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RESUMO 
 
O objetivo da pesquisa foi o relato do que aconteceu na Universidade Federal de Sergipe 
(UFS) após a implantação do REUNI. Procurou-se descrever um pouco da posição de 
membros da comunidade acadêmica sobre o assunto, através dos relatos de discentes, 
docentes, sindicato dos docentes e do reitor da UFS divulgados na época da aprovação. 
Buscou-se também apresentar em síntese a proposta do REUNI e alguns dados do relatório do 
Ministério da Educação (MEC) sobre o primeiro ano de vigência do plano. O REUNI não é 
uma reforma, pois ele não altera a estrutura da educação superior no país. É um programa 
para apoiar planos que foi aprovado causando muita polêmica. Contudo, os dados divulgados 
pela UFS nos últimos anos e pesquisa realizada com os alunos em 2010 comprovam que o 
REUNI colaborou para o crescimento da universidade. 
Palavras-Chave: Ensino Superior. REUNI. UFS. 
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this research was to report the situation at the Federal University of Sergipe 
(UFS) after REUNI was implanted. An attempt of describing the position of the academic 
community regarding this subject was made through reports from students, faculty, faculty 
guild and the dean of admission that were made public by the time REUNI was established. It 
was also a goal of this research to present briefly the proposition of REUNI and some data of 
Ministry of Education’s (MEC) report on the plan’s first year. REUNI is not some sort 
formation, because it does not temper with Brazilian higher education structure. It is a system 
to support plans which was utt into practice and raised a lot of controversy. However, data 
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released by UFS in the past few years have research conducted with students in 2010 shown 
that REUNI has collaborated for this university boost. 
Keywords: higher-education. REUNI. UFS 

 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O presente artigo é oriundo de parte da monografia de conclusão do curso de Secretariado 

Executivo da UFS, ano de 2010, em que se pesquisou os impactos que o Plano de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) teve na UFS na percepção 

dos discentes.  Porém, esse artigo tem seu foco principal no relato do que aconteceu com a 

UFS após a implementação do plano.  

O Brasil já passou por algumas reformas na educação superior com o intuito de melhorá-la, 

um resultado na melhora nesse nível da educação é a quantidade de vagas para acesso as 

universidades, o CENSO realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) mostra que de 2000 até 2007 o número de 

vagas cresceu cerca de 130%, porém muitas dessas vagas ficam ociosas, para tentar reverter 

esse quadro e continuar dando crescimento com qualidade na educação superior o governo do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, criou-se o Programa Universidade para Todos 

(PROUNI) em 2004 com a finalidade de “conceder bolsas de estudos integrais e parciais em 

cursos de graduação e sequencias em formações especificas em instituições privadas de 

educação superior” (MEC, 2008) e o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), que tem como objetivo ampliar o acesso e 

permanência dos alunos no ensino superior, esse apoio dado pelo programa ajudou as 

universidades a investirem em políticas de inclusão, assistência estudantil, expandir os cursos 

de pós-graduação, reorganizar seus cursos, ofertar outros, contratar professores. Antes de sua 

implantação houve muita discussão, dividindo a opinião da comunidade acadêmica que não 

conseguia chegar a um consenso sobre o programa. Como a adesão ao programa foi opcional, 

algumas instituições, mesmo sob criticas aderiram entre elas a Universidade Federal de 

Sergipe – UFS. 

Após a aprovação e implantação do REUNI, a universidade passou por várias mudanças em 

seu quadro de professores e em sua infraestrutura, com algumas construções, entre elas as 
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didáticas cinco e seis, abrindo concurso para contratação de professores efetivos. Com isso, 

foram abertas vagas para novos cursos de graduação e pós-graduação. 

Essa pesquisa faz-se importante para que a comunidade acadêmica conheça o REUNI, saiba o 

porquê das transformações que vêm ocorrendo na universidade e possa ter melhor 

aproveitamento dos benefícios que esse plano trouxe, para cobrar melhorias e colaborar com 

uma universidade verdadeiramente democrática. 

PLANO DE REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS – 
REUNI  
 
No Brasil já houve várias reformas como citado anteriormente. Entende-se reforma nesse 

trabalho, como um ato de mudança no sentido de melhorar a situação presente. A LDB criou 

o Plano Nacional de Educação (PNE) estabelecido pela lei n° 10.172, de 9 de Janeiro de 2001, 

o plano faz um breve diagnóstico da situação do ensino superior no país, e já previa com base 

nos dados obtidos pelo INEP/MEC, em 1998, que a expansão seria necessária já que o 

mercado está mais exigente e o governo tem lançado políticas para melhorar a qualidade do 

ensino médio, a exemplo do Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio 

(PROMED). Ocorrendo essa expansão, é provável que a demanda nesse nível cresça e tenha 

em sua maioria, alunos de baixa renda e, como consequência, a procura pelo nível superior 

também aumenta, conforme consta no plano, o crescimento de matrículas no ensino superior 

foi de 9% de 1997 a 1998.  

Esse diagnóstico ainda faz menção à desigualdade na distribuição das vagas por região, 

afirmando que o Brasil apresentava em 2001, um dos índices mais baixos de acesso a 

educação superior da América Latina. Em suas diretrizes, o PNE fala da importância da 

universidade como criadora e depósito de conhecimento dizendo que é através dela que um 

país pode aspirar ser desenvolvido e independente.  

No PNE consta que mesmo o setor privado tendo contribuído para expansão da educação 

superior é preciso que as universidades públicas também se expandam para atender a 

demanda principalmente de alunos carentes e que nessas haja vagas no período noturno para 

atender com qualidade os alunos que trabalham.  

Em 24 de abril de 2007, o decreto n° 6.096 institui o REUNI com o intuito de fazer cumprir a 

proposta do PNE de melhorar a educação superior no país. Segundo definição do decreto, o 

REUNI é um programa de apoio aos planos de reestruturação e expansão das universidades 

federais cabendo a estas, caso queiram aderir ao programa, elaborar seus planos seguindo as 

orientações do decreto, submeter à aprovação do órgão superior da instituição que enviará a 
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proposta ao Ministério da Educação (MEC) que, caso aprove, destinará verba para realização 

do plano e esta estará “condicionada à capacidade orçamentária e operacional do Ministério da 

Educação” (BRASÍL, 2007).  

O REUNI não é uma reforma porque ele não muda a organização do ensino superior, é um 

programa para apoiar planos. Segundo Barboza (2007) um programa serve para diagnosticar uma 

situação e elaborar as ações e medidas que deverão ser tomadas, coube às universidades decidir 

como fazer, pois é nos programas que se identifica o objetivo, que no caso do REUNI está claro 

no artigo 1 do Decreto que é:  

[...] criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação 
superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura 
física e de recursos humanos existentes nas universidades federais. 
(BRASÍL, 2007).  
 

Os planos que as universidades apresentaram continham os fundamentos e a forma como 

atingiriam os objetivos, por exemplo, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) propôs para 

atender o objetivo de reestruturação curricular a criação de novas modalidades de formação – 

Bacharelados Interdisciplinares (BI), Cursos de Educação Profissional Tecnológica e a 

retomada e ampliação do Programa de Licenciaturas Especiais (PROLE), já a UFS optou por 

implantar o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) em todos os cursos para aprimorar a 

qualidade de formação para os discentes, rever as normas do sistema acadêmico, adotar nos 

cursos presenciais a atividade de monitoria, ofertar disciplinas optativas e incentivar o 

aproveitamento de créditos em atividades complementares. No que diz respeito os cursos 

noturnos as propostas se assemelha, pois ambas prevêem a ampliação da oferta de vagas. 

Quanto a mobilidade a UFS propôs o aproveitamento de disciplinas cursadas em outras 

instituições, enquanto a UFBA optou por reestruturar o modelo acadêmico já existente.  

O programa pretende atender seis necessidades ou dimensões que precisam melhorar nas 

universidades públicas federais, que são:  

a) Ampliação da oferta de educação superior pública com o aumento de vagas de ingresso, 

especialmente no período noturno, redução das taxas de evasão e ocupação de vagas ociosas;  

b) reestruturação acadêmico-curricular, fazendo a revisão da estrutura acadêmica buscando a 

constante elevação da qualidade, reorganizando os cursos e diversificando as modalidades de 

graduação, preferencialmente com superação da profissionalização  

precoce e especializada, implementando regimes curriculares e sistemas de títulos que 

possibilitem a construção de itinerários formativos e prevendo modelos de transição, quando 

for o caso;  
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c) renovação pedagógica da educação superior, articulando educação superior com educação 

básica, profissional e tecnológica, atualizando metodologias (e tecnologias) de ensino-

aprendizagem e prevendo programas de capacitação pedagógica, especialmente quando for o 

caso de implementação de um novo modelo;  

d) mobilidade intra e inter-institucional, promovendo ampla mobilidade estudantil mediante o 

aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre cursos e programas, e entre 

instituições de educação superior;  

e) compromisso social da instituição, com políticas de inclusão e extensão universitária, 

programas de assistência estudantil;  

f) suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de 

graduação, articulando graduação com pós-graduação: Expansão quali-quantitativa da pós-

graduação orientada para a renovação pedagógica da educação superior.  

Nas diretrizes consta que o REUNI não adota um modelo único para graduação, pois respeita 

a autonomia universitária e a diversidade das instituições, porém autores como Tonegutti e 

Martinez (2007) que não são favoráveis a proposta do REUNI, acreditam que alguns pontos 

mencionados nas Diretrizes do REUNI (2007), apesar de afirmar não interferir na autonomia 

das universidades prejudicaram discentes, docentes e instituições.  

Para Tonegutti; Martinez (2007), os discentes serão prejudicados, pois o projeto prevê um 

aumento nas aprovações, consequentemente as turmas crescerão e a qualidade do atendimento 

diminuirá, já para os docentes haverá uma sobrecarga de trabalho e ausência de condições que 

garantam a qualidade do ensino e as instituições perderão qualidade e credibilidade no eixo 

ensino-pesquisa.  

O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES) montou na 

internet um dossiê com notícias, publicações, entrevistas, artigos, charges e muito mais, todos 

mostrando sua oposição ao programa. No site ainda é possível encontrar um link intitulado 

“Ações Estudantis” que leva o leitor a uma página com blogs das manifestações feitas contra 

o REUNI por estudantes de todas as universidades do país. 

O ANDES acusa o governo de está acabando com o eixo ensino-pesquisa-extensão quando 

editou a Portaria Interministerial n° 22/07 sobre Banco de Professores Equivalentes que 

substitui um professor titular com dedicação exclusiva por uma quantidade de professores de 

tempo parcial.  

Os estudantes reivindicaram em várias universidades do país o direito a um plebiscito, para 

esclarecer a toda comunidade acadêmica os pontos do REUNI para que todos ficassem 
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conscientes do que se tratava. Eles criticavam o fato de o REUNI ter sido imposto por 

decreto.  

Em contrapartida o reitor da UFS, Josué Modesto dos Passos Subrinho (2009), declarou que “a 

expansão não elimina todos os problemas, mas gera outros que, de forma geral, são bons 

problemas e nós precisamos saber lidar com isso”. 

O professor Marcelo Badaró Mattos (2007) do Departamento de História da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) escreveu no blog de ocupação da universidade que o REUNI 

tratava-se de “uma proposta de trocar promessas de novos recursos por uma completa 

mutação dessas instituições em fábricas de diplomas”.  

Após um ano da implementação do REUNI, o MEC divulgou um relatório com os resultados 

frisando que das 54 universidades federais existentes no final de 2007, 53 aderiram ao 

programa. Quanto ao primeiro ponto do REUNI sobre a oferta de vagas, o relatório mostra 

que em 2007 eram disponibilizadas nos cursos presenciais de graduação 132.451 e que esse 

número subiu em um ano para 147.277 vagas, como mostra o quadro 1, tendo assim um 

aumento de 14.826 vagas nas universidades públicas federais. 

Quadro 1 – Número de vagas nos cursos de graduação em 2008 

IFES 
Projetadas  Executadas Diferenças 

Diurno Noturno Total Diurno Noturno Total Diurno Noturno Total 

TOTAL  108.553  38.209 146.762  109.690  37.587  147.277  1.137  -622  515  

FONTE: Ministério da Educação 

No que diz respeito à criação de cursos de graduação, o quadro 2 demonstra que já foi realizado 

98% do que se prometeu para ser cumprido até 2012. 

Quadro 2 – Número de cursos de graduação em 2008 

Projetadas  Executadas Diferenças 

Diurno Noturno Total Diurno Noturno Total Diurno Noturno Total 

1.827  725 2.552  1.814  692  2.506  -13  -33  -46  

FONTE: Ministério da Educação 

Da meta estipulada no REUNI para relação de 18 discentes para um docente foi conseguido 

17,8 alunos por professor. Quanto aos concursos para técnicos e docentes que tiveram inicio 

em 2008, esses devem se estender até 2012, conforme relatório do MEC (2008).  

Para o exercício de 2008 as 53 universidades federais que apresentaram 
projetos de adesão ao Programa REUNI pactuaram um montante de 3.459 
cargos, sendo 1.821 de docentes e 1.638 técnicos. Desse total, 1.560 cargos 
docentes e 1.275 cargos de técnicos administrativos já foram nomeados. A 
previsão é de que as demais nomeações aconteçam até o final de 2009. 
(BRASIL, 2009).  



7 

 

 
Em 2008, as universidades já contavam com 327 obras de infraestrutura sendo que 77 

estavam em elaboração de projeto, 127 em licitação, 103 em execução e 20 concluídas. O 

projeto conseguiu levar instituições federais de educação superior ao interior do país em sua 

primeira fase de expansão (2003-2008) construiu 255 campi atendendo a 235 municípios e 

tinha em 2008 uma previsão de construção de mais 27.  

Para a assistência estudantil foi instituído, através da Portaria Nº 582, de 14 de maio de 2008, 

bolsas de assistência ao ensino para mestrandos e doutorandos em parceria com a CAPES, 

subsidiadas com recursos descentralizados da Secretaria de Educação Superior (SESu). 

Quanto à reestruturação acadêmica e inovação o relatório aponta cinco formas de inovação 

propostas por 26 universidades, listadas abaixo:  

a) Formação em ciclos (geral, intermediário, profissional ou de pós-graduação);  

b) formação básica comum (ciclo básico ou por grandes áreas);  

c) formação básica em uma ou mais das Grandes Áreas: Saúde, Humanidades, Engenharias e 

Licenciaturas;  

d) bacharelados Interdisciplinares em uma ou mais das Grandes Áreas: Ciências, Ciências 

Exatas, Ciência e Tecnologia, Artes, Humanidades, Saúde;  

e) bacharelados com dois ou mais itinerários formativos.  

Para a assistência estudantil, a Portaria Normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007 instituiu 

o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) como auxílio para estudantes em 

condições socioeconômicas desfavoráveis. O programa contempla “auxílio para alimentação, 

transporte, moradia, apoio pedagógico, inclusão digital, assistência à saúde, cultura, esportes e 

serviços de creche”. (BRASIL, 2009). 

 

O REUNI NA UFS  

Na UFS, assim como em outras universidades, a aprovação do REUNI causou polêmica e 

alvoroço. No dia 25 de outubro de 2007 estudantes da referida instituição, oriundos de 

Centros Acadêmicos (CAs), Diretório Central dos Estudantes (DCE) e do Movimento 

Resistência e Luta (MRL) tentaram barrar a aprovação do plano na reunião do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) com faixas, apitos e gritos de guerra como pode ser 

visto nos vídeos publicados no site youtube2. O caso na época ganhou repercussão no Jornal 
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acessado através do endereço eletrônico www.youtube.com 
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do Estado que mostrou em reportagem, disponível nesse mesmo site, a ocupação da sala do 

Conselho Superior da UFS e o depoimento da professora Elza Francisca, do Departamento de 

Psicologia, que segundo a reportagem apoiava os estudantes por não concordar com alguns 

pontos do REUNI.  

Segundo relatos nos blogs feitos pelos estudantes, após a manifestação o Reitor Josué 

Modesto dos Passos Subrinho junto com outros conselheiros se retiraram da reunião e se 

reuniram na Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe (Fapese) aprovando o 

projeto sem a presença de alguns conselheiros entre eles a aluna Shauane Itanhara, 

representante dos discentes e do conselheiro Napoleão dos Santos Queiroz, que disse em 

entrevista publicada no site do Centro Acadêmico Silvio Romero (CASR, 2007) vinculado ao 

site da UFS, ser contra o projeto pela forma como foi apresentado sem discussão pública. 

Nessa mesma matéria o secretário geral do DCE explicou que: O Reuni prevê uma meta de 

100% de expansão. A UFS entra com um percentual de 40%, mas somente 20% das verbas 

estão destinadas à realização do projeto, segundo a capacidade orçamentária do Ministério da 

Educação. O compromisso do governo federal é fazer expansão com qualidade, inchar a 

universidade está longe de democratizar o acesso (CASR, 2007).  

No blog do MRL (2007) os estudantes representados por centros acadêmicos que assinam a 

matéria publicada três dias antes da aprovação do REUNI disseram querer “clareza das 

políticas expansionistas da UFS no âmbito do REUNI” e apresentaram duas propostas: 

a) Realização de um Seminário sobre o REUNI, organizado conjuntamente pela reitoria, 

professores, estudantes e servidores técnicos administrativo, aberto para toda a comunidade 

acadêmica, no início do próximo período;  

b) realização de um plebiscito, organizado conjuntamente pela reitoria, professores, 

estudantes e servidores técnicos administrativo, com participação paritária da comunidade 

acadêmica, sobre a adesão ou não ao REUNI.  

Mesmo com a discordância de alguns estudantes, professores e conselheiros do CONEPE, o 

REUNI foi aprovado para o período 2008-2012 no dia 25 de outubro de 2007 através da 

Resolução n° 40/2007/CONEPE onde consta objetivo, meta, diretrizes, compromisso social, 

propostas de mudanças para discentes, docentes, aspectos acadêmicos, relação graduação e 

pós-graduação além da forma como os recursos financeiros seriam gastos pela universidade. 

Nesse mesmo mês é lançada a proposta do REUNI-UFS com os detalhamentos de tudo que é 

proposto na resolução além de um breve histórico de como se encontrava a universidade até o 

momento da proposta.  
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No histórico mostrado no início da proposta, é possível visualizar a vontade de crescimento 

da instituição, pois através de parcerias com o Estado, Tribunal de Justiça e Petrobrás foi 

possível conseguir investimento para oito laboratórios e bolsas para pesquisadores da área de 

petróleo e gás, laboratório de estágio para os alunos de Direito com a implementação do 

fórum, construção da Didática V, Rádio UFS e Departamento de Matemática dentro do 

Campus de São Cristóvão, criação do Campus Prof. Alberto Carvalho na cidade de Itabaiana 

em 2006, produzindo 500 vagas e de 19 cursos novos em 2007, aprovação no mesmo ano pelo 

CAPES de sete cursos de mestrado e dois de doutorado e concessão de 286 bolsas de 

iniciação cientifica e 1.891 de extensão universitária.  

Quanto às dimensões do plano que são: ampliação da oferta da educação superior, 

reestruturação acadêmico-curricular, renovação pedagógica, mobilidade intra e inter-

institucional, compromisso social e suporte da pós-graduação e aperfeiçoamento qualitativo 

dos cursos de graduação, já é possível observar o que já foi feito com base nas informações da 

proposta e de divulgações no site da instituição.  

Segundo a proposta, para a UFS alcançar essa ampliação, teria que aumentar as vagas de 

ingresso, reduzir a evasão e ocupar as vagas ociosas (UFS, 2007). No segundo semestre de 

2007 a UFS ofertou 2.915 vagas em 64 cursos e habilitações, com apenas 22 cursos 

oferecidos à noite que geravam 1.085 vagas. A meta proposta pelo REUNI-UFS até 2012 é de 

4.885 vagas nos cursos presenciais sendo 1.805 dessas à noite. No processo seletivo vestibular 

2011 foram ofertadas conforme dados da Coordenação do Concurso Vestibular (CCV, 2010) 

5.260 vagas em 102 cursos e habilitações, sendo 1.985 em cursos noturnos e de período 

integral, o que mostra que a UFS já conseguiu alcançar essa meta com sucesso antes do final 

do prazo.  

A criação de 15 cursos novos e ampliação de 65 novas vagas em cursos existente também 

estavam previstos na proposta. Já foram criados 12, faltando apenas Matemática Aplicada e 

Computacional, Oceanografia e Cinema para atingir a meta. Para atender a essa demanda, a 

estratégia proposta era a ampliação e melhoria da infraestrutura, do quadro docente e técnico-

administrativo, a criação de uma central de laboratórios para a graduação, elaboração, 

implementação e acompanhamento dos projetos pedagógicos e instituição de parcerias com 

empresa (UFS, 2007).  

Em 2010 a UFS divulgou em seu site um quadro com a situação das 95 obras que foram e 

serão realizadas, além da marca de 1.010 professores efetivos contratados até setembro de 

2010 tendo desses 60% titulação de doutorado (VIEIRA, 2010).  
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Para reduzir a evasão a UFS propôs e adotou algumas medidas como: ofertar em períodos 

especiais chamados de verão e inverno disciplinas consideradas bloqueadoras para o 

desenvolvimento curricular dos alunos, aceitar que o aluno com média igual ou maior que 

sete matricule-se em mais disciplinas do que rege o projeto pedagógico do curso, também é 

possível fazer aproveitamento de estudos, permitir a aprovação de alunos mesmo sem a 

freqüência de 75% com a condição que a média seja igual ou superior a sete, estimular o 

aproveitamento de atividades complementares para obtenção de créditos, entre outras coisas.  

No caso das vagas ociosas a Pró Reitoria de Graduação (PROGRAD) faz levantamento todos 

os anos das vagas e a UFS abre semestralmente edital para o preenchimento das mesmas em 

três etapas:  

a) Primeira etapa – destina-se à transferência interna de alunos entre cursos de graduação da 

UFS, para isso o aluno tem que está matriculado, ter cursado 8% dos créditos obrigatórios do 

curso pretendido e não ter se beneficiado de nenhum tipo de transferência ou ter entrado na 

instituição como portado de diploma;  

b) segunda etapa – é reservada à transferência externa, de alunos de outras instituições de 

ensino superior que estiverem regularmente matriculados no mesmo curso que pretendido na 

UFS;  

c) terceira etapa – é para candidatos que desejam ingressar na UFS em uma das seguintes 

situações:  

I. Reintegração de ex-alunos, para alunos que se evadiram da UFS e desejam retornar ao 

mesmo curso;  

II. complementação de estudos, para graduados que desejam fazer nova modalidade 

(licenciatura/bacharelado) do curso do qual possuem diploma;  

III. aproveitamento de curso superior, para graduados que desejam fazer outro curso superior.  

Quanto à reestruturação acadêmico-curricular a proposta da UFS é maior flexibilidade para 

que, além das matérias obrigatórias, aquelas fundamentais a cada curso, o currículo possa ter 

disciplinas optativas de caráter interdisciplinar, além de um percentual de créditos que o aluno 

pode utilizar em atividades complementares: são os chamados créditos eletivos que já 

vigoram nos cursos. Para consegui-los, por exemplo, no curso de Secretariado Executivo o 

aluno deve fazer um relatório da atividade que participou (congresso, seminário, curso etc) e 

entregar no núcleo onde professores o avaliam e atribuem uma nota que é enviada para o 

Departamento de Administração Acadêmica (DAA) para ser contabilizada como crédito, a 

cada 15 horas é contado um crédito, essa flexibilização é, segundo a proposta, a tentativa de 
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que o aluno tenha o interesse de buscar o conhecimento por si só, participando ativamente da 

construção do seu próprio conhecimento e tendo o professor como orientador dessas 

descobertas.  

A proposta visa reestruturar todos os projetos pedagógicos dos cursos, atualizando e 

revisando seus currículos, alguns cursos como serviço social e matemática já passaram por 

reformulação e uma das formas de se discutir esse ponto era “promover seminários para 

apresentações de novas opções de currículos e alternativas didáticas e pedagógicas” (UFS, 

2007). A PROGRAD já promove a Semana de Graduação (SEGRAD) que fez quatro anos de 

implantada em 2009 e tem o objetivo de proporcionar a discussão entre profissionais e 

estudantes dos programas oferecidos pela instituição, além de disseminar cultura e a 

experiência de alunos que já passaram por algum programa, porém, as discussões sobre os 

projetos pedagógicos são normalmente feitas nos colegiados dos cursos.  

Entre as estratégias que a proposta cita para essa reestruturação já é possível visualizar a de 

monitoria, atividade desenvolvida por alunos com o objetivo de despertar o interesse pela 

docência, esses monitores acompanham os alunos em suas atividades didático-pedagógicas. 

Outro ponto foi a criação de bacharelados e licenciaturas em áreas interdisciplinares. Nos 

cursos de Física, Ciências Biológicas e Geografia, já é possível encontrar as duas 

modalidades, porém, os Pré-Requisitos Recomendativos (PRR) de que fala a proposta, ainda 

não está disponível à visualização dos discentes da UFS nas suas páginas individuais do 

DAA.  

Como uma das metas para atender a proposta de renovação pedagógica está a promoção da 

iniciação cientifica que já é realidade na UFS. O Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC) que tem entre seus objetivos, segundo o edital n° 4/2010/ 

POSGRAP/UFS:  

a) contribuir para a formação de recursos humanos em pesquisa;  

b) conduzir à sistematização e institucionalização da pesquisa;  

c) incentivar a instituição à formulação de uma política de pesquisa para iniciação científica 

na Graduação;  

d) possibilitar maior interação entre a Graduação e a Pós-Graduação;  

e) qualificar alunos para os Programas de Pós-Graduação;  

f) colaborar no fortalecimento de áreas de pesquisa emergentes;  

g) propiciar condições institucionais para o atendimento aos projetos de pesquisa;  

h) tornar a instituição mais atuante e competitiva na construção do saber;  
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i) fomentar a interação interdepartamental e interinstitucional no âmbito do Programa.  

Para os professores, a proposta visava um curso de pós-graduação lato sensu em Docência 

para o Ensino Superior que, segundo consta no site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 

Pesquisa da UFS (POSGRAP), só foi ofertado em 2007.  

Como compromisso social a UFS tinha estabelecido na proposta as seguintes metas:  

a) Dar isenção da taxa de vestibular a estudantes de baixa renda de escolas públicas da capital 

e interior (e conseguiu), todos os anos a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROEST) abre 

edital de isenção da taxa;  

b) ampliar o número de estudantes no ensino superior, como foi mostrado anteriormente 

também conseguiu atingir essa meta;  

c) intensificar a recepção dos estudantes, isso está sendo feito através de calouradas3 

promovidas pelo DCE, CA’s e DA’s com apoio da PROEST;  

d) propiciar aos alunos do ensino médio o conhecimento dos resultados das pesquisas 

desenvolvidas por professores e alunos da UFS. A universidade tem divulgado em seu site 

sempre notas de pesquisas que ganharam prêmios ou algum reconhecimento além da Semana 

de Graduação que em 2010 faz cinco anos que além de integrar os alunos do ensino médio 

com os universitários, serve para que conheçam um pouco mais sobre os cursos oferecidos 

pela instituição;  

e) disponibilizar mais espaço para eventos no campus de São Cristóvão. Está em construção e 

já está sendo utilizado o centro de convivências, que já sediou algumas formaturas.  

Além dessas iniciativas, existem ainda os programas de assistência estudantis coordenados 

pela PROEST que ajudam os alunos de baixa renda a se manter na universidade, são eles: 

Bolsa Trabalho – nesse o estudante de baixa renda auxilia nos serviços administrativos dos 

departamentos e Pró-Reitorias e recebe em troca uma bolsa no valor de R$ 342,00 reais e; 

Residência Universitária – para os alunos vindos do interior ou de outros estados. Nesse 

programa a UFS paga a residência através de uma bolsa de R$ 780,00 e os alunos podem 

fazer suas refeições no restaurante universitário gratuitamente. Há também o Programa Bolsa 

Alimentação destinado aos estudantes dos Campi onde não há restaurante, sendo a Bolsa 

Alimentação Residência no valor de R$ 920,00 e a Bolsa Alimentação Individual para quem 

não é residente no valor de R$ 80,00 reais.  

Quanto ao ultimo ponto da proposta de articular pós-graduação com graduação a UFS já 

disponibiliza aos alunos de graduação que tiverem cursado mais de 50% do curso e tenham 

                                                           
3
 Festa com músicas e atividades culturais para recepcionar novos alunos chamados popularmente de calouros. 
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média igual ou maior que oito a oportunidade de cursar disciplinas dos cursos de pós-

graduação stricto sensu, servindo como créditos para integralizar no currículo como atividade 

extracurricular até o limite de 8%. No dia 17 de abril de 2009 foi aprovada a Resolução n° 

21/2009/CONEPE que com base na resolução n° 40/2007/CONEPE regulamentou o 

REUNI/UFS. Em 2010 foi realizada uma pesquisa com alunos do CCSA pela estudante 

Estefane Silva França para monografia do curso de secretariado executivo da UFS intitulada: 

A Implementação do REUNI na UFS e seus impactos para o corpo discente. A pesquisa 

procurou saber a opinião dos discentes sobre o REUNI quatro anos depois de sua aprovação 

com perguntas fechadas sobre a satisfação dos discentes quanto a pontos específicos do plano, 

e ficou constatado que mesmo achando que a universidade precisa melhorar, o estudantes 

acreditam a universidade está melhor agora do que antes da implementação da proposta. 

 

CONCLUSÃO 

Esse trabalho buscou descrever os avanços que a UFS conseguiu após a implementação, sem 

pretensão alguma de discutir o plano enquanto política pública, este estudo serviu para 

contextualizar a proposta do REUNI, sendo que o foco foi à discussão do programa na UFS. 

O REUNI pode não ter sido feito da melhor forma possível, mas não se pode negar que 

contribuiu de certa forma para melhoria das universidades e expandiu sem dúvida a educação 

superior, talvez não com a qualidade desejada, mas já deu os primeiros passos, e na UFS 

diante do quadro exposto é possível visualizar que o REUNI agregou valor a um processo de 

crescimento que já estava sendo realizado, possibilitou um crescimento já almejado: hoje 

muito mais pessoas têm acesso à educação superior gratuita, seja através dos campi 

presenciais em Laranjeiras, Itabaiana, São Cristóvão, Aracaju e Lagarto ou da Educação a 

distância, que tem encurtado o caminho de muitos que antes precisavam sair de suas casas no 

interior do estado caso quisessem frequentar a universidade e hoje podem obter sua formação 

superior sem ter que sair de sua cidade. 

Sem dúvida, a UFS ainda precisa melhorar em pontos específicos, mas mesmo com todas as 

dificuldades que a instituição tem, já é possível se dizer que a universidade está melhor agora 

do que antes do REUNI e seguindo em um caminho que promete mais melhorias, mais espaço 

para construção de uma sociedade mais justa e de direitos iguais a educação para todos. 
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