relação ao acesso e permanência de estudantes na educação
superior no país.

Em 1998, foi criado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para avaliar os estudantes que concluem o Ensino
Médio. Com o tempo esse instrumento passou a ser utilizado como critério de seleção para os estudantes que
concorreriam a bolsas para estudos no ensino superior privado, no Programa Universidade para Todos (ProUni) e,
em substituição ou como forma de acesso complementar aos processos de seleção existentes em algumas
instituições públicas e privadas de ensino.

Para o Ministério da Educação, o modelo de avaliação do ENEM destaca-se como inovador, no país, na medida em
que rompe com conceitos tradicionais da “educação bancária”, que:

...concebe o processo de ensino-aprendizagem como uma simples transferência do
conhecimento do professor para o aluno, visto como um depositário passivo de quem
não se espera mais do que o esforço mecânico de memorização de fatos, regras e
conceitos. Ao invés de testar a retenção de conteúdos das diversas disciplinas que
compõem o currículo da educação básica, como fazem os vestibulares tradicionais, o
Enem exige que o aluno demonstre o domínio de competências e habilidades na
solução de problemas, fazendo uso dos conhecimentos adquiridos na escola e na sua
experiência de vida. (BRASIL, 2010, s/p).

O acesso à educação no Brasil é um problema histórico, e é acentuado quando se trata do ingresso nas instituições
de ensino superior públicas. Desde os anos 90, as instituições particulares contam com mais de setenta porcento
das matrículas realizadas na educação superior.

A oferta de vagas na educação superior privada, através de programas como o Programa Universidade para Todos
- PROUNI, representa, também, uma maneira de democratizar o acesso, apesar das manifestações contrárias
quanto à utilização de recursos públicos no sistema educacional superior privado.

Isso porque, políticas compensatórias como o PROUNI e FIES, que resultam da transferência de recursos públicos
para o setor privado, não alteram a estrutura seletiva do sistema superior de educação existente.

O Programa Universidade para Todos (ProUni) aparece como o maior programa de bolsas de estudo da história da
educação brasileira. Foi criado pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado através da Lei 11.096, de
janeiro de 2005. O objetivo principal do programa é a inclusão de jovens no ensino superior, através da concessão
de bolsas de estudo integrais e parciais de 50% para estudantes de cursos de graduação e sequenciais de
formação específica, em instituições privadas de educação superior. No ano de 2013 foram ofertadas 162.329
bolsas, das quais, 108.686 integrais e 53.643 parciais.
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Já o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, outro programa do Ministério da Educação,
tem por finalidade financiar a graduação no ensino superior de estudantes que não têm condições de arcar
integralmente com os custos de sua formação.

O FIES é um mecanismo importante para democratização do acesso à educação, pois é um meio que beneficia
tanto os estudantes, pois permite a permanência no ensino superior, quanto as instituições de ensino, devido à
redução da evasão escolar e da inadimplência.

Em janeiro de 2007, a educação no Brasil assumiu mais um importante destaque através do Programa de
Aceralação do Crescimento (PAC), que é caracterizado como um conjunto de políticas para a acelaração do
crescimento econômico do Brasil. Para tanto, observou-se que era preciso combater a pobreza, promover a
cidadania e a inclusão social, o que perpassaria entre outras políticas, pela educação. É neste contexto, que foi
apresentado ao país em março de 2007 e, oficialmente, lançado em abril do mesmo ano, o Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), que corresponde à agregação de quase a totalidade dos programas
desenvolvidos pelo Ministério da Educação, atingindo, portanto, todos os níveis e modalidades de ensino.

Segundo o MEC (2013):

(...) para a educação superior foram eleitas as expressões expansão e
democratização, no PDE, como norteadores, considerando os seguintes princípios:
expansão da oferta de vagas; garantia da qualidade, uma vez que não seria
suficiente apenas ampliar o número de vagas; promoção de inclusão social para
educação, visando diminuir a exclusão por filtro de natureza econômica de jovens
talentos; ordenação territorial, permitindo que o ensino de qualidade fosse acessível
a regiões mais remotas do País; e desenvolvimento ecônomico e social, fazendo da
educação superior, enquanto formadora de recursos humanos altamente qualificados
ou como ferramenta imprescindível para produção científico-tecnológica, elemento
chave da integração e da formação da Nação. (BRASIL, 2013, s/p).

Para o alcance das metas do PDE, em relação à educação superior, foram considerados determinantes alguns
instrumentos, dentre eles: a reestruturação e expansão das universidades através do Programa de Apoio aos
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e do Plano Nacional de Assistência
Estudantil (PNAES) e, democratização do acesso com o Programa Universidade para Todos (PROUNI) e a
reformulação do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

O Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, foi instituído
em abril de 2007, através do Decreto Presidencial no 6.096. Este programa passou a ser a grande política do
Governo Federal para o ensino superior público no país, considerado de ampla dimensão e ao mesmo tempo
acadêmico, político e estratégico. Com um conjunto de normas estabelecidas e metas pactuadas, foi possível
perceber os impactos sobre a dinâmica das Instituições, a forma de trabalho, missão institucional, diretrizes
pedagógicas e na estrutura organizacional.

A expansão, além de ampliar a oferta de vagas, consolida a implementação das políticas públicas voltadas às
populações historicamente não-incluídas no sistema de ensino superior. Sendo assim, a política de expansão e
interiorização do sistema educacional superior público brasileiro é entendida como uma importante política
inclusiva, uma vez que gera possibilidades de acesso à educação superior para uma maior parte da população, em
todas as regiões do país e reconhece, ainda, o papel estratégico das universidades para o desenvolvimento
econômico e social.

Pode-se afirmar que, na última década, foram realizados grandes investimentos no Sistema de Educação Superior
Público, isto porque este passou a ser uma das prioridades na agenda do Governo Federal do Brasil. Estados como
a Bahia, por exemplo, que passou sessenta anos com apenas uma Universidade Federal, a Universidade Federal da
Bahia (UFBA), no período de 2004 a 2013 recebeu autorização para implantar quatro universidades federais:
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Universidade do Vale do São Francisco (UNIVASF),
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Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOBA).

As políticas públicas direcionadas para educação proporcionaram a expansão da educação superior pública,
promovendo a ampliação das redes das Universidades Federais e dos Institutos de Educação Profissional e
Tecnológica e, priorizaram a interiorização do país.

O REUNI é caracterizado por Almeida e Santos (2008):

O REUNI compreende diretrizes de expansão de matrículas, em especial no turno
noturno; diversificação da graduação, mobilidade estudantil ampla; articulação da
educação superior com a educação básica, profissional e tecnológica; programas de
inclusão social e assistência estudantil. As universidades participantes apresentaram
propostas comprometendo-se com metas de eficiência: alcançar, ao final do
programa, taxa de conclusão de 90% e relação aluno/professor de 18/1. Convém
registrar que o indicador da taxa de conclusão aparentemente inalcançavel como
média geral, na verdade incentiva o aproveitamento de vagas residuais por
mobilidade interna ou externa. Por outro lado, a relação aluno/professor pode
incorporar estudantes de pós-graduação, obedecendo aos critérios de qualidade da
CAPES. (ALMEIDA FILHO; SANTOS BOAVENTURA, 2008, p. 189).

Apesar da ideologia de expansão, reforma e investimento propostas no programa REUNI, há de se ressaltar que a
adesão das Universidades ao referido programa não representa aceitação plena das proposituras.

As críticas ao programa de apoio aos planos de reestruturação e expansão das universidades federais do Brasil
feitas, principalmente, pelos movimentos estudantis e sindicatos das carreiras docente e técnica-administrativa,
circunscreveram-se no entendimento que o REUNI representava uma política neoliberal reescrita e sem condições
de sustentação no contexto de crises e contenção de recursos. A reação contrária à implantação do REUNI nas
Instituições Federais de Ensino Superior – IFES contou com tumulto, invasões e ocupações de estudantes nas
reitorias de várias universidades do país.

Associado ao Programa REUNI, no primeiro semestre de 2009, surgiu a proposta de utilização do ENEM como
única forma de acesso ao ensino superior nas Instituições Públicas Federais, ou seja, o objetivo do MEC era a
realização de um processo seletivo unificado.

O Ministério da Educação apresentou a formatação de um processo seletivo
unificado, utilizando as notas do ENEM. Assim, fez modificações no ENEM que passou
a ser denominado de Novo ENEM. Com uma dinâmica diferenciada de provas por
áreas de conhecimentos e com a utilização de questões que fossem comparáveis ano
a ano, a proposta era que as instituições no gozo de sua autonomia pudessem
utilizar o ENEM em seus processos seletivos de três formas possíveis: como fase
única com o sistema de seleção unificada, informatizado e on-line; como primeira
fase, combinado com o vestibular da instituição e como fase única para as vagas
remanescentes do vestibular. (BRASIL, 2010, s/p).

O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o recurso eletrônico criado pelo Ministério da Educação para gerenciar o
processo seletivo das instituições que aderiram ao ENEM a partir de 2009. Este sistema processa os resultados
com as notas devidas e a classificação por curso, a partir dos dados dos candidatos no ENEM e das instituições
participantes. Além disso, o sistema permite que a instituição utilize qualquer forma de política afirmativa, bônus
diferenciado para os candidatos e peso para as provas, dentre outros.

O ENEM/SISU apresenta-se, também, como uma das formas de democratização do acesso ao Ensino Superior,
que na história da educação no Brasil, surge com o diferencial de ser um exame nacional para atender as
instituições federais de ensino superior de todo país.

Na proposta do novo Plano Nacional de Educação - PNE (2011-2021) brasileiro, estão presentes metas a serem
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alcançadas por todos os níveis da educação nos próximos dez anos. O Plano estabeleceu a meta 12 para a
Educação Superior: elevar a taxa bruta de matrícula para 50% e a taxa líquida para 33% da população entre 18 e
24 anos, sendo 40% das matrículas em instituições públicas. O que demonstra a preocupação com a Educação
Superior advinda desde o PNE anterior. Os programas desenvolvidos pelo MEC, até o momento, que contemplam a
educação superior, pretendem, principalmente, criar possibilidades para diminuir as desigualdades sociais
regionais e, assim colocar o país em melhores posições nos rankings mundiais de indicadores sociais.

1. Estagnação do Ensino Superior Público no Brasil
Em decorrência dos processos tecnológicos e da globalização, a sociedade contemporânea brasileira tem
demonstrado maior interesse em ingressar no ensino superior. O Brasil neste século, ainda apresenta um grande
descompasso no acesso dos jovens ao ensino superior, seja quando comparado às regiões do país, ao recorte
sócio-econômico e étnico-racial da população, seja quando comparado com o quadro internacional ou mesmo
latino-americano.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO apontou, em 2012, que, além da
dificuldade para o acesso ao ensino superior no Brasil, ainda existe a elitização neste nível de ensino. Apenas cerca
de 15% da população entre 18 e 24 anos está matriculada no ensino superior, índice inferior ao Chile (38%) e
Colômbia (22%). Entre 2003 e 2010, o índice de matrículas no ensino superior brasileiro aumentou 134%,
principalmente pela participação das instituições privadas, que responderam por 70,8% das matrículas.

A estagnação do ensino superior público no Brasil torna-se visível quando são feitas, por exemplo, análises de
séries temporais em relação ao quantitativo de instituições de ensino, número de matrículas, criação de cursos,
dentre outros, considerando a categoria administrativa, que apresenta a classificação de público e privado.

A tabela 1 apresenta o quantitativo de instituições de ensino superior (IES) e de matrículas na graduação no
período de 2001 a 2005. Demonstra que do total das IES existentes no país, apenas 11,72% correspondiam
àquelas pertencentes à rede pública. Houve um crescimento de 6,5% deste tipo de instituição, ou seja, em quatro
anos foram criadas em todo país 41 (quarenta e uma) IES públicas, as quais foram responsáveis por somente
19% do aumento das matrículas realizadas. Já a rede privada obteve um crescimento de 93,5% (trezentos e
quarenta e sete novas instituições) no mesmo período e concentrou 81% das matrículas.

Tabela 1 – Número de IES e matrículas no Brasil, segundo a categoria administrativa (2001 a 2005)

Ano IES Matrículas
Públicas Privadas Públicas Privadas

2001 183 1.208 735.427 1.133.102
2002 195 1.442 1.051.655 2.428.258
2003 207 1.652 1.136.370 2.750.652
2004 224 1.789 1.178.328 2.985.405
Total 809 6.091 4.101.780 9.297.417
Total 2 6.900 13.399.197

Fonte: INEP. Censo da Educação Superior, 2009.

Outro fator importante, que mostra a situação brasileira de ingresso no sistema de ensino superior dos jovens na
faixa etária considerada ideal para este ingresso, é a taxa de escolarização líquida, definida pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como sendo a percentagem de um grupo etário matriculado, neste
caso em uma IES, em relação ao total de pessoas do mesmo grupo etário. O Plano Nacional de Educação (PNE
2001-2010) estabeleceu que, pelo menos, a taxa de escolarização líquida seria de 30% para população entre 18 e
24 anos.

Porém, é possível verificar na tabela 2, que o maior índice alcançado para esta taxa, no período de 2001 a 2004,
foi de 10,5%, o que representa que ao longo de quatro anos o Brasil conseguiu cumprir aproximadamente trinta e
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três porcento (33%) da meta prevista no PNE 2001-2010. Além disso, a região nordeste foi a que apresentou as
piores taxas de escolarização líquida entre os jovens de 18 a 24 anos. Ressalte-se, ainda, a grande diferença
regional das taxas que se manteve durante todo o período. As regiões Norte e Nordeste com menos de 10% com
acesso da população jovem (18 a 24 anos) ao ensino superior, já outras com acesso próximo a 20% - região Sul,
em 2003, apresentou 15,8%.

Tabela 02 – Taxa de escolarização líquida por UF (2001 a 2004)

UF 2001 2002 2003 2004
Brasil 8,8 9,8 10,5 10,3
Norte 5,2 6,7 6,0 5,6
Nordeste 5,0 5,1 5,7 5,8
Centro-Oeste 9,7 11,9 12,3 12,1
Sudeste 10,7 11,9 12,6 12,9
Sul 12,5 13,7 15,8 15,2

Fonte: IBGE, PNAD, 2009.

Com o intuito de viabilizar o acesso da demanda reprimida representada, por exemplo, pelos jovens nordestinos,
em 2004, que correspondiam a aproximadamente 30% da população brasileira, o Governo Federal passou a criar
Políticas Públicas com o objetivo de expandir e interiorizar o ensino superior público, bem como diminuir as
desigualdades regionais. Apesar disso, o Brasil não cumpriu o PNE 2001-2010, em relação, por exemplo, à taxa de
escolarização líquida: 30% da população com idade de 18 a 24 anos ingressa no ensino superior. A tabela 3 exibe
a taxa de escolarização líquida para o período de 2005 a 2011 e indica que a região Centro-Oeste, em 2011, foi a
que mais se aproximou da meta do PNE (2001-2010): 23,9%.

Tabela 03 – Taxa de escolarização líquida por UF (2005 a 2011)

UF 2005 2007 2009 2011
Brasil 11,2 13,1 14,4 17,6
Norte 7,0 9,0 11,0 11,9
Nordeste 6,1 7,7 9,4 11,9
Centro-Oeste 14,0 15,6 17,9 23,9
Sudeste 13,8 16,4 16,8 20,1
Sul 16,2 16,8 19,2 22,1

Fonte: IBGE, PNAD, 2012.

Os resultados das políticas públicas voltadas para educação superior implantadas a partir de 2004, embora não
tenham atingido as metas do Plano Nacional de Educação para a década passada (2001-2010), começaram a
apresentar resultados significativos acerca da diminuição das discrepâncias regionais e quanto à ampliação do
acesso à educação superior no país.

Mesmo que o constante anseio da sociedade em relação ao crescimento nos investimentos para o Ensino Superior
Público e Gratuito, ainda não tenha sido totalmente acolhido, é inegável o novo olhar do Governo Federal no Brasil
para o Ensino Superior Público e Gratuito. Nos últimos dez anos, as inúmeras tentativas de democratização do
acesso ao sistema de ensino superior evidenciam a mudança de postura da sociedade e, consequentemente, dos
governantes no país.

1. O REUNI e os aspectos de implantação na UFRB
O Estado da Bahia, até a década de 1990, possuía uma única Universidade Federal, a Universidade Federal da
Bahia (UFBA). A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB foi criada a partir do desmembramento da
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Escola de Agronomia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), através da Lei no 11.151 de 29 de julho de 2005.

O reconhecimento do papel estratégico das universidades, em especial as do setor público, no desenvolvimento
cultural, econômico, social, regional e do país, faz do Recôncavo Baiano uma região prioritária devido ao elevado
potencial cultural, histórico, comercial e intelectual dos municípios que a compõe.

A palavra Recôncavo significa terra em redor de qualquer baía. No Brasil ela terminou se vinculando mais
fortemente à região que circunda a Baía de Todos os Santos. (BRASIL, UFRB - 5 anos: Caminhos, Histórias e
Memórias, 2010, s/p).

A política de interiorização do ensino superior permitiu que a UFRB fosse criada no formato multicampi, com
Centros de Ensino nas cidades de Cruz das Almas, Amargosa, Cachoeira, Santo Antonio de Jesus, Feira de Santana
e Santo Amaro.

Já que os direitos sociais são advindos de conquistas dos movimentos sociais, justifica-se a criação da UFRB a
partir de um processo de luta das comunidades dos diversos municípios da região do Recôncavo em busca da
ampliação do acesso ao Ensino Superior gratuito no interior do Estado da Bahia.

Considerando este contexto, a UFRB possui como finalidade, de acordo com seu Estatuto, em seu capítulo III, art.
3º, inciso III:

“contribuir para o processo de desenvolvimento do Recôncavo da Bahia, do Estado e do País, realizando o
estudo sistemático de seus problemas e a formação de quadros científicos e técnicos de suas necessidades”.
(BRASIL, Estatuto da UFRB. [2009?
] s/p).

A UFRB iniciou as atividades no segundo semestre de 2006, ainda com a tutoria da UFBA devido à transição
administrativa e acadêmica, com oferta de quinze cursos de graduação, dos quais, onze eram novos e quatro já
existiam no Centro de Ciências Agrárias da UFBA. Para o primeiro ingresso dos estudantes na UFRB foi realizado
pelo Serviço de Seleção, Orientação e Avaliação da UFBA (SSOA) um vestibular especial com a oferta de 620
vagas.

Em 2008, a UFRB já disponibilizava 1.580 (mil e quinhentos e oitenta) vagas nos Centros de Ensino das cidades de
Cruz das Almas, Cachoeira, Amargosa e Santo Antonio de Jesus. ((BRASIL, UFRB - 5 anos: Caminhos, Histórias e
Memórias, 2010, s/p).

O REUNI para a UFRB representou a expectativa de estruturação e ampliação caminhando lado a lado, uma vez
que o projeto de implantação se encerrou em 2009. Sendo assim, a participação desta universidade no Programa
REUNI é diferenciada em relação às demais, tendo em vista que não seria reestruturada e sim, estruturada e
expandida.

Desta forma, o Projeto REUNI da UFRB tem como objetivo geral melhorar as condições do ensino de graduação
com qualificação na oferta de cursos visando à redução da evasão e o aumento da taxa de sucesso e, apresenta
também a ampliação da oferta da educação superior pública com as seguintes metas:

• Aumentar as matrículas na graduação para 10.970, até 2011;
• Reduzir a evasão aos patamares de 10%, a partir do segundo semestre de 2008;
• Criar mecanismos de permanência para 463 alunos a fim auxiliar na redução da taxa de evasão em

todos os cursos da UFRB, a partir do segundo semestre de 2008;
• Preencher 100% das vagas ociosas na UFRB, até o ano de 2012.

Adesão da UFRB ao REUNI demonstra a pretensão de atendimento à demanda reprimida quanto ao acesso à
educação superior pública da população do interior do Estado da Bahia. Mesmo com esta proposição, muitas
reuniões do Conselho Universitário – CONSUNI foram realizadas até que foi possível, em 2008, a aprovação da
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adesão da UFRB ao programa. Isto devido aos entendimentos contrários de alguns membros da comunidade
acadêmica ao REUNI em 2008, devido, principalmente, ao momento de implantação vivido pela UFRB.

A forma de seleção para ingresso na graduação da UFRB, até o ano de 2009, era através do vestibular, para as
1.790 vagas, a partir de 2010, a instituição ofertou 2.090 vagas após aderir ao ENEM/SISU e obteve 85.792
inscritos, aumento de 1.151,38% quando comparados aos 7.419 inscritos no vestibular de 2009. Houve uma
evolução na oferta de vagas para graduação de 437%, no período de 2006 a 2013, segundo os dados da
Pró-Reitoria de Graduação.

Já a meta pactuada no Projeto REUNI da UFRB para número de matrículas em 2011 não foi cumprida, tendo em
vista que neste período foram matriculados na graduação 5.955 estudantes, ou seja, do total previsto, 10.970
matrículas, a UFRB conseguiu alcançar 54% da meta.

Alguns motivos para o não cumprimento da meta pactuada foram citados no relatório de gestão da UFRB do ano
de 2011, conforme segue:

Os problemas enfrentados na UFRB no cumprimento da meta estão relacionados com
a decisão do Centro de Ciências da Saúde (CCS), localizado em Santo Antonio de
Jesus, em reduzir o número de vagas em decorrência de dificuldades relacionadas à
inserção de 180 discentes nos campos de estágio de saúde existentes na região e de
acompanhamento de estágio nesta área, tendo em vista que a exigência
regulamentar, Lei de Estágio 11.788/2008, art. 9º, inciso III, estabelece que cada
docente pode inserir em espaços de saúde uma turma de, no máximo, 10 discentes e
alguns cursos pactuados com o MEC no projeto REUNI/UFRB, como Arquitetura (45
vagas), Tecnólogo em Gestão Ambiental (70 vagas) e Farmácia (45 vagas) não
foram ofertados devido à falta de quadro de docentes e de capacidade instalada
adequadas à demanda requerida para funcionamento dos referidos cursos. (BRASIL,
UFRB – Relatório de Gestão, 2011, s/p).

Porém, os motivos apresentados no citado relatório de gestão contradizem uma parte da análise do REUNI/UFRB
presente no livro de comemoração aos cinco anos da instituição:

O programa (REUNI) garantiu os recursos necessários para investimentos em
estrutura física, contratação de servidores docentes e técnico-administrativos,
criação de cursos e ampliação de políticas de acesso e permanência. (BRASIL, UFRB
– 5 anos: Caminhos, Histórias e Memórias, 2010, s/p).

Quanto à permanência, a instituição pretendeu criar mecanismos de permanência para 463 (quatrocentos e
sessenta e três) estudantes, a partir do segundo semestre de 2008. Sendo assim, em 2009, constatou-se no
relatório de gestão da UFRB do referido ano, que 1.115 (mil cento e quinze) estudantes foram atendidos pelas
políticas de inclusão social através do programa de permanência, o que correspondeu ao atendimento de 32% dos
alunos da graduação.

Desta forma, a UFRB, através da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE),
responsável pelas decisões estratégicas, execução e gerenciamento das políticas de permanência e assistência
estudantil, ultrapassou o que foi pactuado no REUNI em relação aos mecanismos de permanência.

Com o intuito de ocupar as vagas ociosas na graduação, a UFRB utiliza, desde 2010, processos seletivos de acesso
por meio de publicações de editais para portador de diploma, transferências internas e externas e rematrículas,
porém, até o momento, não foi possível o preenchimento de 100% das vagas ociosas existentes na instituição,
conforme estabelecido no Projeto REUNI/UFRB.
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Os dados de evasão na graduação encontrados nos relatórios de gestão da Pró-Reitoria de Graduação, no período
de 2007 a 2013, registram a evasão em um curso específico de cada Centro de Ensino, ou seja, não foi possível
identificar o patamar da evasão na graduação da UFRB.

Sendo assim, a ampliação da oferta da educação superior pública presente no Projeto REUNI da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia ainda não alcançou todas as metas previstas, porém verifica-se que estão sendo
direcionados esforços na instituição para aprimoramento das políticas de gestão.

Considerações Finais

Apesar de algumas críticas ao REUNI até pelo fato de ter sido implantado através de um decreto,
acrescentando-se o fato de que as Universidades não tiveram tempo hábil para realizar um planejamento da
envergadura do Programa, a partir do viés acesso e interiorização do ensino superior público no país, é perceptível
o alcance da proposta do Programa, principalmente quando se consideram os efeitos causados em regiões como o
Recôncavo Baiano, após a criação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

O acesso de mais de cinco mil estudantes, até o ano de 2011, do interior do Estado da Bahia ao Sistema de
Educação Superior após a criação da UFRB, já revela a importância dos investimentos do Governo Federal na
Educação Superior Pública.

Talvez a falta de confiança de alguns estudiosos quanto às tentativas de reforma da educação superior, como a
presente no REUNI, seja fruto da situação de contraposição vivenciada a partir de meados de 1990, que se
caracterizou com o contigenciamento e redução de financiamento, pela redução gradual da força de trabalho
(docentes e técnicos-administrativos), pela não reposição de vagas de aposentadorias ou exonerações dos
servidores, pelo aumento de vagas e matrículas nos cursos sem os recursos materiais.

Tudo isso contextualiza um cenário incompatível ao que se propõe o REUNI e a nova realidade institucional.

Devido ao processo de implantação no qual se encontra o REUNI, é sabido que os estudos acerca dos impactos nas
Universidades Federais ainda são insuficientes, o que, indubitavelmente, ainda ensejará muitos debates.
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