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Resumo:

Diante do processo recente de democratização do Ensino Superior (ES) e ao considerar a
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia como uma Instituição advinda deste processo,
buscou-se neste artigo analisar em que medida os alunos da graduação da UFRB conseguem acessar
os cursos de pós-graduação da própria universidade. Para tanto, fez-se o uso na pesquisa do método
de análise documental e da busca individualizada dos currículos lattes dos alunos aprovados nos
processos seletivos da UFRB entre os anos de 2009-2018, chegando a um total de 569 currículos
pesquisados. Por fim, concluiu-se que, dos alunos pesquisados apenas 26% foram oriundos da
Instituição, demonstrando não existir uma política de articulação entre a graduação e a
pós-graduação que favoreçam aos alunos acessarem a PG da UFRB.

Palavras-Chaves: REUNI. UFRB. Pós-Graduação.

Abstract:

In view of the recent process of democratization of higher education (ES) and considering the
Federal University of the Recôncavo of Bahia as an institution arising from this process, we sought
in this article to analyze to what extent the undergraduate students of UFRB manage to. To access
the postgraduate courses of the university itself. For this purpose, it was used in the research of the
method of documental analysis and the individualized search of the lattes curricula of the students
approved in the selective processes of UFRB between the years 2009-2018, reaching a total of 569
researched curricula. Finally, it was concluded that, of the students surveyed only 26% were from the
institution, demonstrating that there is no policy of articulation between graduation and postgraduate
programs that favor students to access the PG from UFRB.

Keywords: REUNI. UFRB. Post-Graduation.

Resumen:

En vista del reciente proceso de democratización de la educación superior (ES) y considerando a la
Universidad Federal del Reconcavo de Bahía como una institución que surge de este proceso,
buscamos en este artículo analizar en qué medida los estudiantes de pregrado de la UFRB logran
acceder a los cursos de postgrado de la propia universidad. Para ello, se utilizó en la investigación
del método de análisis documental y la búsqueda individualizada de los planes de estudios con lattes
de los estudiantes aprobados en los procesos selectivos de la UFRB entre los años 2009-2018,
alcanzando un total de 569 currículos investigados. Finalmente, se concluyó que, de los estudiantes
encuestados sólo el 26% eran de la institución, lo que demuestra que no existe una política de
articulación entre los programas de graduación y de postgrado que favorezcan a los estudiantes
acceder al PG de la UFRB.

Palabras Clave: REUNI. UFRB. Post-Graduacion.
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1. INTRODUÇÃO

No Brasil, o Ensino Superior (ES) surgiu para atender as necessidades das classes dominantes, o que
servia para mostrar, também, a sua precariedade. O ES brasileiro foi fundado no ano de 1808, com a
chegada da família real. De acordo com Teixeira (1969), até o final do século XIX existiam no país
apenas 24 estabelecimentos, com o número total de dez mil alunos matriculados. Ainda de acordo
com o autor, a Constituição de 1891 foi a grande responsável por propiciar a expansão do número de
instituições e de matrículas no ES, pois possibilitou a criação das Instituições Privadas de Ensino
(IPE) como resposta às iniciativas das elites locais e confessionais, o que fez saltar de 24 para 133
instituições, em um período de 30 anos.

Com o decorrer dos anos o setor privado passou a deter a maior parte das Instituições de ensino,
cerca de 64,4% e 43,7% das matrículas, proporção mantida até a década de 1960 (TEIXEIRA, 1969).
A partir da década de 1960 a população começou a pressionar exigindo mais vagas nas universidades
e em um período de aproximadamente 20 anos (1960-1980) o ES, no Brasil, sofreu um aumento
extraordinário, saltando de 200.000 para 1,4 milhão de alunos matriculados. Para este período o setor
privado era responsável por 62,3% das matrículas, subindo para 69% das matrículas para a década de
1990 (MARTINS, 2002).

Percebe-se, deste modo, que o ES vinha se tornando um negócio lucrativo aos grandes investidores
do setor privado. No entanto, a busca pelo lucro não caminhou pari passu à qualidade educacional.
Para Martins (2002), apesar do modelo de ensino ser embasado na indissociabilidade entre o ensino e
a pesquisa, poucas universidades conseguiram desenvolver produção acadêmica satisfatória, o que
geraria ainda mais pressão popular e de entidades de Pesquisa para que houvesse a ampliação do
Ensino Superior público e de qualidade.

Assim, nas duas últimas décadas, com a intensificação das discussões e debates acerca das
desigualdades sociais e compensação dos grupos historicamente excluídos, a reforma educacional
assumiu novos contornos com vistas à expansão e interiorização das universidades, havendo o
aumento concomitante do número de cursos de pós-graduação. Essa expansão foi pensada e
consolidada a partir de uma política de ampliação e democratização de acesso ao ensino, que fazia
parte de um conjunto de ações preconizadas pelo Plano Nacional de Educação (PNE), para o período
de 2001 a 2010 (BRASIL, 2001).

O PNE (2001-2010) demonstrava em seu escopo a necessidade de voltar o olhar ao Ensino Superior
por conta do aumento significativo do número de matrículas do ensino médio e do número de
estudantes egressos desta modalidade, principalmente das camadas populares, que passariam a
buscar pelo Nível Superior. Diante disto, em sua análise diagnóstica, o PNE apresentava, como uma
necessidade social, a promoção do acesso à universidade e, indo além, colocava como um de seus
objetivos e metas “Estimular a consolidação e o desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa
das universidades, dobrando, em dez anos, o número de pesquisadores qualificados” (BRASIL,
2001, p. 37), demonstrando sequencialmente a importância da ampliação da pós-graduação (PG) no
Brasil.

Surgindo, posteriormente, mais precisamente nos governos de Lula e Dilma, ações governamentais
embasada no que defendia o PNE (2001-2010), sendo eles o Programa de Expansão da Educação
Superior Pública (EXPANDIR 2003-2006), que veio anteceder o Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI); o Programa Universidade para
Todos (PROUNI); ampliação do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES)
criado no governo de FHC; a Universidade Aberta do Brasil (UAB); o Plano Nacional de Assistência
Estudantil (PNAES); o Sistema de Seleção Unificada (SISU); o Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (ENADE); o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES).

O REUNI, que precedeu o EXPANDIR, é que vai servir como plano de fundo deste artigo, uma vez

06/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/articulacao_entre_a_graduacao_e_a_posgraduacao_na_ufrb.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.3-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



que foi o ele o responsável pela estruturação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, criada
pelo EXPANDIR, mas estruturada e expandida pelo Programa, no ano de 2005, através do
Decreto-Lei 11.151 de 29 de julho que a instituía através do desmembramento da Universidade
Federal da Bahia (UFBA). E, ao compreender que a expansão do Ensino Superior impactou
diretamente na ampliação da pós-graduação e, considerando: a) a UFRB como uma universidade
criada a partir da política de interiorização que nasce com a missão de promover o desenvolvimento
social por meio da educação; b) os debates acerca da permanência universitária; e c) a expansão da
pós-graduação no Brasil, com base neste cenário, este trabalho tem como objetivo principal
descrever a PG stricto sensu na UFRB e investigar o acesso dos estudantes graduados pela UFRB
nos cursos de pós-graduação stricto sensu da própria Universidade.

Com foco na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, este trabalho foi desenvolvido com base
na análise documental e na busca individualizada do currículo lattes de todos os alunos aprovados
nos processos seletivos da Universidade, do ano de 2009 a 2018. Como documentos foram
analisados os Relatórios Estatísticos disponibilizados pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação,
Criação e Inovação (PPGCI), os editais de seleção e as listas de aprovados publicados pelos
Programas Stricto Sensu da Universidade, bem como os relatórios de avaliação de Pós-Graduação
disponibilizados pelo CNPQ e pelo GEOCAPES. Foram encontrados um total de 1458 aprovados,
mas nem todas as listas estavam disponíveis para consulta e, por sua vez, algumas não apresentavam
o nome do candidato aprovado, mas sim o seu número de CPF. Por fim, chegou-se a um total de 612
alunos com nomes identificados, desses 43 não foram identificados na Plataforma Lattes, o que restou em
569 ingressos com currículo pesquisado. Como técnica de amostragem, em virtude das limitações encontradas na definição dos
sujeitos escolheu-se a amostragem não probabilística com conveniência.

2. EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL PÓS REUNI

Em 2007, foi lançado no Brasil pelo governo do presidente Lula o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), tendo como objetivo
incentivar o investimento do capital privado, bem como aumentar o investimento público em infraestrutura (BRASIL, 2007). Inserido
no PAC encontrava-se o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), constituído por ações identificadas como prioritárias para o
governo federal, elencando dentre elas a expansão da oferta de vagas nas IFES e a inclusão social por meio da educação.

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) integra o PDE. Institucionalizado
pelo Decreto Presidencial n° 6.096, de 24 de abril de 2007, o REUNI visava expandir de forma democrática o acesso ao ensino
superior nas instituições federais, aumentando o número de estudantes das camadas populares na graduação, aproveitando para tanto a
estrutura física e os recursos humanos disponíveis nas universidades e respeitando as peculiaridades de cada instituição (BRASIL,
2007).

O REUNI é considerado para muitos estudiosos como uma importante Política do Governo Federal para a educação superior no Brasil
(SABINA, 2013). Muito embora receba críticas negativas de autores como Deus (2008), que consideram que o Programa foi criado de
forma autoritária com um decreto que apenas impõe um cronograma para as universidades encaminharem suas propostas. A meta
global do REUNI, definida pelo decreto 6.096/2007 é "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"
(BRASIL, 2007, art. 1° § 1°).

Em suma, o Programa funciona como um tipo de chamada pública, sem concorrência, para a seleção e o apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão aprovados anteriormente pelos Conselhos Superiores das Universidades. Os recursos repassados pelo
governo para as universidades são para Construção e Readequação da Infraestrutura e compras de equipamentos, compras de bens e
serviços, despesas de custeio e pessoal associadas a expansão das atividades previstas no Plano.

Os Planos desenvolvidos pelas Universidades para pleitearem os recursos provindos do Programa devem contemplar às diretrizes
descritas no art. 2° do Decreto 6.096/2007, de acordo com a orientação das diretrizes, é de fundamental importância que as instituições
priorizem: a) a diminuição das taxas de evasão e o aumento da disponibilidade de vagas; b) máxima qualidade de ensino; c) políticas
de inclusão e políticas de assistência estudantil e d) a articulação entre a graduação, a PG e a Educação Básica.

Até o presente momento, com o REUNI foram criadas e estruturadas 18 novas universidades federais, 3 dessas no estado da Bahia,
conforme apresentado na tabela abaixo:

Quadro 1 - Universidades Federais criadas por meio do REUNI

N° NOME LOCALIZAÇÃO
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1 Universidade Federal do ABC (UFABC) Santo André – SP
2 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (FUFCSPA) Porto Alegre – RS
3 Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) Alfenas – MG
4 Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) Uberaba – MG
5 Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) Diamantina – MG
6 Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) Mossoró – RN
7 Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Curitiba – PR
8 Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) Dourados – MS
9 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) Cruz das Almas – BA
10 Universidade Federal do Tocantins (UFT) Palmas – TO
11 Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) Bagé – RS
12 Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) Petrolina – PE
13 Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) Chapecó – SC
14 Universidade Federal do Cariri (UFCA) Juazeiro do Norte – CE
15 Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) Marabá – PA
16 Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) Barreiras – BA
17 Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) Itabuna – BA
18 Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) Santarém – PA

Fonte: Elaboração Própria (2018).

Para Araújo (2011), o REUNI foi fundamental para a expansão dos números de vagas nas Instituições Federais de Ensino Superior
(IFES). Dados do INEP (2013) comprovam o salto, em 2003 foram ofertadas em IFES 109.184 vagas, em 2007 foram 139.875, após a
instituição do REUNI esse número saltou de 150.869, em 2008, para 231.530 vagas, em 2011. Para Armijos Palácios apud.
Araújo (2011, p. 108),

O Reuni, mesmo tendo problemas — que podem perfeitamente ser contornados — permitiria a criação de novos
cursos justamente naquelas regiões em que mal existem uma ou duas faculdades, se existem, ou mal conseguem
ter um ou dois cursos nos chamados campi avançados — cursos e faculdades em vias de consolidação e faltando
muita coisa. […] Longe de disputas ideológicas e de radicalismos estéreis, a hora de mudar os rumos da
universidade brasileira, e de dar oportunidade às novas gerações que moram no interior deste grande país, pode
ter chegado.

A ampliação do número de vagas e a criação de novas universidades pelo REUNI, também, refletiu na pós-graduação. Dados da
ANDIFES (2010) demonstraram que em entre os anos de 2006 a 2010 houve um acréscimo de 35% na pós-graduação. De acordo com
o MEC (2009), foram ofertadas 645 bolsas para o mestrado e 296 para o doutorado no primeiro ano do REUNI, totalizando 941 bolsas
das 1.060 que foram pactuadas para o ano de 2008. O REUNI defendia uma aproximação dos alunos da PG com a graduação, assim,
os alunos que ingressassem nos cursos de Mestrado e Doutorado que fossem bolsistas deveriam auxiliar os graduandos que tivessem
dificuldade principalmente nas matérias que apresentassem maiores índices de reprovação (BRASIL, 2007).

Percebe-se, também, que a ampliação do número de vagas na graduação e o consequente aumento do número de graduados fez com
que se aumentasse a busca por programas de pós-graduação, como definido nos Planos Nacionais de Educação, crescendo o número de
programas para tentar atender a demanda. De acordo GEOCAPES (2018), o número de programas de pós-graduação subiu de 1259 em
1998 para 4177 em 2016.

Por possuir uma pós-graduação recente, datada de 1965, e ter uma ampliação considerável nestes últimos anos quando comparado com
seu histórico, vale salientar que a maioria das universidades brasileiras ainda estão em processo de consolidação dos seus programas.
Concomitante ao aumento do número de programas há a expansão do número de discentes matriculados, como pode ser visto a seguir,

Quadro 02 - Evolução do Número de discentes matriculados na pós-graduação stricto sensu entre 1998 e 2016.

ANO Mestrado Mestrado Profissional Doutorado

1998 49.387 0 26.697

2002 63.990 4.350 37.928

2008 88.295 9.073 52.750

2016 126.436 32.742 107.640

Fonte: Elaborado a partir de GEOCAPES: Sistema de Informações Georreferenciadas | CAPES (2018)

Ao analisar os dados da ampliação da graduação e pós-graduação no Brasil, e verificar o REUNI iniciado em 2007 e findado em 2012,
considera-se neste trabalho a importância do programa para a expansão e interiorização do Ensino Superior no país. Ainda no contexto
do REUNI, por ser a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) o lócus da presente pesquisa e ser uma instituição oriunda
do processo de expansão e democratização do Ensino Superior no Brasil e ter sido amplamente beneficiada pelo Plano de
Reestruturação é que se justifica a grande parte deste trabalho, na tentativa de compreender a existência, ou não, de articulação entre a
graduação e a pós na Instituição, bem como se os alunos da UFRB conseguem ingressar nos mestrados da própria universidade.
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3. ACESSO DOS ESTUDANTES GRADUADOS PELA UFRB NOS CURSOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO DA PRÓPRIA UNIVERSIDADE

Boaventura de Sousa Santos (2011), ao ensaiar sobre o acesso às universidades no século XXI, reflete que apesar de muito se falar em
democratização, as universidades não têm conseguido vencer as barreiras impostas pelo sistema de divisão de classe e pela
discriminação por sexo e etnia. De acordo com o autor, as novas políticas de democratização e ampliação do ensino continuaram a
misturar velhas práticas de mérito e privilégio e, ao invés de democratizarem a educação superior, foram responsáveis pela sua
massificação.

De acordo com Santos (2011), o problema da massificação é resultante de uma política mal delineada que pensa no acesso em
números, na quantidade de alunos que entram no ensino superior, mas que não se preocupam com a legitimidade deste ensino. Para
Santos (2011), a universidade só é universidade quando se preocupa com a formação graduada e pós-graduada, com a pesquisa e a
extensão, sendo a pós-graduação uma etapa legitimadora da Educação Superior. Ao se preocupar com o acesso aos cursos de
graduação, mas não criar uma política ou uma estratégia que favoreçam a esses mesmos alunos adentrarem a pós-graduação, as
universidades não estariam assumindo a sua função enquanto instituição de ensino superior (SANTOS, 2011).

Como já reafirmando anteriormente, a UFRB nasce na gênese do processo de democratização e interiorização do ES, no Brasil. No
entanto, a necessidade da democratização não se volta apenas a inserção do aluno na faculdade, mas, também, com ações e programas
que, em conjunto, consigam reduzir os efeitos das desigualdades sociais aos estudantes das camadas populares que ingressam no ES,
os auxiliando a prosseguir na vida acadêmica de maneira qualificada e digna.

Ao se buscar estudar em que medida os alunos de graduação da UFRB acessam os cursos de pós-graduação stricto sensu da própria
universidade, foi preciso buscar nos sites individualizados de cada Programa a quantidade de processos seletivos bem como as listas de
resultados finais, considerando, também, as listas de segunda e terceira chamada quando houvesse. O nome dos alunos foi retirado da
listagem final de aprovados porque, neste caso em específico, não se está discutindo a permanência dos alunos na pós-graduação, mas
sim os alunos que conseguem chegar até ela. No entanto, antes de discutir o quantitativo de vagas ofertadas e o ingresso dos alunos na
pós-graduação, precisa-se apresentar a Universidade.

3.1. UFRB: APRESENTAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO

A Bahia até a década de 1990 possuía apenas uma universidade federal (Universidade Federal da Bahia- UFBA). Com a Política de
Interiorização e democratização do ensino o estado ganhou a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), segunda
universidade federal do estado, por meio do desmembramento da Escola de Agronomia da UFBA através da Lei n 11.151 de 29 de
julho de 2005 (Brasil, 2005), criada sob a estrutura da multicampia, com centros em 7 cidades. O Centro de Artes Humanidade e
Letras (CAHL), em Cachoeira/São Félix; o Centro de Ciências Agrárias e Biológicas (CCAAB) e o Centro de Ciências Exatas e
Tecnológicas (CETEC), em Cruz das Almas; Centro de Formação de Professores (CFP), em Amargosa; Centro de Ciências da Saúde
(CCS), em Santo Antônio de Jesus e, mais recentemente o Centro de Cultura (CECULT), em Santo Amaro e o Centro de Ciências e
Tecnologia em Sustentabilidade (CETENS), em Feira de Santana.

A escolha da implantação da UFRB no território do Recôncavo da Bahia se deu por conta do seu elevado potencial social, histórico e
cultural, além da necessidade de promoção de um efetivo desenvolvimento local, regional e educacional para os municípios que
compõem a região. A UFRB nasceu a partir de mobilizações sociais de diversos municípios, com o intuito de ampliar o acesso à
Educação Superior, de forma gratuita, à população do interior do Estado da Bahia. A importância atribuída ao caráter regional no
processo de implantação da referida universidade demonstra a luta do governo federal para possibilitar a interiorização do ensino, bem
como o acesso à educação superior pública a uma população mais carente. Compreendendo o contexto de sua criação, a UFRB
assumiu como objetivo central, como rege o seu Estatuto no capítulo III, art. 3°, 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”. (UFRB, 2005, p. s/p).

A UFRB aderiu ao programa do REUNI após um ano de sua existência. Para a UFRB, o REUNI funcionou de forma efetiva à
expansão e estruturação da Universidade, diferente das demais IFES que passaram por um processo de reestruturação, ela utilizou o
programa para ser estruturada, como pode ser visto em seu formulário de apresentação de proposta para adesão ao REUNI, em que
afirma que "não se trata de um processo de reestruturação, mas de estruturação fundada em critérios
mais racionais, maximizando a utilização da capacidade técnica e científica já instalada fruto da fase
de implantação que só se encerra em 2009. Desse modo, no bojo e ao lado da implantação, a UFRB
terá a oportunidade de ampliar-se e estruturar-se em condições relativamente satisfatórias por meio
do Reuni. (Plano de Reestruturação da UFRB, 2007, s/p).

Com isso, a expansão da UFRB caminhou no mesmo ritmo que o seu processo de implantação. Assim, tendo em vista melhorar as
condições de ensino e qualificar os cursos e o seu processo de oferta de vagas. Por meio de sua adesão ao REUNI, a UFRB
demonstrou a sua intenção de oferecer educação superior pública à população do interior do estado. Esta intenção pode ser
visivelmente encontrada com a expansão do número de vagas em matrícula, que saiu de 620, em 2006, para 2.712, em 2013.

3.2. PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NA UFRB

A Instituição conta com dois cursos de Doutorado, 6 Mestrados Profissionais e 9 Mestrados Acadêmicos, distribuídos da seguinte
maneira, além de 10 cursos de PG lato sensu.
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Quadro 03: Distribuição dos Cursos de Pós-Graduação por centro, da UFRB.

CENTRO QUANT. CURSOS DE
GRADUAÇÃO

QUANT. CURSOS STRICTO
SENSU

QUANT. CURSOS
LATO SENSU

CAHL 11 4 0
CCAAB 9 10 1
CETEC 8 1 1

CFP 11 1 2
CCS 5 0 3

CECULT 7 0 2
CETENS 9 1 1

Fonte: Elaboração Própria (2018).

Com a maioria dos seus cursos stricto sensu concentrados e distribuídos pelo CCAAB, pode-se inferir que não existe, ainda, na
Universidade, uma abrangência dos cursos de mestrado e doutorado para todos os Cursos de Graduação. Neste sentido, os alunos do
Centro de Agrárias e Ambientais tenderiam a ser mais beneficiados do que os alunos de outros Centros no que se refere a oportunidade
de acesso e quantitativo de vagas. O CCAAB conta com 09 cursos de graduação, mas com 10 cursos de PG stricto sensu e 1 curso de
PG lato sensu, enquanto o CFP possui 11 cursos de graduação e apenas 1 PG stricto sensu.

Outro quesito que chama atenção, são para os conceitos dos Cursos. Apenas os Programas de
Ciências Agrárias e Engenharia Agrícola, localizados no CCAAB, receberam a nota 4 pela última
Avaliação Quadrienal da Capes em 2017, nota esta que havia sido de 5 na avaliação anterior,
realizada em 2013 para o Programa de Ciências Agrárias. Quanto ao Mestrado Profissional em
Matemática, ele não consta na mesma lista de avaliação dos demais cursos da UFRB por ser um
Mestrado em Rede. Os Mestrados em Rede são cursos semipresenciais que possuem oferta de vagas
nacionalmente e essa oferta é realizada por uma rede de IES que se encontram no contexto da
Universidade Aberta do Brasil (UAB). O PROFMAT conta atualmente com 100 instituições
associadas, sendo que 7 são baianas: UEFS, UESC, UESB, UFBA, UFOB, UNIVASF, UFRB. O
PROFMAT recebeu o reconhecimento pela CAPES e foi validado com nota 5 (PROFMAT, 2017).
Quanto à distribuição dos cursos stricto e lato sensu da Universidade, percebe-se que há uma
concentração dos cursos de Mestrado no CCAAB, sendo, também, este Centro o que detém os dois
únicos cursos de doutorado da instituição.

Além da disparidade na distribuição dos números de cursos stricto sensu pelos Centros, percebe-se
que não há uma lógica exata quanto à localização por área dos cursos stricto sensu na Universidade.
Por exemplo, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública fica no CAHL, mas o Mestrado
Profissional em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social fica no CCAAB ou ainda o
Mestrado em Educação Científica, Inclusão e Diversidade estar no CETENS e não no CFP. Ou
ainda, o Mestrado Profissional em Educação do Campo estar localizado no CFP e o Curso de
Pedagogia com ênfase em Educação do Campo estar no CETENS.

Analisar e avaliar a distribuição e a instituição dos cursos stricto sensu é um elemento essencial para
a definição de Políticas Públicas Educacionais dentro da própria universidade. Legalmente, a
avaliação é um preceito constitucional e precisa ocorrer para que seja garantido o seu padrão de
qualidade (BRASIL, 1996). Garantir a qualidade da educação dentro do processo de democratização
e expansão do ensino é essencial para que a ampliação do ensino não se dê de forma massificada
(SANTOS, 2011). A UFRB deve se atentar a isso para poder ampliar o número de Programas e o
quantitativo de vagas entre os centros, principalmente os que não possuem muitos programas como o
CFP, o CECULT e o CETENS.

3.3 DISCUTINDO O INGRESSO NA PG

A UFRB disponibilizou entre os anos de 2009 e 2018.1 um total de 140 seleções para a
pós-graduação, sendo 26 para doutorado, em que foram disponibilizados um total de 166 vagas, e
114 para os cursos de Mestrado, em que foram disponibilizados um total de 1.578 vagas para o
mesmo período analisado. Salienta-se que o quantitativo de vagas foi calculado de acordo com a
publicação dos editais e a oferta de vagas contidas neles.
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Para o período de 2009 a 2018.1 foram encontrados um total de 1.458 aprovados divididos por
Programa. Reitera-se que este número não reflete a quantidade de ingressantes, mas sim a quantidade
de aprovados. De 1.458 aprovados no total, 410 foram identificados na lista de resultados pelo
número de CPF e, portanto, foram excluídos da busca pelo Lattes. Além das identificações por CPF,
algumas listas de resultados encontram-se indisponíveis nos sites da pós-graduação. Foi aberto um
chamado nos sites de cada Programa para que se obtivesse acesso as listas, mas não se obteve
retorno.

Chegou-se ao final da pesquisa a 612 nomes de aprovados, aproximadamente 42%, ao considerar o
total de 1.458 aprovados. Dos 612 nomes, 43 não foram identificados no Currículo Lattes. Dos
nomes identificados (569) aproximadamente 51% são do sexo feminino (290) e 49% (279)
pertencem ao sexo masculino.

Ao se analisar a distribuição por sexo dos alunos aprovados, considerando o Centro de Ensino,
percebe-se que a maior disparidade encontra-se no Centro de Tecnologia, no Mestrado Profissional
em Matemática, em que a quantidade de homens chega a ser mais que o dobro da quantidade de
mulheres (25homens/9mulheres). Esse dado se aproxima de dados do INEP (2010) e da Capes
(2018). Ambas as instituições afirmam que o percentual de mulheres que concluem a graduação e a
pós-graduação é maior do que o de homens (55% x 45%). No entanto, ainda de acordo com a Capes,
esse dado não se estende de maneira equitativa entre as áreas, predominando o sexo masculino nas
áreas das ciências exatas e da terra e, o sexo feminino, nas ciências humanas, havendo um equilíbrio
nas ciências agrárias e de saúde. De forma geral, pode-se inferir que a PG da UFRB está equilibrada
quando o assunto é vagas ocupadas por homens e mulheres, mas há 1 predominância masculina no
curso de exatas e 1 predominância feminina nos cursos de Humanas.

Do total de registros identificados, dos 569 alunos que tiveram seu currículo encontrado no Lattes,
26% correspondem aos alunos que haviam cursado a graduação na UFRB, o que totaliza 148
pessoas. 87 pessoas (15%) eram oriundas da UFBA, 99 alunos vieram de instituições particulares de
ensino diversas (17%), apenas 3 (aproximadamente 1%), não informaram onde cursaram a graduação
e os outros 232 (aproximadamente 41%) alunos aprovados vieram de instituições públicas de ensino
diversas.

Dos 148 estudantes que fizeram a graduação na UFRB, apenas 01 seguiu até o pós-doutorado na
própria universidade. Este aluno específico foi bolsista de Iniciação Científica na graduação e foi
bolsista vinculado a Projeto de Pesquisa no Mestrado e no Doutorado. Dos 148 alunos que foram
aprovados nos cursos de pós-graduação da UFRB oriundos da própria universidade, 62 foram
bolsistas de Iniciação Científica e/ou participaram como voluntários de algum Projeto de Extensão e
de Pesquisa vinculado às instituições mantenedoras como a CAPES, o CNPq, a FAPESB e a
EMBRAPA, enquanto cursavam a graduação.

De acordo com Rodrigues (2012) a pesquisa amplia os horizontes de formação, interfere
positivamente no processo formativo do aluno, amplia o leque de possibilidades e é o mecanismo
integrador da graduação com a pós-graduação. Neste sentido, universidades que incentivam e criam
ambientes propícios ao desenvolvimento da pesquisa e extensão, atenderiam melhor ao que Santos
(2011) considera por especificações da Universidade e do Ensino Superior ideal.

Os projetos de pesquisa e de extensão na graduação atuam ou deveriam atuar como políticas de incentivo à pesquisa,
descobrir talentos potenciais e diminuir o tempo de permanência dos estudantes na graduação, além de incentivar os mesmos a
continuarem com as atividades de pesquisa e adentrarem na pós-graduação (Marcushi, 1996). Não são muitos os estudos que abordam
os impactos da participação em Projetos de Pesquisa e/ou Extensão na graduação. Mas, dentro dos estudos encontrados, a maior parte
dele chegava à conclusão de que participar de atividades que envolvem pesquisa aumentam consideravelmente as chances dos alunos
ingressarem, numa proporção maior dos que os que não participaram de entrar no mestrado e doutorado, tais como apontam Aragón e
Veloso (1999), Neder (2001), Pires (2002) e Cabrero (2007).

Marafon (2001) considera que historicamente, no Brasil, a graduação e a pós-graduação foram pensadas e construídas de modo
independente e assim foram perpetuadas. De acordo com a autora, a forma mais eficaz de promover a integração entre elas é
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trabalhando na prática com a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Para Marafon (2001), contudo, este é um
processo complexo e envolve junto a ele a concepção de construção de universidade e do que é ser universidade.

Ainda de acordo com a autora, a articulação entre a graduação e a pós-graduação deve ser vista como um "movimento
dialeticamente construído no interior da universidade, sustentado em determinada concepção de
ciência, de homem, de mundo, de educação e criador de possibilidades de rompimento de barreiras
entre os dois níveis de ensino [...]" (MARAFON, 2001, p. 98, 99).

Corroborando com o pensamento de Marafon (2001), Cury (1998) considera que a consolidação da
pós-graduação, no Brasil, não se deu a princípio de forma articulada com a graduação e isso resultou
na falta de aperfeiçoamento entre as mesmas e explica também, a dificuldade que as IES encontram
em poder realizar a interação entre as suas instâncias de ensino. Para o autor, a única maneira em se
fazer valer a articulação entre eles é que as universidades incentivem a generalização da prática da
pesquisa em seus processos de ensino e de aprendizagem, fazendo ainda que os alunos ajam de
forma organizada e empenhada dentro de projetos de pesquisa.

De acordo com Andrade (1999), para criar um mecanismo de interação que funcione de maneira
efetiva, as IES precisam se preocupar com a qualificação dos docentes, com a atuação dos
professores da pós-graduação nos cursos de graduação, no desenvolvimento de projetos de pesquisa
e de extensão e na orientação dos graduandos de iniciação científica. Para Andrade (1999), "esta
integração deverá evoluir de forma a resultar numa ampla articulação didático-científica, visando a
melhoria do ensino de graduação, e que permita, entre outros, o acesso amplo de seus estudantes
(bolsistas ou não) a cursos e atividades da pós-graduação, bem como aos estudantes da
pós-graduação atuarem no ensino e graduação, para complementação da sua formação
pedagógica"(ANDRADE, 1999, s/p).

Não existe na UFRB um mapeamento que demonstre quanto dos seus alunos graduados conseguiram
entrar nos programas de mestrado e doutorado da Instituição e nem fora dela. A UFRB não tem
controle sobre os egressos da graduação, não conhece o seu perfil. Ao se conhecer a PG da UFRB, e
identificar quantos de seus alunos conseguiram chegar até a pós-graduação, faz-se necessário discutir
e repensar a Política de Acesso de acesso da UFRB aos seus cursos de PG. Assim sendo, até que
ponto a UFRB, enquanto uma universidade criada no bojo do processo de expansão do ensino
superior se preocupa com o acesso dos seus estudantes aos seus cursos de pós-graduação?

Para tentar identificar este cenário, esta pesquisa foi produzida em meio a um conjunto de iniciativas
que buscavam descobrir em que medida os alunos graduados pela UFRB conseguiam acessar os
cursos de pós-graduação da própria universidade. A partir dos dados analisados e das informações
documentais colhidas, percebeu-se que não existe na UFRB uma política de incentivo à
pós-graduação, bem como não existe uma articulação entre os programas stricto sensu e os cursos de
graduação da própria instituição.

Do total de alunos pesquisados, apenas 26% vieram da própria universidade. Apesar de não terem sido encontrados dados que
fizessem menção ao quantitativo de alunos ou ao percentual ideal de alunos na pós-graduação que viessem da sua instituição de
origem, considera-se aqui 26% um percentual baixo ao se pensar que para o período de 2010 a 2017 a UFRB graduou 3.109 estudantes
(UFRB, 2018).

Na UFRB, são poucas as ações que pensam o ensino de forma articulada como um todo (cursos de graduação, pós-graduação e centros
de ensino). Uma dessas poucas ações que cumpre ou tenta cumprir com o papel articulador e que por isso merece destaque, é a
realização da Reunião Anual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura no Recôncavo da Bahia (RECONCITEC). O RECONCITEC,
que já entrará no ano de 2019 na sua quinta edição, tem como objetivo principal integrar a comunidade acadêmica da UFRB (discentes
de graduação e pós-graduação, docentes e técnicos), além de docentes e discentes de outras IES, pesquisadores dos Institutos Federais,
funcionários de empresas público-privadas e representantes dos Colegiados Territoriais da Bahia, tais como: Recôncavo, Portal do
Sertão, Vale do Jiquiriçá, Sisal e Baixo Sul. No mais, os demais eventos da universidade são centralizados por área e por campus.

Pode-se inferir que, nascendo a UFRB no cenário da democratização e ampliação e interiorização do ES, a articulação da graduação
com a pós-graduação representa um marco importante para a consolidação da instituição no Recôncavo e para um melhor resultado
nas avaliações da CAPES, devendo a instituição se esforçar com vista a criar uma Política de Ensino voltada a articulação entre a
graduação e a pós.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Historicamente, o Ensino Superior no Brasil se deu de forma a atender aos interesses da elite dominante e permaneceu assim por
séculos. Contudo, conforme vimos ao longo da história e mais precisamente nos últimos anos, esse grau de ensino começou a ser
reivindicado pela população mais pobre, passando a surgir a partir de então a necessidade de ampliar e democratizar o ensino com
vistas a atender uma parcela da população até então excluída desta modalidade.

Quando se debate sobre o acesso à educação, vêm à tona os preceitos constitucionais que tornam a educação um direito de todos e um
dever do Estado. No entanto, esta obrigatoriedade é restringida apenas à educação básica e o fato da obrigatoriedade estar atrelada a
educação básica, não isenta o Estado de buscar iniciativas que auxiliem e facilitem o ingresso na educação superior à população mais
necessitada. Neste âmbito, cabe ao Estado implementar programas voltados para democratizar, expandir e qualificar o ensino superior,
no Brasil.

A democratização e a interiorização da educação superior brasileira, após o REUNI, levou em conta que a concentração geográfica das
universidades nos grandes centros urbanos era um fator que limitava o acesso ao ensino superior às pessoas que moravam distante
dele. O REUNI foi criado, então, sob a justificativa de ampliar o acesso à graduação principalmente para o público jovem oriundo das
camadas de baixa renda e/ou trabalhadores, bem como as minorias étnicas e raciais. Ao ampliar o acesso, foi dada a oportunidade que
esses indivíduos chegassem a universidade e concluísse um curso superior.

Podemos observar ao longo dos anos que, mesmos as IES possuindo como prerrogativas as especificações dos PNEs acerca da
indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, e tendo nesta indissociabilidade o eixo central que norteia a articulação, isso
não tem sido suficiente para promover a integração da PG com a graduação.

Deveria ser instituída na UFRB uma política institucional com vistas a tornar a pesquisa como um elo entre a graduação e a
pós-graduação e assim incentivar os alunos a adentrarem na pós, não só da Universidade como na pós-graduação de outras instituições.
Esta política deveria estar amparada em um tripé que considerasse os seguintes aspectos e desafios:

Primeiro, consistiria primeiramente em criar condições dentro da própria universidade para que os seus Centros conseguissem ampliar
o número de pós-graduações por área, além de criar condições para que os programas existentes conseguissem implantar seus cursos
de doutorado. O segundo seria dar pleno poder aos colegiados dos programas de pós-graduação, de modo que os mesmos possam
repensar os seus padrões de qualidade e dotar os mesmos de infraestrutura básica para que eles e possam elevar as suas notas na
avaliação da Capes. E exigir dos colegiados dos cursos de graduação que criassem mecanismos que aproximassem os alunos de
graduação dos cursos de pós-graduação da universidade, tais como: inserir nas matrizes metodológicas dos cursos disciplinas que
fossem ministradas pelos alunos de pós-graduação da própria instituição. Terceiro, quanti-qualitativo, criar um projeto de suporte
orçamentário, de infraestrutura e de apoio para auxiliar os programas e/ou cursos que desejassem participar do processo expansão
qualificada da pós-graduação, seja implantando um curso de mestrado ou expandido para o curso de doutorado.

Neste sentido, ao incentivar a implantação de novos cursos de mestrado e doutorado e de trabalharem com vistas à consolidação das
pós-graduações já existentes, a universidade conseguiria beneficiar um número maior de estudantes e ampliar o acesso para os
mesmos. De maneira macro, ao se pensar a articulação entre as duas esferas do ensino, a UFRB deveria formar redes de pesquisadores
com graduandos e pós-graduandos que atentassem para a importância da pesquisa para a Instituição e para a comunidade que a rodeia,
e que pudessem pensar em conjunto em ações institucionais que efetivassem a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão.

Para isso, faz-se necessário que a UFRB realize investimentos na qualificação dos seus docentes, que estabeleçam parcerias com outras
IES de modo que aumentem o leque para participação em eventos e apresentação de trabalhos, tanto para docentes como para
discentes, não obstante, a UFRB precisa conhecer os seus alunos. Não existe na instituição um mecanismo que possibilite identificar o
que os alunos fazem quando completam a graduação. Não se sabe quantos entraram em pós-graduação, quantos entraram na área de
trabalho, quantos estão desempregados. Conhecer os egressos é importante porque ajuda a instituição a repensar o seu papel enquanto
universidade. Deste modo, a universidade poderia criar um questionário online e encaminhar via email para os alunos graduados em
um período anual, por exemplo, de modo que sempre monitorassem os seus egressos.

Ao instituir uma política que considerasse o tripé anteriormente apresentado, faz-se necessário que seja elaborado um programa macro
de fomento e apoio à expansão da pós-graduação, que contemple: a) A gestão financeira dos programas; b) Que acompanhem e
monitorem os projetos de pesquisa em atividade; c) Que incentivem os processos de qualificação docente e por último d) Que
implantem um sistema de suporte da pós-graduação à graduação, buscando deste modo uma maior articulação e um aperfeiçoamento
qualitativo dos cursos de graduação e do seu desenvolvimento de pesquisas.

Assim, a interação da graduação com a pós-graduação, seria orientada de forma contínua para a renovação política e pedagógica (uma
vez que haveria maior interação entre os docentes de ambos os lados) e para o desenvolvimento da pesquisa científica. Pode-se inferir
que, nascendo a UFRB no cenário da democratização e ampliação e interiorização do ES, a articulação da graduação com a
pós-graduação representa um marco importante para a consolidação da instituição no Recôncavo. No âmbito da UFRB, não existe
ainda na Universidade um componente específico que articule a graduação com a pós-graduação, muito embora esta não seja essa uma
realidade exclusiva da Federal do Recôncavo. No Brasil, a articulação entre a graduação e a pós-graduação ainda é pouco trabalhada.

Por fim, acredita-se que a UFRB deva promover a Política de Acesso a Pós-Graduação por meio de um movimento dialético, que seja
construído de forma coletiva no interior da Universidade, levando em consideração o homem, a ciência, o mundo, a educação, a fim de
criar possibilidades que rompam com as barreiras entre os dois níveis de ensino.
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