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RESUMO 

 

Esta pesquisa busca fazer um diagnóstico do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), quanto à ampliação 

das vagas e a inclusão social na Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). Lançado 

em 2007, por meio do Decreto n.6096, este programa de governo tinha como principal 

objetivo ampliar o acesso e permanência na educação superior. Neste prisma, 

delimitou-se os seguintes objetivos específicos: pesquisar o contexto de implantação 

do REUNI a nível nacional e no âmbito da Universidade Federal do Amapá; apontar 

as possíveis contribuições trazidas pela adesão a esse programa na Universidade 

Federal do Amapá quanto à ampliação de vagas e da inclusão social; e identificar as 

dificuldades encontradas pela Universidade Federal do Amapá após o REUNI. 

Metodologicamente, esta pesquisa configura-se como exploratória, qualitativa, 

bibliográfica e documental, em que foram utilizadas diferentes fontes, como 

documentos oficiais, disponibilizados em sítios eletrônicos governamentais e 

documentos produzidos pela própria UNIFAP referentes ao REUNI. Posteriormente 

foram aplicadas 15 entrevistas semiestruturas a gestores, professores e técnicos 

administrativos que de alguma forma vivenciaram o processo de adesão e 

implantação do REUNI na Universidade Federal do Amapá. Para tanto utilizou-se da 

técnica de análise de conteúdo, consistente nas informações obtidas em todas as 

fontes documentais e nas entrevistas. O resultado aponta que o REUNI foi uma 

política pública que apesar da oposição inicial sofrida e da impossibilidade de 

cumprimento de todas as metas decorrentes da falta de um planejamento prévio e de 

uma fiscalização e acompanhamento eficazes, foi um importante programa de 

inclusão social, pois foi capaz de promover uma significativa expansão na UNIFAP, 

resultando em aumento de oportunidade de acesso ao ensino superior às pessoas 

historicamente consideradas excluídas pela sociedade. Contudo, o problema maior 

que se levanta é a dificuldade em manter os frutos desta expansão, considerando a 

crise financeira que as instituições de ensino superior estão enfrentando, com pouco 

recurso e com cortes drásticos nos repasses para a educação.  

Palavras-chave: REUNI. Educação Superior. Democratização do ensino. Expansão. 

 



 
 

ABSTRACT 

This research aims to make a diagnosis of the Program of Support to Restructuring 

and Expansion Plans of Federal Universities (REUNI), regarding the expansion of 

vacancies and social inclusion at the Federal University of Amapá (UNIFAP). 

Launched in 2007, through Decree No. 6096, this government program aimed to 

expand access and permanence in higher education. In this sense, the following 

specific objectives were defined: research the context of implementation of REUNI 

nationally and within the Federal University of Amapá; point out the possible 

contributions brought by adherence to this program at the Federal University of Amapá 

regarding the expansion of vacancies and social inclusion; and identify the difficulties 

encountered by the Federal University of Amapá after REUNI. Methodologically, this 

research is configured as exploratory, qualitative, bibliographic and documentary, 

where different sources were used, such as official documents, made available on 

governmental websites and documents produced by UNIFAP itself concerning REUNI. 

Subsequently, 15 semi-structured interviews were applied to managers, teachers and 

administrative technicians, who somehow experienced the process of adhesion and 

implementation of REUNI at the Federal University of Amapá. For this, we used the 

technique of content analysis, consistent with the information obtained from all 

documentary sources and interviews. The result points out that REUNI was a public 

policy that despite the initial opposition suffered and the impossibility of meeting all the 

goals resulting from the lack of previous planning and effective supervision and 

monitoring, was an important social inclusion program as it was able to promote 

significant expansion in UNIFAP, resulting in increased access to higher education for 

people historically considered to be excluded by society. However, the biggest problem 

that arises is the difficulty in maintaining the fruits of this expansion, considering the 

financial crisis that higher education institutions are facing, with little recourse and 

drastic cuts in transfers to education. 

Keywords: REUNI. College education. Democratization of education. Expansion. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O objetivo desta pesquisa é fazer um diagnóstico do Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), quanto 

à ampliação das vagas e a inclusão social na Universidade Federal do Amapá 

(UNIFAP). Em linhas gerais, esse programa, fez parte do Plano de Desenvolvimento 

da Educação – PDE e foi implantado no dia 6 de abril de 2007, por meio do Decreto 

Presidencial 6.096/07. Sua finalidade principal de criação era fomentar o 

desenvolvimento econômico e social do país por meio da  ampliação do acesso e 

permanência na educação superior no âmbito federal. Para tanto, o governo federal 

instituiu uma série de medidas que objetivavam dar condições para que as 

universidades federais pudessem promover a expansão acadêmica, pedagógica e 

estrutural (BRASIL, 2007). 

O REUNI, foi um programa instituído pelo governo federal  com a intenção 

de democratização ao acesso do ensino superior brasileiro, ou seja, expandir as 

possibilidades de forma igualitária ao acesso e permanência de jovens em um curso 

superior fornecido por uma instituição de ensino pública federal. Este programa previa 

seis diretrizes, dentre as quais destaca-se como o foco deste estudo: a redução das 

taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de ingresso, 

especialmente no período noturno e; ampliação de políticas de inclusão e assistência 

estudantil. 

A ideia de se trabalhar esta temática surgiu no momento em que esta 

pesquisadora participava de uma reunião com a gestão administrativa da 

Universidade Federal do Amapá, em que estava sendo tratado de assuntos 

relacionados ao REUNI, como os frutos que esse programa produziu e as dificuldades 

em mantê-los por conta da queda nos repasses das verbas federais às universidades. 

Diante disso, surgiu o interesse e a necessidade de estudar a execução do Programa 

REUNI na Universidade Federal do Amapá, com foco nos aspectos da ampliação de 

vagas e da inclusão social. 

Nesse sentido, é de suma importância compreender o cenário em que se 

apresenta tal política de governo, bem como o cenário de mudanças por ela causado 

e de que forma ela impacta no cotidiano da Universidade Federal do Amapá. Logo, a 

presente pesquisa tem como questão central a seguinte indagação: qual foi a 
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contribuição do REUNI para o desenvolvimento da Universidade Federal do Amapá, 

em relação à ampliação de vagas e de políticas de inclusão e assistência estudantil? 

Este questionamento vai ao encontro de seus objetivos: geral que é fazer um 

diagnóstico do Reuni na Universidade Federal do Amapá, quanto à ampliação de 

vagas e da inclusão social e dos objetivos específicos, quais sejam: pesquisar o 

contexto de implantação do REUNI a nível nacional e no âmbito da Universidade 

Federal do Amapá; apontar as possíveis contribuições trazidas pela adesão a esse 

programa na Universidade Federal do Amapá quanto à ampliação de vagas e da 

inclusão social; e identificar as dificuldades encontradas pela Universidade Federal do 

Amapá após o REUNI. 

A finalidade deste estudo é auxiliar a UNIFAP com um diagnóstico que 

produza informações relevantes quanto à execução do REUNI, em relação à 

ampliação de vagas e inclusão social, assim como, identificar as dificuldades 

encontradas após a vigência desse programa. Acredita-se que esta pesquisa trará 

contribuições relevantes na reflexão sobre os caminhos trilhados pela UNIFAP na 

busca de sua expansão e para que esta IFES tenha dados que possam lhe orientar 

na formulação de ações administrativas e planejamento de estratégias que possam 

auxiliar na manutenção da expansão promovida por este programa e dos benefícios 

trazidos para a sociedade amapaense. Outra finalidade, é disponibilizar aos 

acadêmicos e comunidade em geral, um estudo sobre o programa que representou 

um marco no desenvolvimento da UNIFAP. 

Esta dissertação foi elaborada em quatro capítulos além desta introdução, 

que dedicou-se primeiramente a fazer uma breve apresentação da temática 

trabalhada, mostrando como surgiu a ideia de desenvolver essa temática, expondo a 

metodologia e dimensões aplicadas e finalmente retratando a finalidade da pesquisa 

como importante instrumento para auxiliar a gestão administrativa da UNIFAP .O 

segundo capítulo aborda sobre conceitos de políticas públicas, como atuam as 

políticas públicas para a educação no Brasil e posteriormente contextualiza o REUNI 

e o apresenta como uma política educacional de expansão. O terceiro capítulo foi 

dedicado ao local da pesquisa, a Universidade Federal do Amapá, seu histórico e a 

atuação do REUNI nesta instituição. O quarto capítulo vai tratar dos resultados e 

discussões, neste capítulo é feita a análise dos relatos das entrevistas 

semiestruturadas concedidas pelas pessoas que vivenciaram a implantação do 

REUNI na UNIFAP, com base nas três categorias criadas para trabalhar a temática 
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deste trabalho. E finalmente o último capítulo que conclui os estudos, baseado no 

arcabouço de dados colhidos por meio das entrevistas, documentos e referencial 

bibliográfico. 

Considerando a classificação apresentada por Gil (2010) pode-se afirmar 

que quanto ao objetivo esta pesquisa configura-se como exploratória,  visto que busca 

propiciar maior familiaridade com o problema, objetivando torná-lo mais visível. Para 

este autor esta pesquisa compreende estudo bibliográfico, entrevista com atores que 

vivenciaram o problema pesquisado, bem como a análise de exemplos para uma 

melhor compreensão do fato. Embora o planejamento da pesquisa exploratória seja 

bastante flexível, geralmente ela assume a forma de pesquisa bibliográfica ou de 

estudo de caso. Neste caso, optou-se pela pesquisa bibliográfica e documental, que  

apesar da semelhança, diferenciam-se pela natureza das fontes, visto que a pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado e que já receberam 

tratamento analítico como livros e artigos científicos e a pesquisa documental utiliza-

se de materiais que ainda não receberam tratamento analítico, como : documentos 

conservados em arquivos de órgão públicos, fotografias, atas de reunião, etc. (GIL, 

2010). 

Assim, desde a fase inicial da pesquisa, até a conclusão, buscou-se o 

contato direto com os estudos já realizados sobre o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais tanto em nível nacional, 

quanto em nível local, disponibilizados em: livros, artigos, periódicos, monografias, 

teses, sítios da internet para coleta de dados estatísticos junto ao Ministério da 

Educação (MEC), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e no site da 

universidade. Foi feito também a análise documental do Plano de Metas apresentado 

pela UNIFAP ao MEC, bem como Ata da reunião que aprovou este plano de metas, 

entre outros documentos oficiais. 

Trata-se de um estudo exploratório, baseado em metodologia qualitativa e 

na aplicação de entrevistas semiestruturadas. 

Sobre o pesquisador qualitativo, Bardin (1977, p.107), instrui que “recorre 

a indicadores não frequênciais susceptíveis de permitir inferências, por exemplo, a 

presença ou a ausência pode constituir um índice tanto ou mais frutuoso do que a 

frequência de aparição”. Sob a mesma ótica, Demo (2009, p.158), leciona que a 
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interpretação de um pesquisador que se utiliza da modalidade qualitativa, “merece 

crédito pela profundidade de sua visão”, ocasionada  por sua intensa subjetividade. 

 Em relação à pesquisa qualitativa, Denzin (2006) destaca que:  

 

A pesquisa qualitativa é observada como uma atividade que localiza o 
observador no mundo e se constitui por meio de práticas materiais e 
interpretativas que tornam este mundo visível e que o transformam em uma 
série de representações feitas através de notas de campo, entrevistas, 
fotografias, anotações pessoais e outros (DENZIN, 2006, p.16).  

 

Além da pesquisa bibliográfica e documental, os elementos foram 

coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com atores que participaram da 

implantação do REUNI na Universidade Federal do Amapá.  

Os sujeitos desta pesquisa, foram docentes e técnicos administrativos, que 

participaram como protagonistas, na elaboração, execução e acompanhamento do 

REUNI na UNIFAP, bem como atores coadjuvantes, que não participaram do 

processo de elaboração, mas que acompanharam a implantação, entre os quais 

destacam-se pessoas que eram contrárias ao REUNI. 

Foram realizadas 15 entrevistas semiestruturadas (Anexo C) de  caráter 

qualitativo, com sete docentes e oito técnicos administrativos, entre os quais, a maioria 

participantes da gestão administrativa da UNIFAP, no período de implantação do 

REUNI, docentes de cursos criados a partir do REUNI e de cursos anteriores a este 

programa e também, objetivando a  imparcialidade e o não direcionamento do 

resultado, foram ouvidas pessoas que atuaram como opositores do processo de 

implantação do REUNI. As perguntas foram feitas de forma aberta para que o 

entrevistado pudesse discorrer à vontade sobre o assunto abordado. 

As entrevistas foram realizadas entre os meses de maio e junho do ano 

2019, com agendamento prévio, deixando o entrevistado à vontade para marcar data, 

horário e local. Todos os entrevistados autorizaram a gravação, com a assinatura da 

declaração de pesquisa voluntária e termo de consentimento livre e esclarecido 

(anexos A e B), após a exposição dos objetivos da pesquisa, dos riscos mínimos e 

esclarecimentos de dúvidas.  O lócus da pesquisa, como já explanado anteriormente 

foi a Universidade Federal do Amapá. Os entrevistados serão identificados pela letra 

“E” e a numeração correspondente a ordem da entrevista realizada, indo de 1 a 15, 

para que não sejam expostos os nomes dos participantes, como forma de resguardá-
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los. Posteriormente, as entrevistas foram transcritas exatamente como foram faladas, 

como forma de manter a integridade das falas e evitar perdas nos depoimentos. 

O roteiro das entrevistas foi adaptado utilizando como referência a 

Dissertação de Mestrado com tema: "OS LIMITES E AS POSSIBILIDADES DO 

PROGRAMA REUNI: UM ESTUDO DE CASO DA EXPERIÊNCIA DA UFT", de autoria 

de Alexsandro Mota Sobrinho, na qual foi devidamente validada pela Universidade 

Federal do Tocantins, sendo devidamente referenciada neste trabalho. 

Como forma de melhor alcançar o objetivo da pesquisa, foram elencadas 

três categorias de entrevistas, que foram separadas em consonância com a 

participação do entrevistado no processo de implantação do REUNI, são elas:  

 Grupo 1 (G1) – Para pessoas que participaram do histórico de 

implantação do REUNI 

 Grupo 2 (G2) – Para docentes de graduação e pós-graduação 

 Grupo 3 (G3) – Para técnicos administrativos  

O quadro abaixo relaciona os participantes, seus respectivos cargos, bem 

como o grupo de pesquisa ao qual fez parte, por questão ética as identificações dos 

participantes foram resguardadas e os mesmos foram identificados por códigos. 

                         Quadro 1 -  Relação dos Entrevistados 
 

ENTREVISTADO 
 

CARGO/FUNÇÃO 
 

GRUPO 

E1 Docente de curso anterior ao REUNI G2 

E2 Técnico Administrativo G1 

E3 Reitor G1 

E4 Docente de curso anterior ao REUNI G2 

E5 Docente de curso após REUNI G2 

E6 Vice-Reitor (2º) G1 

E7 Técnico Administrativo G1 

E8 Técnico Administrativo G1 

E9 Docente de curso após REUNI G2 

E10 Técnico Administrativo G3 

E11 Técnico Administrativo G3 

E12 Técnico Administrativo G1 

E13 Técnico Administrativo G3 

E14 Técnico Administrativo G3 

E15 Vice-Reitor (1º) G1 

Fonte: Elaboração própria 
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Observa-se no quadro 2, que dos 15 entrevistados, sete participaram do 

G1; quatro do G2; e  quatro do G3. 

O Grupo 1, foi direcionado às pessoas que participaram diretamente do 

histórico de implantação do REUNI, como a gestão administrativa da UNIFAP e os 

membros da comissão de elaboração do Plano de Metas para apresentação ao MEC. 

O Grupo 2, foi destinado aos docentes de graduação e pós-graduação, que 

vivenciaram a implantação do REUNI sendo professores dos cursos já existentes 

antes da implantação e para aqueles que entraram na UNIFAP em cursos criados a 

partir deste programa. Neste grupo também incluem os docentes opositores ao 

REUNI. 

O Grupo 3, é composto por técnicos administrativos que vivenciaram a 

implantação do REUNI e alguns que ajudaram na elaboração do Plano de Metas 

mesmo sem fazer parte da comissão. 

Para Severino (2016.p.133), a entrevista é considerada como uma “técnica 

de coleta de informações sobre um determinado assunto, diretamente solicitadas aos 

sujeitos pesquisados. [...] O pesquisador visa aprender o que os sujeitos pensam, 

sabem, representam, fazem e argumentam”. No mesmo sentido, Haguette (1997, 

p.86), conceitua a entrevista como sendo um “processo de interação social entre duas 

pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de 

informações por parte do outro, o entrevistado”. 

“Por entrevista semiestruturada entende-se aquela onde o entrevistador 

elenca algumas questões norteadoras, mas não as usa de forma rígida, o que permite 

ao entrevistado se expressar de forma livre”.(INÁCIO, 2016 p.183). Triviños (2007, 

p.146),  também apresenta seu entendimento sobre entrevista semiestruturada, 

 

Podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela que 
parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, 
que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 
interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que 
recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo 
espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro 
do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na 
elaboração do conteúdo da pesquisa. 
 

As autoras Boni e Quaresma (2005), explicam como se dá a organização 

da entrevista semiestrutura, 

“As entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, 
onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O 
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pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, 
mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa 
informal. O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que achar 
oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo perguntas 
adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a 
recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao tema 
ou tenha dificuldades com ele.”(BONI; QUARESMA, 2005, P.75). 
 
 

A entrevista semiestruturada baseia-se em um diálogo,  entre o 

pesquisador e alguém que de certa forma contribuiu, participou ou assistiu, uma 

determinada situação ou fato, no qual são feitas ao entrevistado, perguntas 

previamente formuladas, mas que deixam margem de liberdade para que os 

entrevistados possam se expressar livremente, sem pressões e nem interrupções 

para que não ocorra a quebra de pensamento do entrevistado sobre o tema proposto 

e com isso se obtenha melhores resultados. Assim sendo, apesar de terem sido 

usadas outras  técnicas, a entrevista semiestruturada foi o  principal instrumento 

empregado nesta pesquisa, em conformidade com o pensamento de Alencar (2007, 

p.76),  que ressalta que a entrevista semiestruturada “pode ser empregado como 

técnica principal de um estudo ou combinada com outras técnicas”. 

Neste caso, a sistemática adotada para o tratamento dos dados 

supramencionados foi a análise de conteúdo do material, para Laville e Dionne (1999, 

p. 215), “[...] análise de conteúdo: consiste em desmontar a estrutura e os elementos 

desse conteúdo para esclarecer suas diferentes características e extrair sua 

significação.” Nessa premissa,  foram consideradas a objetividade explícita nos dados 

e a subjetividade e visão de mundo dos sujeitos envolvidos na pesquisa (VERGARA, 

2005). 

Na definição de Bardin (2011) a análise de conteúdo se constitui de várias 

técnicas, nas quais busca-se descrever o conteúdo emitido no processo de 

comunicação, seja ele por meio de falas ou textos. Este autor acrescenta, em 

consonância com Triviños (1987) que por meio da análise de conteúdo, é possível 

desvendar motivações, crenças e valores. Campos (2004) observa alguns importantes 

aspectos da  técnica análise de conteúdo: 

 

Vislumbramos assim, que o desenvolvimento deste método passa 
invariavelmente pela criatividade e pela capacidade do pesquisador 
qualitativo em lidar com situações que, muitas vezes, não podem ser 
alcançadas de outra forma. De qualquer maneira é uma importante 
ferramenta na condução da análise dos dados qualitativos, mas deve ser 
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valorizado enquanto meio e não confundido como finalidade em um trabalho 
científico. (CAMPOS, 2004, p. 614). 
 

Nesta perspectiva, a análise de conteúdo neste estudo é plenamente 

admissível, pelo fato de se tratar de um estudo qualitativo, utiliza tanto procedimentos 

sistemáticos e ditos objetivos de descrição dos conteúdos, quanto inferências e 

deduções lógicas. Com aplicação de práticas tanto hermenêutica na busca dos 

significados, quanto numéricas na busca de resultados que comprovam as falas dos 

entrevistados (BARDIN, 2011). 

Assim, para proceder com a análise de conteúdos, delimitou-se as 

seguintes categorias, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 2 - Categorias e Subcategorias para análise de conteúdo 
Categori
a 

Descrição Subcategoria Conceito norteador 

P
e
rc

e
p

ç
ã
o

 g
e
ra

l 

s
o

b
re

 o
 R

E
U

N
I O enquadramento 

de aspectos 
aplicáveis à 

percepção dos 
participantes 

sobre o REUNI 

 
Criação e implementação 

Indica os procedimentos de adesão 
ao REUNI 

Acompanhamento e 
fiscalização (MEC) 

Indica os meios de 
acompanhamento 

Pontos positivos Indica os benefícios do REUNI 

Pontos negativos 
Indica as críticas ao REUNI 

A
m

p
li
a
ç

ã
o

 d
a
 o

fe
rt

a
 

d
a
 e

d
u

c
a

ç
ã
o

 d
e

 

c
u

rs
o

 s
u

p
e
ri

o
r 

 

 

O enquadramento 
dos aspectos 
aplicáveis à 

percepção dos 
participantes dos 

benefícios do 
REUNI para 
ampliação e 
ocupação de 

vagas 

Aumento de vagas de 
ingresso  
 

Indica o aumento ou diminuição de 
vagas(principalmente noturno) 

Redução das taxas de 
evasão 
 

Indica o percentual de evasão e 
permanência nos cursos 

Ocupação das vagas 
ociosas 
 

Indica o percentual de ocupação das 
vagas ociosas nos cursos 

 

C
o

m
p

ro
m

is
s
o

 S
o

c
ia

l 

d
a
 I
n

s
ti

tu
iç

ã
o

 

 
O enquadramento 
dos aspectos que 
compreendem o 

compromisso 
social da 

instituição com 
base na  

percepção dos 
participantes 

 
Políticas de Inclusão 

 
Indica a elevação da qualidade 

Programas de assistência 
estudantil 

Indica nível de organização dos 
cursos 

 
Políticas de extensão 
universitária 

 
Indica variedade de modalidade de 
graduação 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

Ressalta-se que na primeira categoria analisou-se a percepção geral dos 

participantes em relação ao REUNI e nas demais foram analisadas a ampliação das 

vagas e a inclusão social, perfazendo duas das seis diretrizes determinadas pelo 

Decreto 6.069/2007. 
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2 POLÍTICA PÚBLICA 

 

É de suma importância, conhecer a origem de uma determinada área, pois 

isso dá embasamento  para entender como ocorreu seu processo evolutivo e qual a 

sua visão para o futuro. Este capítulo, tem a  intenção de apresentar a origem, análise 

conceitual e tipologias de políticas públicas,  bem como conhecer quem foram os seus 

precursores;  posteriormente,  foi feito um apanhado das políticas públicas para a 

educação no Brasil, com uma análise a partir da década de 90 até a implantação do 

REUNI, e finaliza com a contextualização e apresentação, deste programa como 

política pública educacional de expansão. 

 Ao ser apresentada como uma área de conhecimento acadêmico, a 

política pública, relaciona-se primeiramente com uma subárea chamada de ciência 

política, posteriormente apresenta-se com caráter multidisciplinar. Origina-se na 

primeira metade do século XX, nos Estados Unidos, e a partir daí expande-se para o 

mundo, por meio do trabalho de diversos autores que contribuíram sobremaneira para 

o seu desenvolvimento enquanto campo de conhecimento, métodos de investigação 

e técnicas de pesquisa. Entre outros autores destaca-se o trabalho de: Harold Dwight 

Laswell (1936), que foi o precursor da expressão “Análise de Política Pública” (Policy 

Analysis);  Herbert Simon (1957), que introduz o conceito de “Policy Makers”;  Charles 

Lindblom (1959), que critica o trabalho de seus antecessores;  e David Eastone (1965), 

vem tratar que as políticas públicas sofrem influências diretas de grupos de interesse. 

Souza (2006, p.4), os chama de” “pais” fundadores da área de políticas públicas”1. 

 Souza (2006), faz uma  importante abordagem do trabalho desses autores, 

 

 Laswell (1936) introduz a expressão policy analysis (análise de política 
pública), ainda nos anos 30, como forma de conciliar conhecimento 
científico/acadêmico com a produção empírica dos governos e também como 
forma de estabelecer o diálogo entre cientistas sociais, grupos de interesse e 
governo 

 Simon (1957) introduziu o conceito de racionalidade limitada dos decisores 
públicos (policy makers), argumentando, todavia, que a limitação da 
racionalidade poderia ser minimizada pelo conhecimento racional. Para Simon, 
a racionalidade dos decisores públicos é sempre limitada por problemas tais 
como informação incompleta ou imperfeita, tempo para a tomada de decisão, 
auto-interesse dos decisores, etc., mas a racionalidade, segundo Simon, pode 
ser maximizada até um ponto satisfatório pela criação de estruturas (conjunto 
de regras e incentivos) que enquadre o comportamento dos atores e modele 

                                                           
1 Para um estudo mais aprofundado, ver Souza (2006) em Políticas Públicas: Conceitos, Tipologias e 

Sub-Áreas. 
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esse comportamento na direção de resultados desejados, impedindo, 
inclusive, a busca de maximização de interesses próprios. 

 Lindblom (1959; 1979) questionou a ênfase no racionalismo de Laswell e 
Simon e propôs a incorporação de outras variáveis à formulação e à análise de 
políticas públicas, tais como as relações de poder e a integração entre as 
diferentes fases do processo decisório o que não teria necessariamente um fim 
ou um princípio. Daí por que as políticas públicas precisariam incorporar outros 
elementos à sua formulação e à sua análise além das questões de 
racionalidade, tais como o papel das eleições, das burocracias, dos partidos e 
dos grupos de interesse. 

 Eastone (1965) contribuiu para a área ao definir a política pública como um 
sistema, ou seja, como uma relação entre formulação, resultados e o ambiente. 
Segundo Easton, políticas públicas recebem inputs dos partidos, da mídia e 
dos grupos de interesse, que influenciam seus resultados e efeitos. (SOUZA, 
2006 p.4-5, marcação e grifos nossos) 
 

 Para Lindblom (1959), a política pública, não pode ser analisada 

isoladamente, ela sempre vem acompanhada de uma série de fatores, questões e 

grupos que são necessários na observação de um estudo. David Eastone (1984), 

discorre sobre a influência direta de grupos de interesse nos resultados das políticas 

públicas. Para este autor a política pública é um sistema com diversas interfaces. 

Laswell (1936), foi o pioneiro a trabalhar a diferenciação entre o estudo de 

políticas públicas e análise de políticas, com foco na constituição das policy sciences, 

para tanto, utilizou-se de duas vertentes, uma voltada ao conhecimento sobre o 

processo de política pública (policy studies) e outra orientada para  as políticas (policy 

analysis). Nos quais, os estudos de políticas são desenvolvidos por acadêmicos, e se 

referem à natureza das atividades estatais, em busca de entendimento e explicação 

para o processo da política pública (DOBUZINSKIS, HOWLETT e LAYCOCK, 2007). 

Quanto a análise de políticas seriam os estudos voltados para a política nos quais 

estariam envolvidos a geração e a mobilização do conhecimento, com pretensão de 

subsidiar as políticas públicas (Farah, 2013a). 

Desta forma,  Farah (2016), citando (Howlett e Lindquist, 2007; Blum e 

Schubert, 2013)  explica que “o desenvolvimento da análise de políticas públicas nos 

EUA foi o eixo da institucionalização do campo de política pública naquele país. Esse 

campo desenvolveu-se, no entanto, segundo trajetórias distintas em outros países, 

em muitos dos quais não ocorreu uma diferenciação entre dois subcampos, o de policy 

analysis e o de policy studies [...], como no caso do Brasil” (FARAH, 2016, p.964), que 

será a abordagem do tópico seguinte. 

Ressalta-se que foram as demandas da sociedade que fizeram surgir as 

políticas públicas, que se concretizam por meio de normas com objetivos específicos 

para determinada área, conforme ressalta,  Bucci, (2001) " as políticas, diferentemente 
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das leis, não são gerais e abstratas, mas ao contrário, são forjadas para a realização 

de objetivos determinados." Depreende-se assim que as políticas públicas são 

mecanismos de efetivação dos direitos que estão previstos nas normas legais, 

contudo, a eficácia  destas normas só é alcançada, quando as políticas públicas  

atendam satisfatoriamente às demandas da sociedade. 

Políticas públicas, não tem um conceito pronto, existem inúmeras 

definições a respeito, contudo, não se pode dizer que um conceito seja melhor que o 

outro, mas certamente, existe uma completude de um para com o outro baseados em 

suas vertentes. Neste sentido, Souza (2006), ressalta que mesmo que existam 

diferentes abordagens, “as definições de políticas públicas assumem, em geral, uma 

visão holística do tema, uma perspectiva de que o todo é mais importante do que a 

soma das partes”. Nesta direção, se a política pública for considerada como um campo 

holístico, ou seja, uma área situando diversas unidades, para Souza (2006), implica 

em duas situações: “ A primeira, a área torna-se território de várias outras disciplinas, 

teorias e modelos analíticos”, caracterizando uma multidisciplinariedade. “A segunda 

é que o caráter holístico da área não significa que ela careça de coerência teórica e 

metodológica, mas sim que ela comporta vários "olhares"”(SOUZA, 2006, p.5). 

Celina Souza (2006),faz um resumo do que seja política pública: 

 

[...] campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, "colocar o governo 
em ação" e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando 
necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável 
dependente). Em outras palavras, o processo de formulação de política 
pública é aquele através do qual os governos traduzem seus propósitos em 
programas e ações, que produzirão resultados ou as mudanças desejadas 
no mundo real. (SOUZA, 2006 p.5). 
 
 

João Martins Tude, preleciona que:  

Políticas Públicas, tradicionalmente, compreendem o conjunto das decisões 
e ações propostas geralmente por um ente estatal, em uma determinada área 
(saúde, educação, transportes, reforma agrária etc.), de maneira 
discricionária ou pela combinação de esforços com determinada comunidade 
ou setores da sociedade civil (TUDE, 2010, p.11). 
 

Tude (2010),  ainda destaca a evolução do conceito de políticas públicas 

ao longo dos tempos, principalmente na área da ciência política.  Sobre essa evolução, 

este autor trata de forma cristalina. 

Inicialmente, consideravam-se as Políticas Públicas quase exclusivamente 
como outputs do sistema político, ou seja, as ações executadas por um ente 
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estatal a partir de demandas captadas, negociadas e transformadas da 
sociedade; sendo que a ciência política se preocupava em estudar somente 
os inputs, que eram essas demandas da sociedade responsáveis pela 
formação desses outputs. Entretanto, com a evolução desta ciência, as 
políticas começaram a ser concebidas como unidade de análise, sendo 
estudado o seu processo como um todo (inputs + outputs). Dessa forma, os 
estudos nessa temática passaram a se ocupar em entender desde a origem 
até a formação final das políticas públicas, abordando todos os autores 
envolvidos para o seu desenvolvimento. (TUDE, 2010, p.12). 
 

Nesta perspectiva, Amabile (2012), define  políticas públicas, como  "[...] 

decisões que envolvem questões de ordem pública com abrangência ampla e que 

visam à satisfação do interesse de uma coletividade" ou "[...] estratégias de atuação 

pública, estruturadas por meio de um processo decisório composto de variáveis 

complexas que impactam na realidade" ou ainda, de maneira mais sintética, como "[...] 

a concretização da ação governamental". Para este autor, as Políticas públicas 

perpassam por quatro etapas principais, a saber: formulação, execução, 

monitoramento e avaliação. Segundo ele, essas etapas servem para facilitar a sua 

inclusão na agenda do governo até o processo final de avaliação. 

Contudo, ao tratar de políticas públicas, faz-se necessário enfatizar o fator 

política social, ou seja, a política voltada ao bem estar da população, que abrangem  

áreas como: seguridade social; saúde ; emprego; saneamento; habitação; estrutura 

fundiária; e educação, na qual é o foco deste estudo. 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

A educação, faz parte das políticas públicas de cunho social, voltadas a 

diminuir as desigualdades da sociedade. Nesta premissa, Saviani (2008) aponta que 

a expressão política social está ligada a uma certa maneira de conceber, organizar e 

operar a administração da coisa pública, o que implica ao setor da educação 

fundamentar-se como veículo de combate às desigualdades sociais, diferenças, 

diversidades e desigualdades de renda e oportunidades que movimentam a 

sociedade. 

No Brasil,  as políticas educacionais foram implantadas a partir de um 

contexto marcado por profundas e históricas desigualdades sociais, por isso  para que 

haja uma melhor compreensão é importante aliar este contexto às transformações 

econômicas vivenciadas no país, para tanto, será feito uma breve análise do 

panorama brasileiro dos anos 1990, momento em que o país sofreu mudanças  
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significativas nas áreas econômica e política, sendo fortemente influenciado pelas 

políticas econômicas mundiais. 

Para Ferreira (2008), a adoção de uma política pública consistente 

perpassa pela formação de um profissional entendido como mediador da vida social 

e das expectativas do desejo coletivo de uma comunidade global, interferem no 

desenvolvimento da consciência social e política e também no processo de 

democratização do conhecimento. 

Assim, as políticas públicas sociais encontram-se como comandos de 

conduta, organização e direção do Estado para com a sociedade, assumem e 

desempenham função regulamentadora das ações do Estado no controle de 

problemas de funcionalismo, déficits e desigualdades sociais de um determinado 

período. 

Na década de 1990, as políticas sociais e econômicas sofriam influência da 

Agenda Neoliberal, que segundo Dourado (2002), interferiu no estabelecimento de 

uma nova forma de pensar o mundo, baseado em novos padrões comportamentais, 

em virtude da reformulação do pensamento liberal que se transforma em 

neoliberalismo, na qual o Estado passaria a atuar minimamente nas atividades  

econômicas, estabelecendo-se assim, relações sociais nos aspectos público e 

privado.  

Nessa conjuntura,  Oliveira (2010), conceitua o que vem a ser 

neoliberalismo: 

Neoliberalismo é uma expressão derivada de liberalismo, doutrina de política 
econômica fundada nos séculos XVIII e XIX que teve como orientação básica 
a não intervenção do Estado nas relações econômicas, garantindo total 
liberdade para que os grupos econômicos (proprietários dos meios de 
produção; burguesia, usando uma definição marxista) pudessem investir a 
seu modo os seus bens. Na perspectiva liberal, o Estado deixa de regular a 
relação entre empregador e trabalhador, entre patrão e empregado, entre 
burguesia e proletariado. Isso fatalmente conduz as relações de produção a 
uma situação de completa exploração da classe proprietária sobre a classe 
despossuída (OLIVEIRA, 2010, p. 6). 
 
 

Segundo este autor o neoliberalismo é a readequação da política liberal 

para o processo de globalização que culminou com uma agenda econômica única em 

nível mundial (OLIVEIRA, 2010; DALE, 2004). Neste sentido para Leme (2010 p.114) 

“ As mudanças radicais ocorridas no campo político, ideológico e econômico, oriundas 

da reemergência do ideário neoliberal [...], teve impactos decisivos em esfera 

mundial.”  Este autor ressalta ainda que, “Só assim entendemos ser possível verificar 
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em que medida o processo de globalização serviu como um difusor privilegiado 

(simultâneo e sincrônico) dos ideários neoliberais por diversos países” (LEME, 2010, 

p.114). 

Nesse contexto, a Reforma do Estado se consolida, com base no discurso 

neoliberal de abertura de sua participação no setor econômico. Para Souza (2007), 

esta situação, provocou uma gradual deterioração dos serviços públicos e 

consequentemente o agravamento da crise fiscal e o aumento da inflação. A partir de 

então passou-se a defender a necessidade de reduzir o tamanho do Estado, para que 

ocorresse a abertura na economia brasileira. 

 Para os críticos do estado intervencionista e defensores do neoliberalismo, 

os serviços sociais deveriam ser regidos pelas leis de mercado e com a finalidade de 

geração de capital, conforme preceitua Luiz Fernandes Dourado2:  

  

A crítica ao Estado intervencionista, efetivada pelos partidários do 
neoliberalismo, e a busca de minimização da atuação do Estado no tocante 
às políticas sociais, pela redução ou desmonte das políticas de proteção, são 
prescritas como caminho para a retomada do desenvolvimento econômico 
por meio da reforma do Estado. A defesa ideológica dessa reforma é 
implementada pelo discurso de modernização e racionalização do Estado, 
objetivando, desse modo, a superação das mazelas do mundo 
contemporâneo (desemprego, hiperinflação, redução do crescimento 
econômico...) e de adaptação às novas demandas pelo processo de 
globalização em curso. (DOURADO, 2002, p.235-236). 
 

Esta reforma provocou a redefinição do modelo de gestão, principalmente 

em áreas estratégicas como nos serviços sociais que abrangem: seguridade social, 

saúde, cultura e educação. Isso refletiu em toda a sociedade, como por exemplo, no 

ensino superior que após a reforma passa a se relacionar diretamente com o 

segmento de mercado, pelo fato da educação superior tornar-se responsável pela 

formação e capacitação de mão de obra qualificada para compor o mercado de 

trabalho. 

 É neste sentido que preleciona Danilo Maciel: 

 

As políticas educacionais adotadas para o Ensino Superior instantaneamente 
sofrem os reflexos dessas transformações econômicas e sociais, pois a 
preparação para o mercado de trabalho é considerada uma responsabilidade 
deste nível de ensino. Desta forma, as demandas tornaram urgente uma 

                                                           
2 Professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (FE/UFG), doutor em 
Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), coordenador do Núcleo de Estudos e 
Documentação, Educação, Sociedade e Cultura (NEDESC) da FE/ UFG e coordenador do Projeto 
Integrado de Pesquisa “Políticas de expansão e interiorização da educação superior em Goiás nos 
anos 90” (CNPq) 
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mudança na postura das universidades, pela visão do Estado. (MACIEL, 2014 
p.74) 
 

No cenário criado pela influência neoliberal e a consequente  implantação 

da reforma do Estado,  ocorreu a redução de recursos destinados a  políticas sociais 

o que refletiu diretamente na manutenção do ensino superior,  pois segundo Minto 

(2006, p.3) “o que está em jogo é um processo de privatização cuja lógica é a da 

retirada dos gastos sociais da estrutura estatal.” Com a redução das verbas, abre-se 

a oportunidade para fontes de financiamento privados da atividade educacional, 

principalmente no que concerne ao ensino superior. 

Nesta premissa, observa-se que a educação passa a ser guiada pelos 

interesses de capital, e quem dita as regras desse jogo de interesses são as 

organizações internacionais, entre as quais destaca-se o Banco Mundial (BM), o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização Mundial do Comércio (OMC) e 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que 

orientavam a expansão educacional sob a lógica do lucro, por meio da privatização. 

 

Os organismos financeiros internacionais atuam como porta-vozes de tais 
interesses: por um lado, disseminando a idéia de que é necessário reformar 
(“modernizar”, “racionalizar”); por outro, impondo politicamente tais medidas, 
via formulação de diretrizes e estratégias, o que, nos anos de 1980-90, 
passou a servir como importante moeda de troca no plano das relações 
internacionais (MINTO, 2006, p.3). 
 

É nesta conjuntura que se dá a expansão do ensino superior no Brasil, que 

a partir da década de 90 passou a orientar os governantes quanto as políticas públicas 

de cunho social, com a ideia de democratização da educação superior. Política esta 

que foi amplamente criticada pelo fato do crescimento na área da educação ter sido 

expressivo na iniciativa privada e inexpressivo na pública, conforme pode ser visto no 

gráfico 01. 
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Gráfico 1 – Evolução das matrículas nos cursos de graduação 
presenciais e a distância no Brasil 

 
Fonte: Censo da educação Superior – Elaboração própria 
 

O gráfico acima demonstra claramente que desde a década de 90, a 

expansão no ensino superior se consumou por meio da iniciativa privada.  Em 1992 

os números ainda eram inexpressivos, mas a partir 1998, o crescimento disparou, 

porém na educação pública o crescimento ocorre de maneira tímida, não podendo ser 

comparado com o que ocorre com as IES privadas. 

Diante dessa configuração ocorreu a implementação, pelo Governo 

Federal, de programas considerados  marcos dessa conjuntura, como o Programa 

Universidade Para Todos (PROUNI) , que concede bolsas para graduação integrais e 

parciais a estudantes de baixa renda em faculdades privadas; o Programa de 

Financiamento Estudantil (FIES), que visa facilitar o ingresso de estudantes de baixa 

renda no ensino superior; o Sistema de Seleção Unificada (SISU), que é um sistema 

informatizado, gerenciado pelo MEC, no qual instituições de ensino público superior 

oferecem vagas para alunos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM). Este , por sua vez, é um programa que objetiva avaliar o desempenho dos 

estudantes do ensino médio, oriundos de escolas públicas e ´privadas dando a 

oportunidade de acesso a vagas em instituição de ensino superior pública, bem como 

o acesso aos programas de financiamentos estudantis em instituições privadas. Esses 

são alguns programas, entre outros, que integram as políticas públicas educacionais 
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implantadas no Brasil voltadas à democratização do ensino superior.  Também inclui-

se neste rol o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), que merece especial destaque por ser o objeto de 

estudo desta pesquisa e  pelo processo de democratização do ensino superior, na 

esfera pública,  que este programa de governo proporcionou para o país. 

Neste sentido,  é inegável que a implantação de políticas públicas voltadas 

para a democratização do ensino superior é de extrema importância, principalmente 

quando esta consegue alcançar o objetivo de inclusão das pessoas consideradas em 

desvantagens social, dando a elas o direito de participar na medida de suas 

desigualdades, de forma igualitária com os demais cidadãos. 

 

2.2  CONTEXTUALIZANDO O REUNI  

 

Para compreender o REUNI, faz-se necessário acompanhar o contexto  

político no qual ele foi criado, bem como, visualizar este programa como uma política 

pública educacional que tinha como principal objetivo a expansão  e democratização 

da educação superior. Este objetivo passou a fazer parte da agenda de políticas 

públicas do governo e com passar do tempo as entidades e associações ligadas a 

movimentos estudantis e instituições públicas de ensino superior federais, como por 

exemplo; ANDES, UNE, ANDIFES, entre outras, tomaram como tema de importantes 

discussões. 

O projeto que deu início ao Plano de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Públicas Federais surgiu a partir das inquietações e insatisfações de 

docentes e reitores das universidades federais do Brasil, que em meio à realidade 

educacional que as IFES  brasileiras estavam passando, frente à política neoliberal 

implantada nos anos 90 que entregava a educação superior nas mãos do capital 

privado, resolveram buscar forças para uma nova proposta de reforma para a 

educação superior. Com foco neste objetivo, em 2003, os reitores destas IFES 

formularam e entregaram ao então Presidente da República,  um documento que 

chamaram de “Proposta de Expansão e Modernização do Sistema Público Federal do 

Ensino Superior”, no qual continha  as metas necessárias para a modernização e 

expansão dessas instituições, que já estavam com suas estruturas acadêmica, 

curricular e física defasadas e sem atender às necessidades da população. 
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Posteriormente, no ano de 2006, foi apresentado outra proposta de 

reforma,  que segundo Costa Filho (2016), se intitulava de “Universidade Nova”, a qual 

objetivava mudanças curriculares e a abertura de cursos experimentais e 

interdisciplinares de graduação. Este autor explica tais mudanças: 

 

“As novas propostas se fundamentam numa “nova arquitetura curricular”, 
através da inserção de bacharelados interdisciplinares (Bls), com o objetivo 
de proporcionar uma formação universitária geral, precedendo a formação 
profissional da graduação e a formação científica ou artística da pós-
graduação” (COSTA FILHO, 2016, p..54). 
 
 

O programa “Universidade Nova”,  foi liderado pelo então reitor  da 

Universidade da Bahia, Prof. Dr Naomar Monteiro de Almeida Filho. “Este movimento 

buscava uma solução contra a obsolescência das universidades de modelo tradicional  

e tinha como marcos inspiradores o processo de Bolonha, os colleges estadunidenses 

e as contribuições do educador Anísio Teixeira”.  (BITTENCOURT; FERREIRA; 

BRITO, 2016 p. ). 

Destaca-se que a  contribuição de Anísio Teixeira3, foi de suma 

importância,  pois foi este educador e jurista, o responsável pela formulação da nova 

arquitetura curricular que seria proposta pela “UniNova”, ao criar “uma organização 

curricular arquitetada em ciclos iniciais de estudos gerais, direcionadas a grandes 

áreas do conhecimento” (COSTA FILHO, 2016, p 54). 

Neste momento, se configura um novo cenário político,  com expectativas  

que um outro modelo de desenvolvimento fosse implantado no país, principalmente 

no que concerne às políticas de cunho social voltadas para a educação superior, em 

que o Estado pudesse agir de forma efetiva, em busca da democratização de 

oportunidades  e em oposição ao modelo implantado pelo neoliberalismo. 

Neste cenário, houve a implantação de um  importante programa de 

governo intitulado “Uma escola do tamanho do Brasil”4, que entre outros objetivos 

voltados para a educação de modo geral, visava  também democratizar o acesso ao 

                                                           
3 Anísio Teixeira (1900-1971) foi um importante teórico da educação no Brasil. Foi o principal idealizador 
das grandes mudanças que ocorreram na educação brasileira no século XX. Fez parte do movimento 
de renovação do ensino chamado de Escola Nova. Disponível e: < 
https://www.ebiografia.com/anisio_teixeira/> Acesso em 07/04/2019. 
4 PT, Uma Escola do Tamanho do Brasil. Programa de Governo 2002 – coligação Lula Presidente. P. 
24. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001806.pdf. Acesso em: 05 
maio 2019. 

https://www.ebiografia.com/anisio_teixeira/
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ensino superior e garantir a permanência dos estudantes até o final do curso.  Sobre 

tais objetivos, Paulino (2015), apresenta as seguintes considerações: 

 

“Os objetivos de democratizar o acesso e garantir a permanência fazem parte 
deste programa amplo o bastante para trazer consigo o debate sobre a 
educação de crianças e jovens, em suas diferentes particularidades, ou seja, 
educação básica, profissionalizante, especial, educação escolar indígena, 
educação à distância e, claro, a educação superior[...]”. ( PAULINO, 2015, 
p.2, grifo nosso) 
 

Contudo, este programa ainda estava muito voltado ao ensino superior 

privado, pois foi a partir dele que se instituiu o PROUNI (Universidade Para Todos)5, 

no qual oferece bolsas de estudos integrais e parciais em instituições privadas, e isso 

incentivou a entrada de alunos nas faculdades particulares, conforme analisa Paulino 

(2015, p 2), que “os jovens na faixa etária de 18 a 24 anos que estavam devidamente 

matriculados na educação superior no Brasil (...) deste número 1/3 estava matriculado 

em instituições públicas e 2/3 em instituições privadas. Um número absurdamente 

pequeno indicativo da urgência de políticas públicas visando à sua alteração.” 

Diante desta realidade,  o Governo Federal vendo que suas ações voltadas 

à democratização do ensino superior estavam focadas muito mais para o setor 

privado, considerou a necessidade de implantação de programas que pudessem 

expandir o acesso nas instituições públicas de ensino superior e que acabassem com 

a estagnação  das instituições universitárias federais . Foi assim que surgiu o REUNI 

com a proposta de reestruturar e expandir as instituições de ensino superior públicas, 

para que a democratização do ensino superior se efetivasse  de fato na esfera pública. 

 

2.3  O REUNI COMO POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL DE EXPANSÃO 

 

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais, denominado REUNI, foi instituído pelo Decreto n. 6.096, de 

24 de abril de 2007, com prazo de duração de cinco anos, a saber 2008 a 2012, sendo 

uma das ações que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE 

lançado em 2007 para a educação superior, cuja meta era aumentar a participação 

                                                           
5 O Programa Universidade para Todos (PROUNI) do Ministério da Educação, instituído pela Lei n. 
11.096, de 13 de janeiro de 2005. Criado pelo governo federal em 2004, oferece bolsas de estudos, 
integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior, em cursos de graduação 
e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. 
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do setor público na oferta desta modalidade de ensino, onde a maior expressividade 

se encontrava, até então, na iniciativa privada (ARAÚJO, 2011). 

 Para esta autora, uma das principais características do REUNI, é a 

dimensão "expansão", que visa sobretudo atender à uma demanda antiga do Plano 

Nacional de Educação 2001-2010, que era atingir a oferta de ensino superior para, 

pelo menos, 30% da população na faixa etária dos 18 aos 24 anos, até o término de 

vigência do Plano.  

Segundo o Plano de Reestruturação e Expansão que a UNIFAP (2007) 

apresentou ao MEC, com a implantação do REUNI,  o governo federal adotou uma 

série de medidas para retomar o crescimento do ensino superior público, que tinha 

como objetivos principais: dar continuidade ao processo de crescimento das IFES, 

estimular a reestruturação interna acadêmica e o aumento do número de vagas no 

ensino superior público federal, tendo como meta global a elevação gradual no prazo 

de cinco anos da TCG (taxa de conclusão média de curso de graduação presenciais) 

para 90% e da RAP (relação de alunos em cursos presenciais por professor) para 18 

alunos no final de cinco anos, a contar do plano apresentado por cada IFES. 

O Governo Federal através deste programa sinalizou para as Instituições 

de ensino superior  a disposição em expandir a educação superior pública federal no 

país, por meio da adesão voluntária (não obrigatória) ao programa, mas condicionada 

à apresentação de projeto próprio de cada instituição, onde nele constasse a 

estimativa de recursos, em que os repasses das verbas estavam vinculados ao 

cumprimento das metas, dentro de prazos previamente estipulados. 

Os projetos apresentados ao REUNI, tinham uma espécie de formulário 

próprio, que seriam entregues devidamente preenchidos e posteriormente avaliados 

em função da consistência entre as suas proposições e as exigências do decreto que 

instituiu o programa, bem como quanto à exequibilidade dessas proposições. Este 

documento, expondo os principais pontos do REUNI, buscava esclarecer e orientar as 

universidades federais que desejassem participar do programa, uma vez que a sua 

implementação estava fundamentada no princípio da adesão. Nesse sentido, o 

formulário contemplava um conjunto de indicadores que caracterizavam as diretrizes 

a serem observadas por aquelas instituições quando da construção de suas 

propostas. 

O Decreto 6096/2007, definiu a forma de ingresso no programa: 
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Art. 5o O ingresso no Programa poderá ser solicitado pela universidade 
federal, a qualquer tempo, mediante proposta instruída com: I - o plano de 
reestruturação, observado o art. 4o ; II - estimativa de recursos adicionais 
necessários ao cumprimento das metas fixadas pela instituição, em 
atendimento aos objetivos do Programa, na forma do art. 3o , vinculando o 
progressivo incremento orçamentário às etapas previstas no plano. 
 

Andrade et al (2011), explicam que os instrumentos utilizados pelo REUNI 

para firmar o compromisso entre as instituições de ensino públicas federais e o 

governo se assemelham aos contratos de gestão, onde um Termo de Compromisso, 

denominado "Acordo de Metas", estabelece os objetivos a serem cumpridos pelas 

universidades e regulam o acesso a financiamentos à concretização destas metas.  

Apesar de seu caráter voluntário e ao mesmo tempo obrigatório em relação 

ao cumprimento de metas, segundo o Relatório do primeiro ano do REUNI, MEC 

(2009), todas as instituições de ensino federais do país aderiram ao REUNI. Na 

primeira chamada, ocorrida em 29/10/2007 para implantação do programa no 1º 

semestre 2008, aderiram 42 universidades federais, entre elas a Universidade Federal 

do Amapá, as demais universidades passaram a fazer parte do programa com a 

segunda chamada, ocorrida no dia 17/12/2007, para a implantação do programa no 

2º semestre de 2008. 

 

            Figura 1- Mapa de adesão das universidades federais ao REUNI 

 
                   Fonte: Brasil (2009) 
 

A adesão na totalidade das IFES, no ano de lançamento do programa, 

corrobora com a ideia da expansão e reestruturação das Instituições federais de 
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ensino superior, abrindo espaço para inovações nos aspectos, acadêmico, 

pedagógico e estrutural. Os efeitos desta iniciativa do governo federal podem ser 

percebidos pelos expressivos números da expansão das universidades públicas 

federais. Segundo o MEC (2007), as ações do programa contemplaram o aumento de 

vagas nos cursos de graduação, a ampliação da oferta de cursos noturnos, a 

promoção de inovações pedagógicas e o combate à evasão, entre outras metas que 

têm o propósito de diminuir as desigualdades sociais no país.  

As diretrizes estabelecidas no decreto de criação do programa iam desde 

a redução das taxas de evasão à ampliação das estruturas das instituições para a 

maior oferta de vagas: 

 

Art. 2o  O Programa terá as seguintes diretrizes: 
I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de 
vagas de ingresso, especialmente no período noturno; 
II - ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes 
curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários 
formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de 
estudantes entre instituições, cursos e programas de educação superior; 
III - revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de 
graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, 
buscando a constante elevação da qualidade; 
IV - diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não 
voltadas à profissionalização precoce e especializada; 
V - ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e 
VI - articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior 
com a educação básica. 

 

Nesse sentido, segundo Abrantes et al (2010), o REUNI passa a ser a 

grande política do governo federal para o ensino superior no país, expresso em um 

programa de grande dimensão e ao mesmo tempo acadêmico, político e estratégico. 

Para esses autores, levando em consideração o conjunto de normas vigentes e as 

metas pactuadas, esperava-se um expressivo impacto sobre a dinâmica das 

instituições, refletindo em suas filosofias de trabalho, na missão proposta, nas 

diretrizes pedagógicas e na estrutura organizacional. 

Corroborando com os autores supracitados, Almeida Filho (2008, p.188), 

de forma enfática ressalta que o REUNI “é seguramente o mais ambicioso programa 

dessa natureza já tentado no Brasil”.  

Esses pontos de vistas, aludem que o REUNI foi uma grande política do 

Governo Federal para o ensino superior no país, e denotou um certo desenvolvimento 

no ensino público superior. Por outro lado, existem  críticas em relação ao REUNI, os 

próprios autores Abrantes et al (2010),  dizem que o REUNI já nasceu autoritário por 



37 
 

ter sido implantado através de um decreto, acrescentando-se ao fato de que as 

universidades não tiveram tempo hábil para realizar um planejamento da envergadura 

do Programa. 

Contudo, a opinião dos autores é plenamente discutível, uma vez que a 

premissa do programa tratava-se de uma adesão e as IFES poderiam decidir por não 

participar, descaracterizando, desta forma, o caráter obrigatório. 

Faz-se necessário ressaltar que durante o período de implantação do 

REUNI, ocorreu uma série de manifestações em algumas universidades federais, 

estudantes ocuparam reitorias com reinvindicações de revogação da adesão ao 

programa e reclamação da necessidade de um melhor debate sobre o REUNI entre a 

comunidade universitária (docentes, discentes e técnicos) e comunidade em geral. 

Apesar de todas as manifestações contrárias, o programa não retrocedeu e continuou 

em todas as universidades do país. 

 Outro ponto que merece destaque, é que o programa além de buscar o 

cumprimento das metas e objetivos propostos, visava a qualidade do ensino, pesquisa 

e extensão, contudo, a oposição se dava também em cima deste ponto, pois os 

manifestantes alegavam a impossibilidade de ter um ensino com qualidade com salas 

de aulas superlotadas. 

Portanto, diante dessas considerações prévias a respeito do Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, esta  

pesquisa visa analisar as contribuições advindas desse programa e as dificuldades 

trazidas após a sua vigência, quanto à ampliação das vagas e a inclusão social na 

Universidade Federal do Amapá. Sabe-se que a educação brasileira tem se 

construído ao longo dos anos por inúmeros atropelos, e a educação superior não tem 

ficado de fora dessas medidas, necessitando, com isso, de um debate mais amplo e 

fundamentado a respeito desta temática.  
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 3 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP 

 

 Este capítulo é dedicado ao local da pesquisa, a Universidade Federal do 

Amapá. Nele apresenta-se, sua localização, alguns aspectos do Estado do Amapá, 

os aspectos históricos que se iniciou com o Núcleo Avançado e Ensino – NEM e 

finaliza apresentando os compromissos assumidos pela UNIFAP junto ao MEC por 

meio da apresentação do Plano de Metas, considerando as diretrizes: ampliação  da 

oferta da educação de curso superior e o compromisso social da instituição. 

A  Universidade Federal do Amapá, é uma instituição de ensino superior, 

situada no extremo norte do país, Estado do Amapá, com o Campus  sede (Marco 

Zero) instalado na Rodovia: Juscelino Kubistchek de Oliveira, km: 02, bairro: Jardim 

Marco Zero. 

 

Figura 2 - Campus sede – Marco Zero do Equador 

 
                                      Fonte: PDI UNIFAP/2015 

 

De acordo com o Relatório de Gestão (2012), a Fundação Universidade 

Federal do Amapá (UNIFAP), é uma Instituição de Ensino Superior (IES), autorizada 

pela Lei n. 7.530, de 29 de agosto de 1986, instituída pelo Decreto n. 98.977, de 02 

de março de 1990, que tem como missão ser uma fonte geradora de saberes e 

práticas nas diversas áreas do conhecimento por meio da indissociabilidade do 

ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para o desenvolvimento regional 

amazônico. 
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3.1  O ESTADO DO AMAPÁ 

 

É importante conhecer um pouco do Estado do Amapá, por algumas 

peculiaridades e para que se possa melhor idealizar os aspectos geográficos e 

histórico que a Universidade Federal do Amapá está inserida. 

 O Estado do Amapá localiza-se no extremo norte do Brasil, limita-se ao 

norte com a Guiana Francesa, a leste com o Oceano Atlântico, ao sul e oeste com o 

Estado do Pará e a nordeste com o Suriname. Possui área de 142.828,523 km² de 

território dividida entre seus 16 municípios, com uma população 829.494 habitantes 

em 2018 (IBGE, 2018). A capital, Macapá é o município onde se concentra a maior 

parte da população, com 493.634 habitantes; o segundo maior município, Santana se 

localiza a 20km da capital e tem uma população de 119.610 habitantes;  em seguida 

vem Laranjal do Jarí com 49.446 habitantes e  Oiapoque com 26.627 habitantes. Os 

demais municípios tem população inferior a 10 mil pessoas (IBGE, 2018). Neste 

cenário, destaca-se a atuação da Universidade Federal do Amapá  em  cinco destes 

municípios : Macapá (capital); Santana (segundo maior município); Laranjal do Jarí, 

Mazagão e Oiapoque, conforme Imagem 3, que mostra a presença geográfica da 

UNIFAP neste Estado. 

Ressalta-se que o Amapá fazia parte do Estado do Pará, tendo sido 

desmembrado deste em 1943, quando foi criado o Território Federal do Amapá – TFA, 

permanecendo nesta condição até a Constituição Federal de 1988 entrar em vigor, 

que o eleva à condição de Estado da federação brasileira., é um dos Estados mais 

novos da Federação com apenas 31 anos de existência, por isso, ainda está 

construindo e aperfeiçoando suas instituições (UNIFAP, 2007). 

O Amapá apresenta uma característica peculiar, segundo Chagas e Rabelo 

(2015) cerca de 70% do seu território é considerada área de proteção ambiental,  

totalizando mais  de 10 milhões de hectares de proteção, divididos em 19 unidades 

de conservação e 5 terras indígenas. Importante ressaltar que este Estado tem uma 

população de 7.934 índios (IBGE, 2010),  concentrada em sua maioria no Município 

de Oiapoque, fator decisivo para a  implantação do Campus Binacional nesta 

localidade, com cursos voltados para essa população indígena. 
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Figura 3 – Presença geográfica da UNIFAP 

 
                               Fonte: PDI UNIFAP/2015 

 

Além dos cinco municípios que tem campi da UNIFAP em funcionamento, 

conforme se observa na Imagem 3, nos municípios de Amapá e Tartarugalzinho 

existem estruturas físicas construídas, mas sem funcionamento e nos municípios de 

Calçoene; Pedra Branca do Amaparí; Cutias e Porto Grande, a UNIFAP possui 

terrenos sem nenhuma edificação. 

 

3.2 HISTÓRICO DA UNIFAP 

 

A história da Universidade Federal do Amapá perpassa por três importantes 

momentos. O primeiro deles remonta ao início de suas atividades em 1970, no extinto 

Território Federal do Amapá, como Núcleo Avançado de Ensino (NEM), vinculado à 

Universidade Federal do Pará (UFPA). Este núcleo, segundo o PDI (2015-2019), 

iniciou suas atividades acadêmicas ofertando para a comunidade amapaense 

aproximadamente 500 vagas em cursos de licenciatura curta, voltados para o campo 

do magistério.  

O segundo momento decorre da sua efetiva implantação, por meio da 

publicação do Decreto n. 98.997, de 2 de março de 1990, passando a ser denominada 

de Fundação Universidade Federal do Amapá.  Em 1988, a atual Constituição Federal, 
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elevou o Amapá à condição de Estado da Federação, a partir de então, a UNIFAP 

passou a contar com gestão e orçamento próprios. 

Nesta conjuntura, a UNIFAP foi constituída sob a forma de autarquia,  

sendo-lhe assegurado, pelo Art. 207 da Constituição Federal,  “autonomia didático-

científica, administrativa,  e de gestão financeira e patrimonial” (BRASIL,1988). 

No ano seguinte a sua instituição, conforme PDI (2015-2019) com a 

nomeação de um reitor pro tempore, e em 1991 a Universidade Federal do Amapá 

realizou o seu primeiro vestibular para 8 cursos de graduação (Direito, Secretariado 

Executivo, Geografia, História, Matemática, Letras, Educação Artística e 

Enfermagem). Nesse mesmo ano, a instituição criou mais 03 novos cursos de 

graduação (Ciências Biológicas, Pedagogia e Ciências Sociais). Como pode ser 

extraído do Quadro 03, quatro anos após os cursos inaugurais, a UNIFAP implantou 

o curso de Física em 1995, após este ano ocorreu uma certa estagnação nesta IFES.  

Transcorreram 10 anos sem a UNIFAP criar nenhum curso. Após este lapso temporal, 

no ano de 2005 foi criado um curso apenas, Arquitetura e Urbanismo. 

O terceiro momento a ser destacado de sua trajetória, é referente a entrada 

em vigor do Decreto n. 6.096, de 24 de abril de 2007, norma que instituiu o Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, 

denominado de REUNI. A administração da universidade vendo este programa como 

uma grande oportunidade de expansão e crescimento, juntamente com mais 42 

Instituições Federais de Ensino Superior, aderiu ao REUNI na primeira chamada 

ocorrida no dia 29/10/2007, para implantação do programa no 1º semestre 2008, 

conforme MEC (2009). 

Desde sua fundação a UNIFAP, desempenha um papel de suma 

importância para a população amapaense, estimulando o processo de formação de 

recursos humanos para o Estado. Neste sentido, com o intuito de desenvolver a região 

Amazônica , a UNIFAP expandiu seus Campi para outros municípios do Estado, 

levando a oportunidade de formar pessoas em diversas áreas, considerando as 

peculiaridades de cada município. Dessa forma, além do campus sede (Marco Zero) 

conta com mais quatro campi em funcionamento. 
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3.3 REUNI NA UNIFAP  

 

Perfazendo o terceiro momento do supracitado histórico, este tópico 

percorre os compromissos assumidos pela UNIFAP junto ao MEC, apresentados no 

Plano de Metas, considerando as diretrizes: ampliação  da oferta da educação de 

curso superior e o compromisso social da instituição. 

Segundo MEC (2007), com a apresentação e aprovação do Plano de 

Metas, a UNIFAP estaria apta a receber recursos específicos para este programa, que 

poderiam ser utilizados na construção e readequação de infraestrutura e 

equipamentos necessários à realização de objetivos do programa; compra de bens e 

serviços necessários ao funcionamento dos novos regimes acadêmicos;  e despesa 

de custeio e pessoal associada à expansão das atividades decorrentes do plano de 

reestruturação. 

 

3.3.1 Ampliação da oferta da educação de curso superior pública 

 

Conforme Brasil, (2007), esta dimensão subdivide-se em: aumento de 

vagas de ingresso, especialmente no período noturno; redução das taxas de evasão; 

e ocupação das vagas ociosas.   

A proposta apresentada pela UNIFAP (2007) ao MEC, preliminarmente fez 

um diagnóstico da situação em relação aos cursos de graduação oferecidos pela 

Instituição à comunidade amapaense nos seus 19 anos de existência, levando em 

conta, cursos, número de vagas, horário de funcionamento dos cursos. Em 2007 (ano 

de lançamento do REUNI) foram ofertados 14 cursos, a saber: Arquitetura; Artes; 

Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura); Ciências Sociais; Direito; Educação 

Física; Enfermagem; Física; Geografia; História (bacharelado e licenciatura); Letras; 

Pedagogia; Matemática e Secretariado Executivo. A oferta dos cursos era 

predominantemente diurna, apenas o curso de Direito era exclusivamente noturno. No  

processo seletivo de 2008 foram abertas 750 vagas, divididas entre os 14  cursos de 

graduação existentes, a demanda foi de 12.317 candidatos inscritos, o que daria 

aproximadamente 17 candidatos por vaga. 

 

 

 



43 
 

Tabela1- Relação candidatos/vagas 2005 a 2008 
 

CURSOS 
 

VAGAS INSCRITOS 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

Arquitetura 50 50 50 50 630 464 303 378 
Artes 45 45 50 50 258 183 195 506 
Ciên.Bio (bach) 25 25 30 25 437 402 302 402 
Ciên.Bio (licenc) 25 25 30 25 313 458 267 415 
Ciên.Sociais 50 50 50 50 598 670 549 680 
Direito 50 50 50 50 1153 1091 1254 1525 
Educ.Física - 40 50 50 - 1488 986 1831 
Enfermagem 50 50 50 50 1161 1262 921 1528 
Física 50 50 50 50 367 334 219 342 
Geografia (1º Sem.) 35 35 35 35 394 418 267 410 
Geografia (2º Sem.) 35 35 35 35 406 421 300 446 
História 50 - - - 918 - - - 
História (bach.) - 40 40 50 - 288 581 205 
História (lic.) - 40 40 30 - 645 161 855 
Letras 50 50 50 50 803 780 647 756 
Matemática 50 50 50 50 519 623 367 449 
Pedagogia 50 50 50 50 1056 919 560 810 
Secretariado 
Executivo 

 
40 

 
45 

 
50 

 
50 

 
750 

 
943 

 
495 

 
779 

 
TOTAL 

 
655 

 
730 

 
760 

 
750 

 
9763 

 
11389 

 
8374 

 
12317 

               Fonte: adaptado pela autora a partir do plano de metas da UNIFAP (2007) 
 

Tabela apresentada ao MEC com o intuito de sensibilização quanto à 

liberação de recursos para a expansão da UNIFAP, como forma de demonstrar a 

limitada oferta de vagas na Instituição frente à demanda social existente no Estado do 

Amapá. 

O MEC (2007), em seu parecer ad hoc, considerou pertinente o diagnóstico 

apresentado pela UNIFAP ao destacar as questões importantes que davam suporte 

ao crescimento da oferta de vagas pela IFES, especialmente concernente ao turno 

noturno, visto que apenas o curso de Direito funcionava neste período. Também 

destacou que a Tabela 1 (relação de candidatos por vagas), revela a necessidade da 

ampliação da oferta de vagas, considerando a demanda e as necessidades sociais do 

Estado.  

Em relação ao aumento de vagas de ingresso, especialmente no período 

noturno, MEC (2007), a UNIFAP apresentou as seguintes  metas ao MEC para o 

período de 2008 a 2012: criar 10 novos cursos; alcançar a matrícula projetada na 

graduação de 6.647; aumentar em 615 vagas de ingresso anual; expandir 50 vagas 

nos cursos existentes e duplicar a oferta de 440 vagas no período noturno. 

Quanto à redução das taxas de evasão, o Plano de Metas (2007), considera 

alto o índice de evasão, que ocorrem em decorrência de diversos fatores, que vai 
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desde a questão socioeconômica do aluno ingressante, até ao desinteresse deste, em 

virtude da escolha errada do curso.  Entre os cursos, Matemática, Enfermagem e 

Ciências Biológicas, eram os que apresentavam o índice maior de evasão. O MEC, 

reconheceu a intensidade do problema e a necessidade de se implementar ações para 

a solução do problema, para tanto ficaram acordadas as seguintes ações: 

reformulação dos projetos pedagógicos da instituição; avaliações curriculares 

continuadas; implantação dos programas de tutoria (graduação e pós-graduação); 

definição e implantação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e adoção de 

procedimentos que facilitem e ampliem  a mobilidade inter e intrainstitucional. 

As vagas ociosas, surgem como resultado do acúmulo das vagas 

produzidas pela evasão de alunos, com o intuito de preenchê-las a UNIFAP assumiu 

as seguintes metas: identificar o número de vagas disponíveis; aperfeiçoar o processo 

acadêmico até o ano de 2009; e realizar estudos nos cursos em que ocorrem maior 

evasão para diagnosticar as causas e assim definir estratégias para superá-las, 

consoante MEC (2007). 

 

3.3.2 Compromisso social da instituição 

 

Nesta dimensão o MEC, (2007), editou as seguintes subdimensões: 

políticas de inclusão; programas de assistência estudantil; e políticas de extensão 

universitária.  

Quanto ao tópico Compromisso Social da Instituição, principalmente no que 

concerne ao subtópico “ políticas de inclusão”, apesar da UNIFAP apresentar um 

diagnóstico, tratando das pressões demandadas pelos diversos grupos e segmentos 

sociais presentes no Estado, e da demonstração que a Instituição tem preocupação 

com as demandas sociais, ao propor políticas de inclusão tanto de classe, quanto de 

gênero e etnia, não conseguiu definir metas específicas, conforme preceitua o MEC 

em seu Parecer Geral, 

 

Em relação ao tópico Compromisso social da Instituição, há um compromisso 
de ampliar os processos de inclusão social e racial na Instituição, o que irá 
requer debates internos a serem desenvolvidos. O projeto refere-se uma 
meta bem geral não antecipando indicadores mais específicos de como tal 
inclusão social será atingida ao longo do período. Em relação à assistencial 
estudantil, também existe uma meta muito geral apoiada em um diagnóstico 
que não aponta os limites do programa existente na Instituição. O mesmo 
ocorre no campo das ações de Extensão Universitária. A falta de um 
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diagnóstico mais detalhado leva à existência de uma meta muito geral que 
não aponta o que deverá ser feito para expandir e consolidar este segmento 
de atuação universitária (MEC, 2007, p. 92). 
 
 

Assim sendo ficou definida apenas uma meta como política de inclusão, a 

UNIFAP (2007), descreveu, de forma abrangente demais, como meta: implantar ações 

afirmativas de inclusão social/racial na UNIFAP. Contudo, não explicitou as ações que 

seriam tomadas, para a efetivação da inclusão social/racial. 

Ocorre que, segundo o MEC (2007), as metas não foram explicitadas, o 

que prejudica a avaliação das estratégias, mas na verdade, algumas das ações 

relatadas como estratégias, são as metas. Assim sendo, destaca-se as metas 

relacionadas ao compromisso social da UNIFAP: implantar o fórum 

universidade/sociedade; promover a discussão do tema com a comunidade 

universitária e a sociedade, através de fórum, debates, seminários e reuniões 

técnicas; criar programa de inclusão e ações afirmativas; implantar o programa de 

acessibilidade para as pessoas com necessidades especiais; intensificar as relações 

com os movimentos sociais; firmar parcerias com entidades da sociedade civil que 

visam a promoção do desenvolvimento na lógica da inclusão; apoiar os Núcleos da 

Instituição que desenvolvem estudos e práticas em ações afirmativas de inclusão. 

Em relação ao subtópico Programas de Assistência Estudantil, a UNIFAP, 

fez um diagnóstico, mas também, segundo o MEC, deixou a desejar, pois a Instituição 

deveria demonstrar que o número de bolsas já concedidas se distancia das atuais 

necessidades. Este é o diagnóstico, que atendeu parcialmente às exigências do MEC, 

 

Responsabilidade e inclusão social são palavras-chave quando se fala de 
Assistência Estudantil. A Unifap já possui algumas iniciativas que apontam 
na direção da permanência e conclusão de discentes. Embora tenhamos 21 
bolsas de monitoria, 42 bolsas de trabalho e 20 bolsas auxílio financeiro, 
somente começamos a esboçar as primeiras discussões sobre o Programa 
Institucional de atendimento aos estudantes, e que, necessariamente, 
envolve a construção de um restaurante universitário.(UNIFAP, 2007, p. 96). 
 

Como meta para atender ao subtópico Programas de Assistência 

Estudantil, foi definido: implantar o programa de assistência estudantil na UNIFAP. 

Segundo o MEC (2007), o programa já existe, faltava apenas definir metas mais 

específicas e precisas. Mais uma vez, as metas foram descritas como estratégias, 

assim sendo, relaciona-se como metas: concurso público para técnicos de nível 

superior para atendimento da assistência estudantil; implantar Restaurante 
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Universitário no Campus Marco Zero; implantar programa de acessibilidade; implantar 

programa de atendimento socioeducativo; ampliar os programas de bolsas; implantar 

aprendizado de língua estrangeira e informática e implantar a Atlética Central. 

Quanto ao subtópico, Políticas de Extensão Universitária, a UNIFAP,  não 

apresentou diagnóstico da situação atual, em seu lugar, tratou teoricamente o que 

constitui a atividade de extensão, e de forma vaga, estipulou como meta: implantar o 

programa de extensão da UNIFAP. Não foram detalhadas metas específicas, 

necessárias para a efetivação do programa de extensão. Mais uma vez, as metas 

foram tratadas como estratégias, a saber: propor e aprovar o regulamento da extensão 

universitária; ampliar a estrutura da extensão, afim de incentivar o desenvolvimento 

de novos programas e projeto de extensão; acompanhar as atividades de extensão 

em andamento, buscando a possibilidade de articulação entre as mesmas e a 

integração com o ensino e a pesquisa, ampliar a atuação dos programas de extensão 

existentes; incentivar a inclusão de estudantes em projetos que possibilitem o 

envolvimento e a vivência na realidade de sua profissão; promover a articulação de 

programas e projetos de extensão com as demandas da sociedade; estimular o 

intercâmbio de experiências  entre universidades e implantar programa de avaliação 

da extensão no contexto da universidade. 
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4 RESULTADO E DISCUSSÕES   

 

O presente capítulo apresenta  os resultados e discussões, coletados na 

pesquisa, por meio da análise dos documentos e das entrevistas semiestruturadas 

aplicadas aos atores envolvidos. 

O REUNI foi um programa criado pelo governo federal, com o propósito de 

promover a expansão e reestruturação das universidades públicas federais, sob a 

perspectiva de democratização do ensino superior, por meio de ações que 

promovessem a inclusão das classes menos favorecidas e a diminuição das 

desigualdades regionais com ampliação dos investimentos no ensino superior público. 

O programa previa diretrizes e metas, que foram assumidas pelos gestores das 

instituições que aderiram ao programa.  Foram grandes desafios assumidos pela 

gestão administrava dessas IFES, considerando que o REUNI vinculava o repasse 

das verbas ao cumprimento das metas pré-definidas a serem cumpridas num curto 

espaço de tempo.  

Passa-se então, à análise das categorias e subcategorias como forma de 

se conferir a execução de tais metas na Universidade Federal do Amapá, utilizando 

os dados  documentais e entrevistas, coletados na pesquisa de campo que ocorreu 

nesta instituição.  

 

4.1 PERCEPÇÃO GERAL SOBRE O REUNI 

 

 O REUNI apresenta-se como um programa de grandes dimensões, que se 

utilizou de estratégias políticas marcantes para o alcance de seu objetivo. De um modo 

geral, a pesquisa comprovou com as entrevistas que o REUNI veio para alavancar o 

ensino superior público no Estado do Amapá, contudo não se pode omitir que nem 

tudo saiu de forma perfeita, como o planejado pelo MEC juntamente com a UNIFAP, 

ocorreram várias situações que comprometeram a qualidade e a execução das metas 

e serviços. Pode-se dizer que quanto à expansão do ensino, os participantes foram 

unânimes em admitir que ela se efetivou, conforme se observa nos relatos abaixo: 

 

O REUNI como uma política de expansão da educação superior pública 
federal, tem um aspecto positivo(...) é a intenção de expansão da educação 
superior pública (E1, G2) 
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A possibilidade de expansão da instituição.(...) Então o REUNI,(...) ele 
oferecia essa oportunidade, a oportunidade de se poder criar novos cursos e 
fortalecer os cursos já existentes.(E8,G1) 

(...)sobre o REUNI, uma das...uma das, que eu digo que é positiva da questão 
do REUNI, foi a expansão né...dos cursos (E9,G2) 

(...) a expansão do ensino, digamos assim, foi uma grande oportunidade da 
UNIFAP crescer(...) (E14, G3) 

 

O entrevistado (E3, G1), considerou  o REUNI estratégico para o alcance da 

infraestrutura  que hoje esta IFES tem, contudo, fez uma importante consideração 

sobre a diferença na atuação do REUNI entre as grandes e as pequenas 

universidades, a seguir o relato: 

 

Olha eu só tenho a dizer o seguinte, o REUNI para a Universidade Federal 
do Amapá foi extremamente estratégico para nós chegarmos até esse ponto 
de infraestrutura que nós temos.(...) o REUNI foi extremamente bom para as 
grandes universidades e para as pequenas universidades, não foi tão bom 
como a gente esperava, por quê? Porque o REUNI foi baseado no número 
de estudantes que haviam em cada instituição, então por exemplo, para as 
universidades amazônicas periféricas, que eu classificava assim, é Unifap, 
UFAC, é Roraima e Rondônia e Tocantins, então nós não tínhamos 
expressivo número de estudantes.(E3, G1) 
 

É válido também destacar que ao ser perguntado aos entrevistados a 

principal motivação para se aderir ao REUNI, todas as respostas giravam em torno 

dos recursos financeiros e da possibilidade de expansão que esses recursos podiam 

causar, é o que se pode ver nas falas a seguir: 

Bem, a principal motivação é o seguinte, não tínhamos condições de nós 
pensarmos em desenvolvimento da Unifap ficando fora do REUNI (...) era 
muito recurso que iriamos deixar de investir se não aderíssemos. (E3, G1) 

(...)um recurso como esse que é um projeto orientado à expansão 
universitária é sempre importante para que a gente possa alavancar o 
ambiente acadêmico das universidades. (E5, G2) 

A motivação é o acesso a recursos pra poder crescer a universidade, na 
verdade a maior era essa né (...) (E6, G1) 

Então, como eu te falei, era um projeto, digamos inovador né..., e que 
aportava um recurso considerável para as universidades. Então veja só...uma 
universidade do extremo norte do país, sempre dizia assim, que era uma 
universidade periférica, nós não tínhamos outra forma de captar um valor tão 
grande de recursos para a universidade, se não fosse mediante isso, então 
por isso que a gente via no REUNI essa possibilidade de fazer o incremento 
dos recursos (...).Então era um recurso considerável que ia fazer muita 
diferença para a universidade.(E7, G1) 

O REUNI a meu ver foi um plano de governo muito oportuno pra trazer 
é...recursos financeiros pra  Unifap (E11, G3) 
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Assim, pode-se dizer que a percepção geral dos entrevistados foi bastante 

favorável, pois viam no REUNI, uma grande oportunidade de crescimento da 

universidade e de expansão do ensino público superior e não aderir a este programa 

significava abrir mão da chance de crescimento que ele poderia oferecer, o que incluía 

crescimento físico, acadêmico e pedagógico para esta instituição e para o 

desenvolvimento do ensino público superior do Amapá. 

 

4.1.1  Processo de adesão e implementação do REUNI 

 

Num processo de mudança ou implantação de algo novo sempre tem dois 

grupos de pessoas, uns que aceitam a mudança, e outros que apresentam resistência, 

e isso se dá por pontos de vista contrários em relação a determinada situação. Na 

adesão ao REUNI não foi diferente, assim como em outros Estados da federação, o 

processo de adesão a este programa pela UNIFAP, enfrentou muita resistência dos 

técnicos administrativos, professores e alunos, com maior intensidade pelos dois 

últimos. A resistência por esses grupos , dava-se com base  nas seguintes alegações: 

não houve tempo suficiente para discussões mais aprofundadas com a comunidade 

acadêmica; a proposta do REUNI era inadequada; que o REUNI, por ter nascido 

através de um Decreto Presidencial, já tinha nascido autoritário; as salas de aulas 

iriam ficar superlotadas, sobrecarregando os professores; entre inúmeros outros 

questionamentos. Em relação à resistência vinda especificamente por parte dos 

professores, se dava principalmente porque estes faziam parte do colegiado de cursos 

instituídos anterior ao REUNI e esses docentes temiam que esses cursos antigos 

fossem esquecidos e que não ocorresse de fato a reestruturação e só ocorresse a 

expansão, ficando os cursos antigos esquecidos e sem investimentos. Neste sentido, 

constata-se com os  relatos seguintes a resistência ocorrida na UNIFAP. 

 

Bem, o processo de adesão, ele foi meio complicado né...até porque na 
época tinha uma...um grupo de docentes, do sindicato dos docentes, eles 
tinham uma...uma rejeição ao projeto REUNI aí na época a gestão teve 
que fazer um processo de convencimento para que todas as áreas, tanto os 
docentes como os técnicos administrativos e a própria gestão, eles pudessem 
se reunir para nós podermos chegar às metas, chegar à elaboração das 
metas do projeto, saber aonde nós poderíamos chegar (grifos nossos).(E8, 
G1) 

Um segundo elemento, como resultado disso, foi exatamente a postura 
autoritária em muitas universidades para que ocorresse a adesão ao REUNI, 
então era uma adesão voluntária mas que acabava sendo forçada. Há 
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casos, aqui mesmo houve muito tensionamento  , conselho superior lotado, 
votação tumultuada, mas há casos em outras universidades no Brasil em que 
a aprovação ocorreu em espaços fora da universidade, exatamente para 
proibir a entrada de quem tinha  posição contrária à adesão ao REUNI, então 
quer dizer, houve nesse processo de implementação uma imposição da força 
pra que fosse aprovado, porque exatamente não havia um debate amplo com 
a comunidade (grifos nossos).(E1, G2) 

(...) era uma adesão voluntária e que não foi tão voluntária, ela foi imposta 
né (grifos nossos).(E14, G3) 

Foi feito uma...eu lembro de uma reunião no anfiteatro que tinham mais de 
300 pessoas, entre professores, alunos, técnicos, funcionários que era eu que 
tava conduzindo. Foi uma reunião extremamente tensa porque ela refletia 
de alguma maneira os que eram contra e os que eram a favor. Naquele 
momento a impressão que se tinha é que os que eram a favor a demanda era 
maior porque também havia o apoio da sociedade pra isso (grifos 
nossos).(E15, G1) 
 

Outro ponto relevante foi a avaliação que os entrevistados fizeram do 

tempo de discussão e adesão ao   REUNI, que segundo os participantes o tempo era 

insuficiente para discussões mais aprofundadas e para que a sociedade acadêmica 

de um modo geral pudesse se apropriar melhor de como esse processo de 

reestruturação e expansão ocorreria. 

(...)foi um processo extremamente desgastante né...é... porque a gente 
não tinha essa compreensão da comunidade acadêmica como um todo, 
então, como eu falei, foi várias etapas que nós passamos e até..., até certo 
ponto, de boicote na universidade, mas nós conseguimos. A gente tinha um 
grupo muito coeso, então, mediante disso, nós conseguimos levar o que o 
REUNI representava naquele momento pra universidade (grifos nossos). 
(E7,G1) 

Bem, é na verdade foi muito curto, o tempo foi curto, inclusive para nós 
prepararmos todo o planejamento, é principalmente em termos de novas 
obras para apresentar dentro do REUNI, mas nós tivemos, é várias 
audiências para discutirmos principalmente esses projetos, principalmente a 
questão da apresentação dos novos cursos que nós implantamos dentro do 
REUNI, né, então aí que estava a grande oposição que nós tivemos dentro 
da Unifap, porque parte da comunidade acadêmica pensava que nós 
tínhamos que primeiro, encontrar excelência para os cursos existente pra 
depois pensarmos em abertura de novos cursos. Mas o tempo, realmente foi 
um tempo muito curto para nós debatermos mais a fundo, inclusive as 
formas, novos programas de ensino, dentro dessa proposta do REUNI (grifos 
nossos). (E3,G1) 

Aquilo que eu falei pra você, uma das críticas que se faz é que o processo 
foi muito atropelado né, foi o prazo que foi dado foi pequeno né, então, 
ou seja, foi uma discussão de como se gostaria que estivesse, pelo menos 
os movimentos foi muito pequeno, então foi um processo curto e 
atropelado, ou seja, a era tudo tempos curto, para elaborar projeto para 
programar, como o caso da Unifap, como ela nunca teve um planejamento 
de longo prazo, sempre foi precário o planejamento de longo prazo da Unifap 
(grifos nossos) (E6,G1) 

Ah...eu acho que foi muito pouco, foi frágil, nós não tivemos tempo de 
trabalhar os projetos muito bem detalhados, entendeu? Não tivemos tempo 
de trabalhar os projetos com...com o público, por exemplo, com cada 
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unidade acadêmica, até por conta da nossa estrutura mesmo que ainda era 
por coordenação de curso (grifos nossos).(E8, G1) 

Olha é, eu acredito assim que o tempo, talvez,ele tenha sido um tempo 
limitado e não foi assim longo, com possibilidades de ir pra base, de 
descer para dialogar com os colegiados, não houve realmente esse 
tempo porque o Ministério da Educação ele tava assim com a intenção de 
fazer e acontecer nas universidades e o Ministério da Educação realmente 
tava cobrando até porque a universidade ela tinha que fazer uma adesão e 
eles encaminharam um documento aonde lá tinha a contrapartida da 
instituição (grifos nossos).(E2, G1) 
 

Com base nos relatos acima, percebe-se que realmente o tempo de 

discussão e adesão ao REUNI foi muito exíguo, e que isso refletiu negativamente para 

a UNIFAP, provocando um distanciamento e o embate com parte da comunidade 

acadêmica, técnicos e professores. 

Apesar de todo o embate ocorrido e em meio a manifestações contrárias, 

o Conselho Universitário (CONSU) reuniu-se no dia 23 de novembro de 2007 e 

aprovou a adesão ao REUNI, com o seguinte resultado, 20 votos a favor; 04 votos 

contra e 02 abstenções, conforme Ata em anexo. 

 

4.1.2 Acompanhamento e fiscalização  

 

O Ministério da Educação e cultura era o órgão que fazia o 

acompanhamento e fiscalização do programa. Sua atuação dava-se antes mesmo que 

a instituição aderisse ao REUNI, isto porque para que as universidades fizessem parte 

do programa, era obrigatório que apresentassem um Plano de Metas que seria 

previamente avaliado pelo MEC para verificar se as propostas eram viáveis e 

compatíveis com o Decreto 6.069/2007. Esse processo de acompanhamento e 

avaliação, dava-se antes, durante e após a execução do programa, com 

acompanhamento das tarefas que seriam executadas, para Cotta (2001)  este tipo de 

avaliação tem sido classificada em função do seu timing,  “em função do seu timing 

(antes, durante ou depois da implementação da política ou programa), da posição do 

avaliador em relação ao objeto avaliado (interna, externa ou semi-independente) e da 

natureza do objeto avaliado (contexto, insumos, processo e resultados)”(COTTA, 

2001, p.91). 

Para Lobo (1998), a avaliação anterior (ex ante), é bastante incitada e 

impulsionada nos programas que são de alguma forma financiados pelos organismos 

multilaterais, sobretudo os que se referem à infraestrutura e desenvolvimento 
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econômico. Tais avaliações compreendem as análises de custo-benefício, de custo-

efetividade, das taxas de retorno econômico dos investimentos previstos. 

Quanto à avaliação que ocorre durante a implementação do programa, 

também chamada de intermediária ou formativa, Ala-Harja e Helgason (2000), 

esclarecem que apresenta-se como um meio de se adquirir mais conhecimento em 

relação ao processo para o qual se deseja contribuir. Para esses autores, a intenção 

deste acompanhamento é dar suporte e melhorar a gestão, a implementação e o 

desenvolvimento do programa, desta forma, a ênfase configura-se na aplicabilidade 

dos resultados. 

Após à implementação ocorrem as avaliações chamadas de ex post, 

somativas ou posteriores, que dispõe-se a trabalhar com os impactos e processos, 

neste momento ocorre a análise da eficácia e o julgamento de valor do programa 

aplicado. Alguns autores, ressaltam que nesta fase a objetividade e a credibilidade 

dos achados importam mais que a aplicabilidade direta dos resultados (Lobo, 1998; 

Ala-Harja e Helgason, 2000). 

Neste sentido, em relação ao quesito avaliação do programa, as perguntas 

foram direcionadas ao Grupo 1 (G1) voltadas às pessoas que participaram do histórico 

de implantação do REUNI. De acordo com  os entrevistados o acompanhamento se 

efetivou a partir  da intenção da UNIFAP em aderir ao programa, ou seja ex ante, e 

percorreu todo o processo de implantação e efetivação (intermediária),  e esse 

acompanhamento prosseguiu até o final da vigência do programa (ex post), conforme 

se observa nos extratos a seguir:   

 

(...) como era o acompanhamento? Era verificar qual foi o recurso que foi 
alocado de acordo com as metas e fazer o acompanhamento das metas. 
Esse era o principal, vamos dizer, a principal tarefa da coordenação do 
REUNI.(E2; G1); 
 
É...eu lembro que nós éramos bem controlados pelo MEC, isso com certeza, 
foi uma época em que nós tínhamos um acompanhamento pelo MEC bem 
próximo, tá...exatamente pra que...eu acho...é...é...como era um (...) projeto 
muito visado o MEC ele ficou fazendo o acompanhamento assim, pário a 
pário aqui (...). (E12, G1) ; 
 
(...)o MEC estabeleceu (...) um grande sistema de acompanhamento do 
REUNI que foi o SIMEC. O SIMEC nasceu também dentro do REUNI, que 
um sistema de acompanhamento de obras, acompanhamento da própria 
evolução do programa, acompanhamento de oferta de vagas, é as possíveis 
vagas pra concurso e tudo mais e dentro da universidade, pela própria 
cobrança do MEC nós acompanhamos também as tratativas de evolução 
principalmente dentro dos cursos novos que foram implantados e também 
das obras que foram gerenciadas dentro do REUNI. Agora, o próprio MEC 
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disponibilizou o SIMEC que é um software que tem toda uma estrutura pra 
fazer acompanhamento de todas essas ações que foram estabelecidas pelo 
REUNI. (E3, G1) 
 

O acompanhamento se dava não só a nível nacional pelo MEC mas 

também em nível local, pela própria universidade por meio de sua Pró-Reitoria de 

Planejamento:  

(...) havia um acompanhamento pelo planejamento da Unifap né, (...)seguindo 
as regras do MEC né,(...) o processo de liberação mediante as metas que se 
comprometiam, porque sempre foi em clima de pactuação (...) houve um 
planejamento preliminar mas que ele sofria modificações nas repactuações 
que eram necessárias de acordo com a disponibilidade do governo federal de 
investimentos.(E6, G1) 
 
(...) nós tínhamos as metas que eram anuais e nós tínhamos  que cumprir 
essas metas e todo o ano...todo...todo durante um período a universidade 
tinha que ir atualizando as metas ou justificando porque não concluiu, então 
foi...é...é... um acompanhamento tanto daqui do departamento de 
planejamento, na época, que acompanhava essas metas, a implantação dos 
cursos, porque quando se fez o projeto já tinha o cronograma. Já tinha um 
cronograma, um cronograma de implantação. Primeiro vem o curso A,B,C e 
D, no ano seguinte o curso...então houve alguns que nós não conseguimos 
fa...é...é... que eles fossem implantados, por problemas de construção, por 
vários pro...enes problemas, então eles não foram implantados naquele 
período , mas aí era feito uma justificativa pro Ministério pra gente não perder 
o recurso. (E8, G1) 
 
A universidade ela tinha através do seu setor pró-reitoria de administração a 
pró-reitoria de graduação de acompanhar as questões de natureza qualitativa 
e quantitativa, porque você implanta algo hoje, mas você só tem condições 
de mensurar qualquer tipo de indicador um tempo depois, pra...pra ver as 
condições dos egressos, melhoria de infraestrutura e tudo...que se pode 
constatar, os Relatórios Anuais de Gestão, embora eles sejam, bastante 
quantitativos eles vão aferir, então o...o..governo sempre ele teve os fóruns 
relacionados às mais diversas áreas , aí as universidades estavam sendo 
monitoradas por isso, porque muito embora a universidade, teoricamente, se 
diga que ela tem autonomia, mas a União ela tem o controle dos atos, porque 
hoje e já naquela época se preenchia todas as plataformas de informações 
que elas praticamente quantificam a geração desses dados, gráficos, 
quadros, tabelas de acompanhamento. (E15 G1). 

 

Diante desses relatos pode-se concluir que de fato existiu um 

acompanhamento antes, durante e após a vigência do programa, tanto por parte do 

MEC, quanto pela própria UNIFAP, contudo esse acompanhamento era voltado 

apenas ao repasse de verbas, não se avaliava a qualidade das estruturas que 

estavam sendo construídas, tampouco a qualidade do ensino, fato que se comprova 

com a citação abaixo, retirada do Relatório de Gestão (2008).  

 

(...) as prioridades da administração para o exercício de 2008 consistiram em 
reestruturar os cursos já existentes, ampliar a oferta de vagas no ensino de 
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graduação e investir na formação dos servidores da instituição. Como 
estratégia utilizado ressaltamos a adesão ao REUNI, que possibilitou um 
ingresso a mais de recursos e a liberação de concursos públicos, muito 
embora os recursos do REUNI sejam insuficientes para a estruturação de 
novos cursos de forma qualitativa (grifos nossos). (UNIFAP, 2008). 
 

Observa-se que verdadeiro motivo de se avaliar uma política pública ou um 

programa por ela implantado, é aumentar a eficiência e a eficácia das ações do poder 

público, com base nessa premissa, pode-se concluir que não foi feito uma avaliação 

e acompanhamento visando tais requisitos. O MEC visava ter o controle da liberação 

dos recursos e as IFES visavam o acesso aos recursos. 

 

4.1.3 Pontos positivos da adesão ao REUNI 

 

Como pontos positivos da adesão ao REUNI, as entrevistas mostraram que 

as  opiniões dos entrevistados divergem a respeito conforme o grupo em que o 

entrevistado faz parte, como por exemplo  para os entrevistados do Grupo 1 (G1- 

pessoas que participaram do histórico de implantação do REUNI), o programa 

apresentou muitos pontos positivos, assim como para o Grupo 3 (G3- técnicos 

administrativos que vivenciaram o processo de implantação do REUNI); já para  o 

Grupo 2 (G2- docentes de cursos anteriores e posteriores ao REUNI), os pontos 

positivos ficaram restritos à expansão dos cursos superiores, conforme pode ser 

observado na tabela abaixo: 

 

Quadro 3 – Pontos positivos do REUNI 
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Olha, eu acredito, como já falei anteriormente que foi um marco divisor na vida da 
instituição (...).Porque nós tínhamos um número reduzido de profissionais docentes, 
profissionais técnicos-administrativos, a infraestrutura da universidade carecia de 
infraestrutura e com o REUNI se abriu um leque de possibilidades, não só para o campus 
marco Zero, mas pros demais campus. (E2, G1). 

 
A possibilidade de expansão da instituição.(...) Então o REUNI(...) ele oferecia essa 
oportunidade, a oportunidade de se poder criar novos cursos e fortalecer os cursos já 
existentes.(E8, G1) 
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O REUNI como uma política de expansão da educação superior pública federal, tem um 
aspecto positivo e tem vários aspectos negativos. O aspecto positivo é a intenção de 
expansão da educação superior, pública. (...) Então o REUNI, nesse caso, ele se 
direcionou às instituições federais, às universidades federais  para expandir cursos para 
expandir matrículas na graduação, no âmbito da graduação, então esse é um aspecto 
positivo, o aspecto positivo do programa. (E1, G2) 
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Na verdade, eu tenho uma opinião meio ambígua sobre o REUNI, uma das...uma das, 
que eu digo que é positiva da questão do REUNI, foi a expansão né...dos cursos para o 
interior e a expansão dos cursos.(E9, G2) 
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Olha eu vejo como positivo...a expansão do ensino,(...) você vê a quantidade de cursos 
que foram criados pós 2006, a universidade mais que dobrou a quantidade de cursos e 
eu vejo que isso é positivo pra sociedade porque houve a oferta de cursos e isso 
foi...houve a oferta de empregos e isso tudo é positivo né. (E14, G3) 

 
Bom aqui eu considero na Unifap ele ajudou a ampliar a oferta de novos cursos, 
ampliação de novas vagas é...ajudou na ampliação da infraestrutura, deu também suporte 
financeiro pra contratação de pessoal técnico e docente, então eu acho que foi muito 
positivo o REUNI. 
.(E11, G3) 

Fonte: Elaboração própria 
 

Diante da situação demonstrada no quadro acima e da observação em campo, 

pode-se concluir que apesar das opiniões contrárias, os pontes positivos vão muito 

além da expansão dos cursos superiores, a expansão ocorreu nos aspectos estrutural, 

pedagógico, acadêmico e administrativo, como vai ser demonstrado nos tópicos 

adiante.  

 

4.1.4 Pontos negativos da adesão ao REUNI 

 

Da mesma forma que foram analisadas as opiniões sobre os pontos 

positivos foi feita a análise dos pontos negativos, divididos nos três grupos, assim 

sendo, verificou-se que em todos os grupos foram apontados pontos negativos, alguns 

com mais ênfase e outros com menos, mas não houve resposta de que não existem 

pontos negativos, como pode se observar nos depoimentos abaixo. 
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Quadro 4 – Pontos negativos do REUNI 
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Olha, eu nunca vi, qualquer tipo de projeto e de ação ela também não ter as suas 
sequelas, porque as sequelas elas são parte de qualquer projeto implementado que você 
vai vislumbrar pra poder alcançar uma meta de médio ou longo prazo. Se nós formos 
olhar pelo cenário de hoje, os problemas existem, mas se você for olhar 14 anos atrás, a 
diferença é abissal (...) (E15, G1) 
 

 
(...) infelizmente, nós tivemos problemas nas obras, mas não foi um problema do REUNI, 
foi um problema que não foi também só da Unifap, várias instituições tiveram problema, 
então obras que foram licitadas e não foram concluídas, mas não por conta do REUNI, 
sim por conta de operacionalização, por problemas no planejamento da obra.(E8, G1) 
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Agora ele não carregava consigo, nesse processo de expansão, os elementos 
estruturantes necessários para que se desse uma expansão de qualidade. Então, e aí 
isso faz com que eu veja uma série de problemas  no REUNI, o primeiro  é exatamente a 
questão infraestrutural, as universidades não foram preparadas para receber a expansão 
(...). Então em linhas gerais, o meu panorama geral a respeito do REUNI é esse, é um 
programa federal que tem como aspecto positivo a indução da expansão, mas como 
aspecto negativo, a não viabilidade de condições adequadas para essa expansão. (E1; 
G2) 
 

 
O lado negativo que se expandiu, mas sem dar estrutura, sem de fato, é...foi exigido uma 
ampliação muito rápida, sem de fato legalizar e normatizar essas ampliações desses 
cursos e estruturar...na verdade. Essa é a desvantagem, que aí os cursos hoje estão 
capengas, né...e a situação tá terrível. (E9, G2) 
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Eu acho que...como foi assim um plano que... foi muito rápido assim que chegou que foi 
aprovado pelo governo, e foi...chegou tão rápido na Unifap, eu acho que faltou mais 
assim...um...um...um tempo melhor pra se planejar, pra gestão se planejar e colocar 
em..em prática os projetos com maior segurança (E11, G3) 
 

 
Eu acredito que aqui no nosso Estado, a gente teve em termos de pessoal, por exemplo, 
no quadro docente, a questão que nós não tínhamos muitos mestres e doutores, então 
começou a vir muita gente de fora, e até mesmo o quadro técnico (...) porque as pessoas 
vêm para conseguir a vaga e voltar para seu Estado, então pra mim isso foi negativo(...) 
e vejo também com relação às obras, algumas obras que ficaram inacabadas pela, talvez 
falta de..., não sei se estrutura é...das empresas que... que venceram as licitações e que 
não conseguiram cumprir, ou talvez pela crise econômica que...que veio junto né, nesse 
processo aí, é praticamente é...foi simultâneo, então a universidade teve alguns 
problemas com prédios, tem ainda hoje com a sua estrutura. Se todos os prédios que 
foram licitados à época tivessem sido concluídos, hoje a estrutura da universidade seria 
assim...muito melhor do que é, mas infelizmente houve muito problema, principalmente 
com os campus de outros Municípios como é o caso do Oiapoque, em fim...e mesmo o 
campus Marco Zero, então eu vejo que foram algumas coisas negativas e que de certa 
forma acabaram se transformando num problema. (E10, G3) 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

É notória a existência de diversos tipos de problemas com a implantação  

do REUNI que refletem como pontos negativos deste programa, nesse sentido, foi 
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possível extrair das entrevistas e da visita em campo um problema maior que foi a 

causa e o desdobramento de vários pontos negativos. A falta de um planejamento 

prévio para colocar os projetos em execução com maior segurança, este foi o maior 

de todos os problemas. Como o programa foi instituído por meio de um decreto 

presidencial, pegou de certa forma, algumas IFES despreparadas, e a UNIFAP estava 

entre elas, sem um planejamento pronto e isso refletiu negativamente ao colocar as 

metas em ação. Pode-se citar como pontos negativos advindos do problema maior, 

entre outros;  obras inacabadas; falta de estrutura e preparo para a expansão em 

todos os aspectos, estrutural, acadêmico e curricular; falta de um acompanhamento 

eficiente com foco na qualidade. 

 

4.2 AMPLIAÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO DE CURSO SUPERIOR 

 

A partir desta categoria “Ampliação da oferta de curso superior”, será 

possível entrelaçar a análise de dados quantitativos com os qualitativos da pesquisa, 

ou seja, dos resultados da expansão do REUNI na UNIFAP através de números, 

gráficos e amostragens, comparando-os ao aspecto subjetivo das falas dos 

entrevistados. 

 

4.2.1 Aumento das vagas de ingresso 

 

Esta subcategoria se refere ao aumento de vagas de ingresso, 

principalmente no período noturno, quanto a este aspecto os entrevistados foram 

unânimes em afirmar que com a implantação do REUNI, ocorreu de fato o aumento 

na oferta de cursos e consequentemente aumento das vagas, principalmente no 

período noturno, que por muitos anos apenas o curso de direito ofertava vagas à noite, 

fato que pode ser comprovado com o gráfico 3. 

 

(...) nós implantamos tantas vagas, nós implantamos tantos cursos(...) (E3, 
G1) 
 
(...)era uma maneira de nós expandirmos, de nós termos mais cursos, tanto 
que foi a época que veio os cursos de medicina, os cursos de engenharia, 
então era a oportunidade que nós tínhamos de expandir e ampliar o número 
de cursos e dar acesso a muito mais estudantes.(...) se você for avaliar 
Unifap, antes do REUNI e Unifap pós REUNI, você vai ver a...a comparação 
assim...o que eu posso te dizer, não tem nível de comparação, nós 
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estaríamos estagnados e não conseguiríamos ter a...a..a quantidade de 
cursos que nós temos hoje na universidade.(E12,G1) 
 
(...)com a criação de cursos novos, ampliação das vagas, que no nosso caso 
acabou beneficiando os cursos antigos que tinham uma certa deficiência de 
docentes, é (...)isso foi muito bom pra gente.(E4, G2) 
 
(...)a ampliação de vagas pra outros cursos né.. e também a ampliação de 
vagas para as comunidades em geral, inclusive  comunidades do interior, 
dessa dificuldade tanta que a gente tem aqui no norte, esse foi o lado positivo 
que eu vi, né...do acesso à educação a mais pessoas.(E9, G2) 
 
(...)eu considero na Unifap ele ajudou a ampliar a oferta de novos cursos, 
ampliação de novas vagas(...).(E11, G3)  
 
Os pontos positivos é justamente né...a ampliação de novos 
cursos(...)ampliação de mais vagas pra alunos. (E13, G3) 

 

Gráfico 2 - Oferta de cursos de graduação 1991 a 2015 

 
    Fonte: Elaboração própria, a partir DERCA/UNIFAP 2015 

 
O gráfico acima, confirma o aumento no número de cursos e vagas na 

UNIFAP. Observa-se que em 2007, ano de lançamento do REUNI eram ofertados 14 

cursos na UNIFAP, e em 2015, dois anos após o encerramento do programa, 

contabilizava 26 cursos, o que significa um aumento de aproximadamente 86% nos 

cursos ofertados. 
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                         Gráfico 3 - Horário de funcionamento dos cursos 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de DERCA/UNIFAP 2015 
 

Observa-se no gráfico 3, que ocorreu um aumento considerável na oferta 

de cursos noturnos. Desde a criação da UNIFAP, o único curso ofertado no horário 

noturno era o curso de direito e essa situação perdurou até o ano de 1991, quando 6 

cursos passaram a ser ofertados nos dois turnos, e com o REUNI esse aumento foi 

significativo, passando a ser ofertado 12 cursos nos dois turnos e 4 cursos no horário 

noturno, a partir de 2014. 

Desta forma, não há como contestar o crescimento no número de vagas e 

cursos com o REUNI, contudo esse crescimento não foi satisfatório para todos os 

entrevistados, em virtude de alguns problemas que surgiram, como a superlotação 

das salas, estruturas deficitárias, como se pode concluir por meio da leitura dos 

extratos abaixo: 

Em relação à execução em si, isso gerou uma série de problemas, os cursos, 
e isso até hoje a gente vivencia alguns elementos os resultantes desse 
processo. Os cursos da Unifap à época, mesmo os existentes, muitos sem 
estrutura adequada à época para funcionamento, fosse de corpo docente, 
técnicos administrativos  e estrutura física.(...) Eu tô numa turma de primeiro 
semestre com 55 alunos e obviamente, eu ter 55 alunos implica numa 
formação deficitária para esses alunos porque eu não posso dar o 
atendimento adequado para esses alunos, um atendimento que exige, por 
exemplo,  adaptação de material para pessoas com deficiência. (E1, G2) 
 
O lado negativo que se expandiu, mas sem dar estrutura, sem de fato, é...foi 
exigido uma ampliação muito rápida, sem de fato legalizar e normatizar essas 
ampliações desses cursos e estruturar...na verdade. Essa é a desvantagem, 
que aí os cursos hoje estão capengas, né...e a situação tá terrível.(E9, G2) 
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Percebe-se que a insatisfação quanto à qualidade dos cursos em termos 

estrutural é sobressalente entre os docentes de cursos criados anteriores ao REUNI. 

De 2004 pra cá até hoje, 2019, o curso de pedagogia funciona no mesmo 
espaço físico, duas salas de aulas no B, para 50 alunos por ano de ingresso, 
o que é  hoje, como sempre, inconcebível. (E1, G2) 
 
Olha hoje o curso, está como todos os cursos do país né...o curso,(...) hoje o 
curso tem uma biblioteca mínima, extremamente deficitária, é...nós não 
temos é...um ...um laboratório né... de pesquisa ou de estudo e o...o...ou seja 
as deficiências mesmo básicas e estruturais, sem acessibilidade o curso não 
tem e isso devido, nós conseguirmos nos se virar pela boa vontade dos 
professores e não boa vontade da instituição e do MEC.(E9, G2) 
 

Sem dúvidas a UNIFAP alcançou um grande avanço na graduação em 

termos de aumento de cursos, vagas, oferta noturna, porém é notório que faltou um 

acompanhamento visando à qualidade e o bem estar dos alunos e professores. Pode-

se dizer que ocorreu de fato a expansão, mas a reestruturação dos cursos antigos, 

deixou a desejar, o que provoca insatisfação até hoje nos docentes e discentes desta 

instituição. Fica demonstrado que tudo foi criado, construído e adaptado de forma 

muito corrida, sendo deixado de lado o quesito qualidade. 

 

4.2.2 Redução das taxas de evasão 

 

Esta era uma das principais metas do programa REUNI, reduzir o índice de 

evasão que sempre foi considerado elevado nas universidades federais, contudo 

debruçando-se à análise dos relatos dos entrevistados, esta foi uma meta não 

alcançada pelo programa e isso se deve a motivos variados, conforme se observa nos 

depoimentos a seguir: 

Porque um dos objetivos do REUNI também era reduzir índices de evasão 
dos cursos de graduação. Essa não é uma questão totalmente resolvida até 
os dias atuais, porque até 6, 7 anos atrás a universidade tinha quase 500 
vagas ociosas, isso é número muito elevado (E15, G1) 
 
(...) na verdade, o processo de evasão nos cursos das universidades 
atualmente, públicas e o curso de filosofia entra nesses, tá muito grande,(...) 
(E9, G2) 
 
(...) é a gente ainda precisa melhorar na questão da permanência dos alunos. 
Tem, tem um avanço significativo, por exemplo que é a questão da instituição 
do restaurante universitário que por incrível que pareça pra alguns, mas o 
restaurante universitário é um elemento de permanência de estudante, 
particularmente pelo valor que podem pagar.(E1, G2) 
 
O processo de permanência e evasão, é um complicador que o curso precisa 
tratar, a gente tem uma evasão alta, considerando uma área de tecnologia 
que é uma  nova vertente mundial de ter profissionais qualificados na área de 
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tecnologia, mas ainda temos uma evasão considerável, então é algo que o 
curso precisa tratar(...) (E5, G2) 
 

A tabela abaixo foi criada mesclando cursos anteriores e posteriores ao 

REUNI, bem como semestres e anos variados para demonstrar o processo de evasão 

que ocorre na UNIFAP. 

Tabela 2 - Evasão 
 

CURSO 

 

PERÍODO 

 

TURMA 

 

TOTAL 

  

% EVADIDOS 

ENFERMAGEM 10 2013.1 52 23% 

FARMÁCIA 10 2013.1/2 54 43% 

ARQ.E 

URBANISMO 

 

10 

 

2013.1 

 

50 

 

14% 

FÍSICA 8 2014.1 62 84% 

PEDAGOGIA 8 2014.1 70 36% 

JORNALISMO 8 2014.1 57 46% 

DIREITO 10 2013.1/2 63 29% 

GEOGRAFIA 8 2014.1 67 54% 

SOCIOLOGIA 8 2014.1 26 65% 

CIÊNCIAS 

AMBIENTAIS 

 

8 

 

2014.1 

 

60 

 

55% 

MÉDIA 56 45% 

Fonte: Criação própria, a partir de dados fornecidos pelo DERCA/UNIFAP 

Os números corroboram com as falas dos entrevistados, de fato o REUNI 

não conseguiu resolver este problema, a tabela acima mostra que tanto nos cursos 

antigos quanto nos novos o índice de evasão é considerado alto, com média de 45% 

, o que comprova que o tempo de curso tem pouca ou nenhuma influência sobre a 

evasão. Este percentual causa preocupação ao observar que esses dados foram 

analisados nos anos 2013 a 2014, ou seja, logo após a vigência do programa e esta 

realidade perdura até hoje. 

Importante se faz descobrir as causas dessa evasão,  pois segundo  Kotler 

(1994), a decisão por abandonar ou manter-se estudando faz parte do processo de 

decisão do próprio aluno e  esta decisão configura-se como pontos críticos de controle 

da evasão para as Instituições de Ensino Superior. Porém,  como o  objetivo desta 

pesquisa  não é aprofundar as causas e fatores que levam à evasão, serão elencados 

os principais fatores citados pelos entrevistados, a saber:  
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(...) o processo de evasão (...) se deve não só pela questão financeira, mas 
eu vejo muito pela falta de pré-requisitos, de estrutura e de conhecimento de 
base. Os alunos entram na universidade sem saber ler e escrever, passam 
todo o ensino médio tendo os seus problemas tirados da frente, todos os seus 
obstáculos tirados, quando eles se deparam na universidade que eles 
percebem, eles abandonam. (E9, G2) 
 
E a questão da evasão, ela se percebe ainda, talvez pela falta de conexão 
com o mercado. (E5, G2) 
 
É, mas tem outros problemas que ainda continuam sendo dificultadores para 
que os alunos permaneçam, a vinda pra universidade, quer dizer a condição 
de transporte, de pagamento mesmo, pra muitos pode parecer bobagem, 
dizer, ah vai pagar aí R$ 4,00 , R$ 3,00 por dia pra ir e vir, como é que não 
tem? Mas aí coloca uma família de três pessoas, quem ganha um salário 
mínimo ou mesmo dois salários, fica, fica complicado para fazer isso. É, é, 
então em geral, os alunos que não têm trabalho sentem muita dificuldade de 
permanecer. O curso de pedagogia não é um curso de pessoas com um 
elevado poder aquisitivo, então em geral quem não trabalha tem dificuldade, 
ou o trabalho também passa a ser um elemento de afastamento porque o 
sujeito precisa sobreviver e trabalhar e as vezes não consegue 
conciliar.(E1,G2) 
 

Não se pode olvidar, que este é sim um problema sério que precisa ser 

tratado, e que infelizmente o REUNI não conseguiu resolver,  o Governo Federal  

precisa trabalhar de forma estratégica em políticas públicas efetivas quanto à  redução 

da evasão no ensino superior público e a UNIFAP, por sua vez,  necessita agir  

pontualmente em cima dos problemas em nível local, para  incentivar a permanência 

dos estudantes até a conclusão do curso. Como se pode observar nos depoimentos, 

que muitas vezes a evasão na UNIFAP perpassa pela situação financeira do 

acadêmico, muitos destes, são estudantes que necessitam trabalhar para manter seus 

estudos e sua própria família, outros não apresentam aptidão com o curso escolhido, 

outros vêm totalmente despreparados do ensino médio e enfrentam dificuldades 

quando se deparam com o ensino superior, são portanto, diferentes situações, mas 

que precisam ser trabalhadas pontualmente. Pois, perde-se o sentido da luta pela 

ampliação vagas quando não se garante a permanência e a diplomação deste aluno. 

 

4.2.3 Ocupação das vagas ociosas 

 

O número elevado das vagas ociosas é o resultado das vagas produzidas 

pela evasão de alunos e a ocupação destas vagas era outra meta relacionada à 

diretriz que tratava da ampliação da oferta da educação de curso superior contida no 

Plano de Metas da UNIFAP. 
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A ociosidade das vagas no ensino superior é um problema que aflige o 

Brasil como um todo, segundo INEP (2016), um estudo mostrou um aumento 

considerável na ociosidade, levando em conta a rede de ensino federal, este aumento 

superou a faixa de 140 mil vagas não ocupadas, o que representa um prejuízo 

financeiro enorme para os cofres públicos. Sobre este assunto a secretária executiva 

do MEC, Srª Maria Helena Castro, no dia 31/08/2017, falou em uma coletiva de 

imprensa6, se referindo a esse número exorbitante de vagas desocupadas na rede de 

ensino púbica federal. “Precisamos ter mais políticas de ocupação dessas vagas, não 

faz sentido ter vaga ociosa e não ocupada nas universidades federais. Além desse 

problema, ainda existe a evasão, que precisa ser enfrentada”. 

No relato abaixo de um gestor (E3, G1), ele fala que essas vagas ociosas 

eram identificadas e abertas ao público interno e externo,  e com isso as vagas ociosas 

eram preenchidas, ocorre que, esse preenchimento é feito através do vestibulinho, 

podendo concorrer ao processo de seleção qualquer pessoa já graduada, ou que 

ainda esteja cursando outro curso e que deseja trocar,  contudo esse processo de 

seleção foi muito criticado por outro gestor (E15, G1), que também atuou no processo 

de implantação do REUNI. Este gestor (E15, G1) declarou-se contra, “essa coisa de 

vestibulinho já para graduado”,  que segundo ele, é um processo que causa uma 

despesa grande para a sociedade, conforme pode ser conferido nos extratos a seguir: 

 

A partir do REUNI, a UNIFAP tem aperfeiçoado o processo de identificação 
das vagas ociosas, isto geralmente é feito uma vez ao ano. E todas as vagas 
localizadas são abertas para transferências internas e externas e com isso 
aquele aluno que não estava satisfeito no curso que entrou, por motivos de 
não se identificar com o curso ou por qualquer outro motivo, tinha a 
oportunidade de mudar de curso.(E3,G1) 
 
(...) porque até 6, 7 anos atrás a universidade tinha quase 500 vagas ociosas, 
isso é número muito elevado, se nós levarmos em conta...é...fator...eu 
particularmente sempre fui contra essa coisa de vestibulinho já pra 
graduado, isso é uma regra que o governo deveria acabar, porque isso é 
um custo muito alto para a sociedade, enquanto tem milhares de jovens 
querendo fazer um curso de graduação, o governo ainda adota uma medida 
de fazer vestibulinho é...pras pessoas que já tiveram oportunidade, então 
esse é o fator. Olha uma outra circunstância que decorreu da...já como 
consequência do REUNI, é que naquela época o aluno poderia fazer até dois 
cursos de graduação numa federal, contando que uma delas fosse 
licenciatura. Isso acabou, deixou de existir, já não podia mais, então algumas 
medidas nessa questão do acompanhamento é...é de alguma maneira se 
passou a ter um cuidado muito maior pra observar os indicadores da 
educação superior em cada universidade (grifos nossos).(E15, G1) 
 

                                                           
6 Disponível em www.mec.gov.br, acesso em julho de 2019. 
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Um fator que dificultava o levantamento das vagas ociosas era a 

defasagem do sistema de controle acadêmico (SIGU), que já não fornecia dados 

concretos. Como forma de eliminar este problema e obter informações concretas 

sobre os acadêmicos, a UNIFAP investiu recursos na implantação do Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA, que seria capaz de fornecer 

dados com maior precisão. Ressalta-se que esta era uma das estratégias, firmadas 

no Plano de Metas da UNIFAP junto ao MEC, que ajudaria alcançar a meta de redução 

das vagas ociosas. Contudo, apesar de ser um compromisso do REUNI, o SIGAA só 

entrou em funcionamento no dia 05 de dezembro de 2016, ou seja, quatro anos após 

findar o período de vigência do REUNI. 

O gráfico abaixo, representa  o quantitativo de vagas ociosas que foram 

disponibilizadas para preenchimento por meio do processo seletivo de matrículas 

especiais (vestibulinho). 

 

Gráfico 4 - Processo seletivo matrículas especiais (vestibulinho) 

 
             Fonte: Elaboração própria, a partir de DEPSEC/UNIFAP 2019 

 
 

Com o gráfico acima pode-se depreender que o cumprimento da meta 

“ocupação das vagas ociosas” com o programa REUNI, ficou muito aquém do 

pretendido , visto que o programa foi lançado em 2007 e teve vigência entre 2008 a 

2012, nesse período as vagas ociosas representavam um número não tão expressivo, 

mas mesmo assim, apesar da UNIFAP disponibilizar essas vagas para o público 

105

166

381

440

640

645

1096

46

69

131

140

186

229

395

59

97

250

300

454

416

701

0 200 400 600 800 1000 1200

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2017

VAGAS OCIOSAS

NÃO PREENCHIDAS PREENCHIDAS VAGAS



65 
 

interno e externo por intermédio do vestibulinho, nunca se conseguiu o preenchimento 

de todas as vagas e o percentual de vagas que continuavam em ociosidade era 

sempre maior que as vagas preenchidas. Um fato interessante a ser observado no 

gráfico acima, é que o SIGAA passou a funcionar em dezembro de 2016 e em 2017 

quando já era possível extrair dados mais precisos do sistema o número de vagas 

ociosas disparou, aumentando aproximadamente 70% em relação a 2016. O fator 

agravante é que dessas 1096 vagas ociosas, com o vestibulinho, foram ocupadas um 

percentual aproximado de 37%, restando como ociosas 63%, o que significa que as 

ações e estratégias da UNIFAP não estão sendo eficientes quanto à ocupação das 

vagas ociosas. 

 

4.3 COMPROMISSO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

 

O Plano de Reestruturação e expansão das Universidades Públicas  

Federais, foi criado com a ideia de inclusão social , mediante a abertura do acesso à 

educação superior a um maior número de pessoas e principalmente àquelas 

consideradas excluídas pela sociedade, como tentativa de minimizar as diferenças 

sociais históricas que ocorrem no país. que vem desde o processo de colonização e 

industrialização que ocorreu de forma tardia e que causou vários problemas 

decorrentes da imigração, privações absolutas de bens e direitos, diferenças étnico-

raciais, entre outros. 

Nas últimas décadas, o assunto exclusão social, tem ganhado cada vez 

mais espaço na sociedade brasileira em debates e discussões dentro e fora do 

ambiente universitário. Neste sentido, faz-se oportuno analisar a exclusão social, sob 

o enfoque de alguns autores, é cediço que a literatura francesa tem importantes obras 

que tratam do assunto exclusão social, porém, como o intuito não é aprofundar a 

temática, a análise será feita com base nos autores brasileiros, visto que estes 

tomaram os autores franceses e outros como égide de seus estudos. Assim, os 

autores Escorel (1999) e Nascimento (1994a/1994b), argumentam que a exclusão 

social é processo de ruptura sucessiva de laços sociais.  

Segundo (ESCOREL, 1999, p.67), exclusão social é: 

 

um processo porque fala de um movimento que exclui, de trajetórias ao longo 
de um eixo inserção/exclusão, e que é potencialmente excludente (vetores 
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de exclusão ou vulnerabilidades). Mas é, ao mesmo tempo, um estado, a 
condição de exclusão, o resultado objetivo de um movimento. 
 

Tosta (2003), também tem uma concepção bem abrangente e interessante 

de exclusão social:  

 

Em geral, exclusão social pode se caracterizar por um processo de ruptura 
dos vínculos sociais de um determinado grupo em relação a toda a 
sociedade. Esta definição, entretanto, se confunde com inúmeras outras 
expressões como marginalização, desvio e estigmatização. Para evitar tal 
ambiguidade, consideramos necessária uma maior focalização do fenômeno 
na questão do emprego, em seu significado como capacidade de integração 
para a sociedade contemporânea. Neste sentido, permanece a perspectiva 
do trabalho como centro da coesão social e transações sociais, mesmo em 
uma época em que se discute longamente a crise da sociedade do 
trabalho.[...] Uma não integração ao mundo do trabalho pode significar uma 
não-inserção social. Há ainda um processo mais profundo de exclusão no 
qual certos grupos sociais não são reconhecidos nem mesmo na sua 
condição de seres humanos, portadores de direitos. [...] Pode-se, então, 
apreender como ponto diferenciador da concepção a sua dimensão 
simbólica: a exclusão é um processo de ruptura do vínculo social (que liga os 
indivíduos), além da ruptura simbólica das representações que lhes são 
comuns (ligação de cada indivíduo à sociedade). O indivíduo excluído não é 
simplesmente o que é rejeitado física, geográfica ou materialmente, ele não 
apenas é excluído da troca material e simbólica, como também (e 
principalmente) ocupa um espaço negativo na representação social 
dominante (TOSTA, 2003, p.203-204). 
 

 Assim, com base nas explanações acima, depreende-se que a exclusão 

social configura-se de várias maneiras e atinge vários grupos de pessoas. Neste 

sentido, a forma de combater a exclusão social é mediante ações que visem a inclusão 

dessas pessoas atingidas, no grupo social ou situação da qual foram um dia excluídas. 

Foi com essa premissa que o REUNI surgiu,  eliminar a exclusão por meio da inclusão 

de pessoas que não tinham acesso ao ensino público superior, através da  

democratização do ensino mediante a expansão e reestruturação das IFES. 

Desta forma, uma das diretrizes do REUNI é “o compromisso social da 

instituição”, que a partir de então passa a ser analisado, sob três aspectos: as políticas 

de inclusão; programas de assistência estudantil e políticas de extensão universitária. 

 

4.3.1 Políticas de inclusão 

  

É possível inferir a partir da explicação acima, que uma política de cunho 

inclusivo só se torna realmente efetiva e eficaz se o objetivo desta for a 

desinstitucionalização da exclusão, nesse prisma, implementar políticas inclusivas 

capazes de produzir o efeito desejado, perpassa pelas redes de relações que se 
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materializam por meio das instituições, como a UNIFAP, promovendo a igualdade de 

condições para que as pessoas consideradas excluídas, possam ter a garantia de 

acesso e compartilhamento ao mesmo espaço que as pessoas tidas como normais e 

que isso possa gerar igualdade de oportunidade a todos. 

Ao tratar de política de inclusão, pensa-se logo em pessoas com algum tipo 

de deficiência, contudo, este termo vai além das condições físicas de um indivíduo, 

principalmente ao considerar o fato do Brasil ser historicamente um país de exclusão  

de pobres, negros, índios, mulheres, homossexuais  e muitas outras classes de 

pessoas tidas como “diferentes”, conforme elenca Corazza (2002, p.4): 

 

Todas as suas concepções e práticas atestam a existência dos diferentes, 
que povoam nossas casas e ruas, salas de aula e pátios de recreio, dias e 
noites. Diferentes, que são os homossexuais, negros, índios, pobres, 
mulheres, loucos, doentes, deficientes, prostitutas, marginais, aidéticos, 
migrantes, colonos, criminosos, infantis-adultos, todos os Sem... Os quais, 
por tanto tempo, ficaram borrados e excluídos, calados e subordinados, 
dominados e pisoteados pela lógica da Identidade-Diferença.  
 

Assim, o governo federal considerando a relevância do tema inclusão social 

no ensino superior, utilizou-se do REUNI, como política pública voltada à inclusão de 

um maior número de pessoas ao ensino superior, como forma efetivar a 

democratização deste nível de ensino, conforme determina o Ministério da Educação 

e Cultura,  

Os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos 
espaços, aos recursos pedagógicos e à comunicação que favoreçam a 
promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma a 
atender as necessidades educacionais de todos os alunos. (Ministério da 
Educação, 2008, p. 12) 
 

Com isso, a partir da adesão ao REUNI, a UNIFAP envidou esforços no 

sentido de atender não só o cumprimento das metas estipuladas por este programa, 

mas principalmente às demandas da sociedade amapaense que estava carente por 

políticas inclusivas que dessem acesso ao ensino público superior aos grupos 

considerados excluídos, foi assim que por meio da Pró-Reitoria de Extensão 

Comunitária – PROEAC, elaborou políticas de inclusão tanto de classe quanto de 

gênero e etnia, conforme fica demonstrado com as falas dos entrevistados a seguir 

expostas. 

A maior preocupação da PROEAC, era em relação à inclusão, pensávamos 
em ações que pudessem incluir todas as classes consideradas como 
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excluídas da sociedade, o NAI7 era o nosso parceiro,e ele atuava, atuava 
não..., atua, porque continua em plena funcionalidade, nas deliberações que 
visavam efetivar a política nacional de educação especial na educação 
superior, na perspectiva da educação inclusiva (...) esse é um setor muito 
atuante nessa área, mas que precisa de mais mão de obra para que suas 
ações se efetivem, são poucas pessoas trabalhando em prol de muitos 
alunos.(E5,G2) 
 
Me chamou bastante a atenção que a política implantada pelo REUNI, tinha 
a preocupação com a inclusão, eu verifiquei que foi quando a estrutura dos 
prédios começaram a mudar, tipo, antes..., a gente não via uma rampa pra 
facilitar o deslocamento de um aluno que tinha deficiências, aqueles 
taquinhos para pessoas cegas, corrimão, não tinha nada disso, com o REUNI 
a gente passou ver. O próprio processo de seleção de alunos mudou, passou 
a ter vagas destinadas a pessoas com deficiência, afrodescentes, negros, 
pessoas de baixa renda, isso tudo foi muito importante. Antes a gente não via 
quase, mas hoje tem bastante cadeirante estudando e isso é muito bom, 
porque é uma oportunidade dessa pessoa ter um nível superior e lá na frente, 
depois formado poder concorrer a vagas na sua área de formação.(E13, G3) 
 
Vejo que entre tantas obras realizadas pelo REUNI, uma das principais, foi a 
construção do Restaurante Universitário, ele sem dúvidas, foi uma das 
melhores políticas públicas de inclusão que a UNIFAP já teve. Muitos alunos 
que muitas vezes precisava ir e vir da universidade, para fazer pesquisas, 
laboratório, entre outras atividades, e isso ocasionava muita despesa com 
transporte e alimentação, entre idas e vindas. Agora esse aluno pode passar 
até o dia inteiro na universidade e ter três alimentação garantida, com 
qualidade e a um preço irrisório. E sem falar que alguns alunos são 
selecionados, passam por uma triagem..., e aqueles mais carentes tem 
isenção total dos valores. (E8,G1). 
 
Acho que a comunidade acadêmica ganhou muito com o Restaurante 
Universitário, tem alunos nossos que em suas casas não tem as três 
alimentações diárias e aqui ele tem. A comida é muito boa, eu mesma, de vez 
em quando almoço lá e gosto muito (...) ajuda a evitar até a evasão e é uma 
forma de inclusão e assistência pra esse aluno.(E11,G3) 
 

Com base nos depoimentos acima, percebe-se que com o REUNI, a 

UNIFAP, conseguiu avançar no sentido de incluir e manter mais alunos na instituição, 

conforme elencou o entrevistado (E5,G2), o NAI foi um importante parceiro, contudo 

foi financiado por outro programa. Já o entrevistado (E13, G3), fez importantes 

considerações quanto à mudança que o REUNI provocou nas estruturas dos prédios, 

permitindo a acessibilidade de alunos portadores de algum tipo de deficiência. E os 

entrevistados (E8, G1) e (E11, G3), abordaram sobre a importância do Restaurante 

Universitário como forma de inclusão, assistência e até como forma de evitar  a 

                                                           
7 NAI que o entrevistado (E5,G3) se refere é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, inaugurado em 
2008, fruto de outro programa federal do Ministério da Educação chamado de Programa Incluir. É um 
importante parceiro na luta pela inclusão de pessoas com deficiência às instituições federais de ensino 
superior (Ifes), mas reitera-se, não foi criado pelo REUNI. 
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evasão, e sem dúvidas, a construção deste restaurante representa muito para os 

acadêmicos da UNIFAP. 

                      Figura 4 - Restaurante Universitário8 

                                 

                                       Fonte: UNIFAP/PROEAC (2011) 

 
Cabe ressaltar, que em 2016 a PROEAC, realizou uma pesquisa9 com os 

acadêmicos da UNIFAP, em relação a diversos pontos, entre eles, foi perguntado  o 

local que os estudantes faziam as principais refeições diárias, o resultado pode ser 

visto no gráfico abaixo. 

Gráfico 5 – Onde você faz suas principais refeições (1649 respostas) 

 

    Fonte: PROEAC/UNIFAP (2016) 

                                                           
8 O Restaurante Universitário inaugurou em 09/09/2011 
9 Pesquisa realizada pela PROEAC/UNIFAP, para conhecer o perfil dos discentes desta IFES (2016). 
Disponível em: < www2.unifap.br/proeac> Acesso em: 20/07/2019. 
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Observa-se que 17% dos pesquisados fazem uma refeição por dia no RU; 

esse percentual passa para 33% de discentes que fazem duas refeições no RU e 15% 

alimentam-se neste restaurante nas três refeições diárias, totalizando 65% dos alunos 

pesquisados, um percentual bastante alto e satisfatório considerando uma política de 

inclusão. Reitera-se que, além do  “ preço irrisório10”, conforme falou o entrevistado 

(E8, G1), de fato a  instituição concede isenção total e parcial a alunos considerados 

hipossuficientes, conforme será demonstrado no item a seguir. 

Além das ações acima descritas elenca-se no quadro abaixo alguns 

projetos/programas que foram executados pela PROEAC, a partir do REUNI, como 

ações voltadas à inclusão acadêmica. 

 

Quadro 5 -  Programas e projetos implementados a partir do REUNI, voltados à 
inclusão dos alunos 

OBEJTIVO: criar e implementar políticas de inclusão 

Programa/Projeto O quê? Situação 

Desenvolvimento de políticas 
afirmativas para alunos da 
graduação (NEAB) 

Desenvolvimento em parceria 
com o NEAB de políticas 
afirmativas para acesso e 
permanência de alunos 
cotistas. 

Realizado. NEAB 
institucionalizado e políticas 
afirmativas em execução. 

Programa Esporte e Lazer Desenvolvimento de Políticas e 
Regimento do programa de 
esporte e lazer. 

Realizado. Foram ofertadas  
130 vagas nos cursos de 
Treinamento Funcional, Lutas, 
Dança, Hidroginástica e Tênis 
de Mesa; Criação do Auxílio 
atleta; Participação de 67 
atletas e professores nos JUBS 

Inclusão Digital Desenvolvimento de Políticas e 
Regimento do programa de 
inclusão digital 

Realizado. Doação de 100 
notebooks. 65 Marco Zero e 
Santana, 25 Oiapoque e 10 
Mazagão. 

UPV – UNIFAP Pré-vestibular Ampliação do curso 
preparatório para ingresso no 
ensino superior. 

Realizado. Em 2011 o UPV se 
expandiu para o Oiapoque.  

Idiomas Desenvolvimento das Políticas 
e Regimento do programa de 
idiomas 

Realizado. Criação do 
Programa de Idiomas. 

Fonte: Criação Própria, a partir de relatórios de gestão PROEAC/UNIFAP. 

Como se pode observar no quadro acima, vários projetos e programas 

foram efetivados na UNIFAP, após o REUNI, com a finalidade de incluir o maior 

número de acadêmicos e grupos considerados como “excluídos”, contudo alguns 

                                                           
10 O termo “preço irrisório” está entre aspas, pois é um termo plenamente contestável e relativo, visto 
que o que pode ser considerado irrisório para um, para outro pode não ser. Esta pesquisadora 
substituiria pela expressão: “um valor acessível”.  
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destes programas/projetos, já não existem mais, como é o caso do UPV e inclusão 

digital, outros foram substituídos, mas é fato que foram e  aqueles que ainda existem 

são bastante eficazes  no sentido de  ajudar esses alunos a superar suas dificuldades 

e no sentido de democratizar o ensino superior através da geração de oportunidades 

para todos de forma igualitária. 

 

4.3.2 Programas de assistência estudantil 

 

Nos últimos anos, a assistência estudantil tem assumido papel de destaque 

no Estado brasileiro visando à democratização do ensino superior mediante ações e 

estratégias de combate às desigualdades sociais e regionais (MEC, 2013), contudo, 

convém esclarecer que esta conquista só se efetivou, por conta das intensas lutas 

sociais, encabeçadas pelos movimentos estudantis, organizados em sua maioria pela 

União Nacional dos Estudantes – UNE e pelos Diretórios Centrais do Estudantes - 

DCE, que por meio de mobilização, tem conseguido alcançar resultados favoráveis. 

Segundo Vasconcelos e Gomes (2016), o REUNI foi o programa que 

enfatizou a assistência ao estudante no contexto da expansão e reestruturação do 

ensino público superior brasileiro, para esses autores, as IFES que decidiram aderir a 

este  programa passaram a receber estudantes de diversas origens socioculturais, 

ocasionado pelo consequente impacto em políticas educacionais que passaram a se 

voltar ao acolhimento e assistência estudantil aos que mais necessitam. Com isso, a 

assistência ao estudante ganha notoriedade e passa a ser vista sob enfoque do direito 

social,  como uma política pública de inclusão. 

Na UNIFAP, muitos alunos são considerados carentes, pelas 

características econômicas do próprio Estado, que praticamente não tem indústrias, 

boa parte da população vive na informalidade e a economia gira em torno do 

funcionalismo público e comércio. Isso faz com que estes acadêmicos necessitem 

trabalhar e estudar ao mesmo tempo, ameaçando a continuidade dos seus  estudos, 

outros, por não conseguir uma oportunidade de emprego, não dispõem de recursos 

para pagar alimentação, moradia, transporte e até mesmo o material didático, ou seja, 

não possuem as mínimas condições para dar continuidade na sua vida acadêmica. 

Baseado nessa realidade a UNIFAP, implantou uma série de ações voltadas a 

prestação de assistência estudantil aos alunos considerados carentes. Segundo o 

Relatório de Gestão do ano de 2009, “foi destinada para esta ação a dotação 
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orçamentária no montante de R$ 1.532.771,00 (Hum milhão, quinhentos e trinta e dois 

mil, setecentos e setenta e um reais)” (UNIFAP, 2009, p.48).  

 

Esta ação tem por finalidade ampliar as condições de permanência dos 
jovens na educação superior pública federal, sendo executadas através dos 
projetos Pró-Estudante: Alimentação, Transporte, Fotocópias, Cinegrafia, 
Idiomas, Inclusão Digital, Látex, Monografia, Natação e Cultura (UNIFAP, 
2009, p.48). 
 

Ainda segundo o Relatório de Gestão, dessa vez do ano 2010, os 

resultados superaram as metas definidas, conforme pode ser observado na 

sequência,  

Atinente à extensão e ações comunitárias, cabe mencionar a superação da 
meta prevista no REUNI de 02 (duas) para 04 (quatro) turmas do Cursinho 
Pré-Vestibular CPV Negros, totalizando 240 alunos beneficiados, o que 
possibilitou ainda o aumento de vagas de monitoria para acadêmicos da 
UNIFAP. Houve ainda, a implantação do Programa Universidade da 
Maturidade - UMAP, cujo público alvo beneficiado é a terceira idade, 
atendendo inicialmente a um quantitativo de 100 (cem) alunos. É oportuno 
mencionar ainda a implantação de outros programas como o de “Inclusão 
Digital” que atende a comunidade acadêmica e a sociedade na oferta 70 
(setenta) vagas; o curso de idiomas (inglês e francês)  é outro programa 
relevante, que ofereceu 80 (oitenta) vagas para os acadêmicos e ainda, o 
programa Pró-estudante natação, que  ofertou de 60 (sessenta) vagas. 
Outros programas também foram implantados como o de Inclusão Digital que 
atende a comunidade acadêmica e a sociedade ofertando 70 (setenta) vagas. 
Houve ainda; o curso de idiomas (inglês e francês) com 80 (oitenta) vagas 
para os acadêmicos e ainda, o pró-estudante natação com a oferta de 60 
(sessenta) vagas (UNIFAP,2010 p.27).  
 

Observa-se que, tradicionalmente as reivindicações dos alunos quando o 

assunto é assistência estudantil, se focam em dois eixos principais, primeiramente na 

alimentação e posteriormente na moradia estudantil. Quanto à alimentação, conforme 

já demonstrado no item anterior, a UNIFAP, por meio do REUNI, construiu e inaugurou 

o Restaurante Universitário em setembro de 2011, e o mesmo continua em pleno 

funcionamento e atendendo à comunidade acadêmica, tanto como uma política de 

inclusão, quanto assistencial, conforme entrevistados (E8,G1) e (E11, G3) 

manifestaram-se a respeito no item anterior. Já em relação à moradia estudantil, da 

mesma forma que o RU, teve sua construção concluída com sucesso. O prédio, 

conhecido como “a casa do estudante”, tem capacidade para abrigar cerca de 200 

alunos,  contempla 32 quartos, conjuntos de banheiros, inclusive para portadores de 

necessidades especiais, cozinha, refeitório, lavanderia, área de convivência, sala de 

TV, varanda social, duas salas de estudos, além de salas administrativas. Iniciou sua 

construção no final de 2012 e final da vigência do REUNI, com previsão de entrega 
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360 dias após o início das obras, fato que se consumou somente em meados de 2016. 

O prédio foi entregue pela construtora, porém até hoje, não foi entregue aos alunos, o 

motivo é a falta de um projeto urbanístico para área do entorno da casa do estudante, 

que abranja pontos de acessibilidade e segurança, como guaritas, passarelas, 

arborização, calçamento externo, áreas de lazer, drenagem e esgotos, além de um 

muro. Acrescenta-se que todo o mobiliário da casa do estudante também foi adquirido 

com os recursos do REUNI. 

 

               Figura 5 – Prédio da Casa do estudante UNIFAP 

 
Fonte: G1Amapá (2019) Foto: Reprodução/Rede amazônica 

 

O fato acima relatado tem sido motivo de insatisfação e revolta para a 

comunidade acadêmica, o que provocou a ocupação do prédio pelos alunos no 2018, 

como forma de manifestação e pedido de solução do problema. 

Sobre todo o exposto, vale transcrever notícia11 recente, veiculada pelo 

portal G1 Amapá de 02/5/2019: 

 

Concluída há cerca de três anos, a obra da Casa do Estudante ainda não foi 
entregue e segue sem poder atender à comunidade acadêmica da Universidade 
Federal do Amapá (Unifap). Por questões burocráticas, as principais barreiras para 
a finalização são a indefinição das regras de como vai funcionar a casa e a 
urbanização externa do prédio (G1AMAPÁ, 2019). 
 

O portal G1Amapá, conseguiu falar com o atual prefeito do Campus Marco 

Zero, que confirmou que o prédio está pronto e que para sua ocupação falta apenas 

                                                           
11 Matéria intitulada: Pronta há três anos, casa do estudante da Unifap, segue sem data para inaugurar 
em Macapá – Estatuto do local precisa ser aprovado para que universitários comecem a utilizar o 
espaço. Disponível em:  https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2019/05/02/pronta-ha-tres-anos-casa-
do-estudante-da-unifap-segue-sem-data-para-inaugurar-em-macapa.ghtml. Acesso em: 20/07/2019. 

 

https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/apos-3-anos-em-obra-casa-do-estudante-da-unifap-deve-ser-entregue-em-2018.ghtml
http://g1.globo.com/ap/amapa/
https://g1.globo.com/educacao/universidade/unifap/
https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2019/05/02/pronta-ha-tres-anos-casa-do-estudante-da-unifap-segue-sem-data-para-inaugurar-em-macapa.ghtml
https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2019/05/02/pronta-ha-tres-anos-casa-do-estudante-da-unifap-segue-sem-data-para-inaugurar-em-macapa.ghtml


74 
 

o projeto de urbanização do entorno e a liberação de recursos para finalizar a obra, 

segundo relato a seguir, 

"O que falta fazer é o projeto urbanístico para melhorar a ambiência do espaço. 
Estamos aguardando é o financeiro para executar essa última etapa. Mas o prédio 
já está em condições de funcionamento", declarou Brazão, sem dar uma previsão 
para entrega do espaço. (G1AMAPÁ, 2019). 
 

 O G1 Amapá, também contatou a coordenadora geral do Diretório Central 

dos Estudantes (DCE) que acompanha de perto o processo da casa do estudante e a 

mesma  negou ao portal a existência do projeto de urbanização, falou sobre o convite 

que a UNIFAP fez para compor a comissão de elaboração do Regimento, bem como 

sobre a deterioração dos móveis por cupim, conforme constata-se abaixo: 

"Os móveis antigos foram comidos por cupim. Nos convidaram para compor a 
comissão que irá montar o regimento de funcionamento. O que está claro é que a 
casa continua sem previsão de entrega e os estudantes sendo prejudicados", 
reforçou Loyanna Santana, coordenadora geral do DCE.(G1AMAPÁ, 2019) 
 

 A reportagem notícia menciona a manifestação ocorrida em 2018 (Imagem 

7), e descreve algumas situações que puderam ser observadas no momento da 

reportagem. 

Em outubro de 2018, universitários chegaram a ocupar a Casa de 
Estudante como forma de protesto pela demora da inauguração. Na ocasião foi 
possível observar rachaduras na parede, forro caído e diversos materiais que fariam 
parte da mobília do prédio em estado de decomposição.(G1AMAPÀ, 2019) 
 

 
Figura 6 - Estudantes em ocupação na Casa do  Estudante da UNIFAP, em 2018 

 
                                 Fonte: G1Amapá (2019) Foto: Carlos Alberto Jr 
 

As entrevistas abaixo, corroboram com todo o exposto acima. 

 Podemos dizer que o REUNI, deixou alguns “elefantes brancos”, como por 
exemplo a casa do estudante, que é algo fundamental na aplicação da 

https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2018/10/24/universitarios-ocupam-predio-da-casa-do-estudante-da-unifap-cobrando-retorno-das-obras.ghtml
https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2018/10/24/universitarios-ocupam-predio-da-casa-do-estudante-da-unifap-cobrando-retorno-das-obras.ghtml
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assistência estudantil, o que se sabe é que já tem alguns anos que o prédio 
ficou pronto, e não é entregue aos estudantes, no ano passado teve até uma 
ocupação do prédio pelos alunos. Outra obra parada é o prédio da educação, 
que não foi dado continuidade, simplesmente parou, e lá ficou (...) (E14, G3) 
 
(....) a assistência estudantil a PROEAC, foi bastante atuante, conseguimos 
aefetivar muitos projetos como por exemplo  os pró-estudantes , que incluía 
alimentação , transporte, inclusão digital, fotocópia, entre outros.(E7, G2). 

 

Figura 7 – Prédio da educação (obra parada) 

                       
                                Fonte: Arquivo pessoal (2019) 

 

A imagem acima é um dos “elefantes brancos” citados pelo entrevistado 

(E14, G3), que apesar do prédio não ter relação direta com a assistência estudantil, 

certamente  sua conclusão irá beneficiar muitos alunos, e a imagem comprava a 

veracidade da informação da existência de obras não concluídas ao final do programa 

REUNI. 

Diante dos fatos e relatos acima, conclui-se que assistência estudantil, 

recebeu o amparo do REUNI e a UNIFAP, pôde efetivar importantes ações como as 

citadas pelo entrevistado (E7, G2), relacionadas aos auxílios pró-estudante, contudo, 

não se pode negar a falha em relação a uma assistência essencial na vida dos 

acadêmicos que é a relatada pela reportagem e confirmada pelo entrevistado 

(E14,G3), em relação à casa do estudante. Pode-se afirmar que a moradia estudantil 

é uma política social fundamental para a efetivação da assistência àqueles estudantes 

que moram nos municípios mais afastados e vindos de outros Estados. Sem falar que 

se torna um abrigo de verdade, ambiente acolhedor, por isso necessita de uma 

infraestrutura adequada com ambientes que permitam o bem estar dos acadêmicos, 

mas de nada vale se não puder ser utilizado pelos alunos, como o que está 

acontecendo com a casa do estudante  da UNIFAP. 
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4.3.3 Políticas de extensão universitária 

 

A extensão universitária é uma atividade de suma importância e que 

interliga dois grupos, a sociedade e a universidade, trazendo benefícios para ambos. 

Para a universidade, a extensão representa a oportunidade  aos acadêmicos de pôr 

em prática tudo o que aprenderam em sala de aula, já para a sociedade representa o 

direito do acesso ao conhecimento e às ações que são ofertadas como extensão. 

Mesmo sabendo que a extensão surgiu a partir de normatizações da política de ensino 

superior e não mediante o interesse de cumprimento de funções sociais das próprias  

instituições, os benefícios das práticas associadas ao bem estar das pessoas são 

imensos. “No atual contexto político, econômico e social a tendência é pensar como a 

extensão pode contribuir mais diretamente na solução dos problemas sociais 

expressos nos diálogos com a comunidade e com o governo” (UNIMONTES, 2011, p. 

3).  

É cediço, que nas instituições de ensino público brasileiras as atividades 

estão concatenadas ao tripé ensino, pesquisa e extensão e baseado nisso é que são 

definidos ações e projetos voltados ao desenvolvimento social, neste sentido Santos 

(2010), comenta que, 

 

[...] há de se afirmar que ensino-pesquisa-extensão apresentam-se hoje, no 
âmbito das universidades brasileiras, como uma de suas maiores virtudes e 
expressão de compromisso social, uma vez que o exercício de tais funções é 
requerido como dado de excelência na Educação Superior, 
fundamentalmente voltada para a formação acadêmica e profissional de 
docentes e discentes, à luz da apropriação e produção do conhecimento 
científico. (SANTOS, 2010, p. 13). 
 

Segundo Unimontes (2011), a universidade ao promover atividades de  

extensão e pôr em prática o seu papel social, está desenvolvendo uma cultura nova, 

resultando na maior e mais importante mudança registrada no ambiente acadêmico e 

corporativo nos últimos anos. A UNIFAP, vivencia este processo de mudança, por 

meio da execução de projetos voltados ao atendimento de demandas sociais de suas 

comunidades do entorno. Como se pode perquirir dos extratos a seguir. 

 

A extensão universitária vem acontecendo, principalmente através de alguns 
projetos que conectam a sociedade, como inclusão digital, a parte de robótica 
e alguns projetos de extensão que tentam atender às demandas da 
sociedade no que tange à  computação (E5,G2) 
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(...) as atividades de extensão são necessárias para a Unifap, a universidade 
precisa ter esse contato com a comunidade, faz parte do papel social dela 
enquanto instituição de ensino (...)(E9, G2) 
 
Olha uma coisa que eu achei muito importante que foi implantado com o 
REUNI, foi a criação desses projetos de extensão pela PROEAC, a UMAP e 
UNIMULHER, a gente percebe o resultado disso na vida dessas mulheres. 
Eu conheço uma família, que eles são bem carentes, a mãe faz o UMAP e a 
filha faz a UNIMULHER e a gente vê a felicidade dessas mulheres quando 
comentam que elas são alunas da UNIFAP, você percebe o brilho nos 
olhos, acho que só isso, é suficiente pra comprovar que o REUNI valeu muito 
à pena (grifo nosso). (E10, G3) 
 

Constata-se por meio dos extratos acima, a importância das atividades de 

extensão para o desenvolvimento dos laços entre a sociedade e a universidade, bem 

como a efetivação de alguns projetos implantados a partir do REUNI na UNIFAP.  

Segundo Relatório de Gestão (2008, p 102), “a extensão universitária como processo 

educativo, cultural, científico e tecnológico, articula o ensino e a pesquisa de forma 

indissociável, viabilizando a relação transformadora entre a universidade e a 

sociedade”. Nessa premissa, a partir do primeiro ano de vigência do REUNI, esta 

IFES, conseguiu colocar em ação várias modalidades de projetos destinados a 

extensão, conforme se observa no quadro abaixo: 

         Quadro 6 - Programas e Projetos de Extensão Registrados em 2008 
(continua) 

Identificação Modalidade Coordenação 

I Debate sobre Identidade Racial: Quais 
paradigmas ainda devem ser quebrados? 

Seminário Ciências Sociais e História 

II Encontro Estadual de História “Desafios do 
Ensino e da pesquisa em História do Amapá” 

Congresso Curso de História e Centro 
Acadêmico de História 

Expedição Acadêmica a Estação Ecológica Maracá 
- Jipióca: Caracterização Biológica e 
Potencialidades 

Outros Curso de Ciências Biológicas 

Projeto: Curso de Aperfeiçoamento / 
Especialização na Área de Linguagem e Educação 

Curso Curso de Letras 

Projeto: Curso Livre de Francês Língua Estrangeira 
para Comunidade do Oiapoque 

Curso Curso de Letras 

Multiplicadores das Olimpíadas Brasileiras de 
Física no Estado do Amapá 

Evento Curso de Física 

Estações Ecológicas do Estado do Amapá: Novos 
Caminhos para a Pesquisa Científica e Tecnológica 

Projeto Curso de Ciências Biológicas 

Projeto: Espaço Aberto: Conhecendo e 
Aprendendo no Laboratório de Física 

Curso Curso de Física 

Projeto: Difusão da Olimpíada Brasileira de Física Evento Curso de Física 

Programa: Implementação de Programa de 
Promoção de Saúde 

Outros Curso de Enfermagem 

Programa: de Aperfeiçoamento para Professores 
de Matemática do Ensino Médio – Módulo I – 2008 

Curso Curso de Matemática 

Evento: I Semana de Arquitetura e Urbanismo Congresso Curso de Arquitetura 

Projeto: Jornada Matemática Evento Curso de Matemática 
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Quadro 6 - Programas e Projetos de Extensão Registrados em 2008 
(conclusão) 

Identificação Modalidade Coordenação 

Projeto: Jornada Matemática Evento Curso de Enfermagem 

Projeto: Inclusão Científica Curso Curso de Ciências Biológicas 

Projeto: Núcleo de Práticas Jurídicas nos Bairros – 
Jardim Marco Zero 

Outros Curso de Enfermagem 

Projeto: Curso Pré – Vestibular Para Negros, 
praticantes de Cultos Afro – brasileiros e Pessoas 
Economicamente Carentes – CPV- Negros 

Curso Vários cursos envolvidos 

Projeto de Criação da Galeria de Artes Visuais Eventos  Curso de artes Visuais 

Projeto: Cultura Visual na Escola Evento Curso de artes Visuais 

VII SEMANA DE LETRAS: Língua e Cultura: 
identidades e interações sociais 

Evento Curso de Letras 

Fonte: UNIFAP/PROEAC (2008), com adaptações 

O quadro demonstra que houve a mobilização de muitos cursos de 

graduação no sentido de oferecer atividades extensionistas dentro e fora da UNIFAP,  

como por exemplo os cursos livres de extensão (Inglês; Espanhol; Libras; Cursinho 

pré-vestibular; Informática básica; Esporte & Lazer), contudo dois projetos 

importantíssimos foram lançados a partir do REUNI na UNIFAP que tem gerado 

excelentes resultados para o Estado do Amapá, conforme citado pelo entrevistado 

(E10, G3), são eles: UMAP e UNIMULHER, sobre eles passa-se a tratar. 

Universidade da Maturidade do Amapá (UMAP) – segundo UNIFAP (2015), 

é constituída como atividade extensionista da Universidade Federal do Amapá – 

UNIFAP a fim de ofertar às pessoas com idade igual ou acima de 60 (sessenta) anos, 

ou seja, aquelas consideradas idosas mediante o Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/03) 

e da Política Nacional do Idoso (Lei n° 8.842/94), interessadas em participar de curso 

de natureza acadêmica, mas considerado livre (Lei n° 9.394/96), que visa promover 

conhecimentos para atualizar e qualificar seus saberes de forma a permanecerem 

agentes atuantes na família e na sociedade. 

Este projeto de extensão foi implantado em 2009, em meio à vigência do 

REUNI, é um projeto com grande aceitação na comunidade acadêmica e na 

sociedade amapaense, pois continua em pleno funcionamento que objetiva a inclusão 

de pessoas com idade igual ou acima de 60 (sessenta) anos. O curso pretende 

renovar perspectiva de atuação dessas pessoas  na sociedade propiciando a elas 

melhor qualidade de vida. 

A Universidade da Mulher (UNIMULHER),  surgiu  baseado no sucesso da 

UMAP, que por ser um projeto bastante aceito pela comunidade em geral, foi fonte de 

inspiração para esse outro grande projeto, que também se tornou mais um grande 
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projeto de extensão.  O UNIMULHER, iniciou suas atividades em 2012, ou seja último 

ano de vigência do REUNI, através do edital 002/2012/PROEAC/UNIFA. Neste edital, 

foram disponibilizadas 100 vagas, sendo dividida em duas turmas de 50 alunas cada, 

para mulheres com idade igual ou superior a 30 anos. E como forma de inclusão, o 

edital ainda disponibilizou 10% (dez por cento) do total de vagas para mulheres vítimas 

de escalpelamento, visto que no Estado do Amapá existe um número considerado 

elevado de casos, em virtude das características geográficas do Estado e da falta de 

políticas públicas mais efetivas no combate e prevenção deste problema.  

Baseado em seu Projeto Pedagógico , o UNIMULHER, nasceu da 

necessidade de um projeto de extensão voltado à inclusão do gênero feminino, 

visando consolidar o direito de igualdade com os homens. Assim, esta IFES por meio 

deste projeto, oferece às mulheres amapaenses a oportunidade de ingressar num 

curso interdisciplinar, com duração de 15 meses, divididos em três períodos. O curso 

é ministrado pelos próprios professores da instituição, bem como de outros órgãos. 

Além de oportunizar aos acadêmicos (monitores) uma experiência do magistério, e a 

oportunidade de conhecer ao longo do curso exemplos de superação, dedicação à 

família, violência doméstica, as conquistas, os preconceitos, que em pleno século 21 

ainda persistem, conforme (UNIFAP, 2012). 

O que estes projetos representam para essas mulheres, é descrito na fala 

do entrevistado (E10,G3) “a gente vê a felicidade dessas mulheres quando comentam 

que elas são alunas da UNIFAP, você percebe o brilho nos olhos”. Assim, estes 

projetos representam realização, orgulho, satisfação, valorização, alegria, liberdade, 

entre  tantas outras coisas boas que podem ser depreendidas desta simples frase. 

Importante ressaltar que segundo o Relatório de Gestão (2015) a UNIFAP  

impôs a necessidade de medidas prioritárias como a criação de instrumentos que 

permitissem o diálogo com a comunidade e usuários para serviços prestados por esta 

IFES, “a reformulação da política de Extensão Universitária que entre muitas 

mudanças estabelece o Plano Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) como 

instrumento de financiamento obrigatório dos projetos e programas de 

Extensão”(UNIFAP, 2015 p.10). Esse plano veio para fortalecer os projetos já 

executados a partir do REUNI e dar condições para que outros pudessem ser criados. 

A extensão permite que a educação ultrapasse os muros e barreiras das 

universidades, favorecendo a troca de conhecimento e experiências e fortalecendo o 

processo de ensino aprendizagem. Ressalta-se que a partir do REUNI foram 
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implementadas outras propostas de políticas de acesso e permanência dos 

estudantes, como por exemplo o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), 

o Sistema de Seleção Unificada (SISU) e o Sistema de Cotas. Porém, apesar de todas 

essas políticas, o alcance de metas voltadas à inclusão social, em todos os aspectos, 

permanece um grande desafio. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A proposta deste trabalho analisar a execução do Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), quanto 

à ampliação das vagas e a inclusão social na Universidade Federal do Amapá. Teve 

como ponto de partida a seguinte indagação: “Qual  foi a contribuição do REUNI para 

o desenvolvimento da Universidade Federal do Amapá, em relação à ampliação de 

vagas e de políticas de inclusão e assistência estudantil?” A partir desta problemática 

delimitou-se o objetivo geral, de fazer um diagnóstico do REUNI na Universidade 

Federal do Amapá, quanto à ampliação de vagas e da inclusão social e por 

conseguinte três objetivos específicos, são eles:  pesquisar o contexto de implantação 

do REUNI a nível nacional e no âmbito da Universidade Federal do Amapá; apontar 

as possíveis contribuições trazidas pela adesão a esse programa na Universidade 

Federal do Amapá quanto à ampliação de vagas e da inclusão social; e Identificar as 

dificuldades encontradas pela Universidade Federal do Amapá após o REUNI. 

Para o alcance de tais objetivos, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e 

documental, com aplicação de entrevistas semiestruturadas, aos gestores, 

professores e técnicos administrativos que de alguma forma vivenciaram a 

implantação do REUNI na UNIFAP, seja através de participação no processo de 

implantação ou apenas como telespectadores deste processo. 

Com vistas a analisar a execução do REUNI de forma mais abrangente, 

foram delimitadas três categorias baseadas nas diretrizes do programa, que 

permitiram melhor entender a execução deste programa nesta IFES. 

A primeira categoria, que trata da percepção geral sobre o REUNI, mostrou 

que a adesão ao REUNI na UNIFAP, assim como em outras instituições, não se deu 

de forma pacifica, ocorreram manifestações contrárias por parte da comunidade 

acadêmica (DCE e Centros Acadêmicos), bem como, por técnicos e docentes dos 

cursos anteriores ao REUNI,  contudo, apesar do tumulto e manifestações ocorridas 

no Conselho Universitário - CONSU em meio à votação, a adesão foi aprovada no dia 

23 de novembro de 2007. 

Os dados da pesquisa permitem entender que apesar de toda oposição 

inicial sofrida, e das falhas em relação à falta de um planejamento prévio e um 

acompanhamento eficaz da execução das metas e qualidade dos serviços,  o REUNI 

foi avaliado, predominantemente de forma positiva, considerando que ele representou 
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importantes ganhos para a universidade e consequentemente para a sociedade como 

um todo, principalmente no que concerne à expansão do ensino superior através da 

ampliação do número de cursos e vagas.  

Em relação à segunda dimensão, qual seja, a  ampliação da oferta do 

ensino superior, infere-se que algumas metas foram alcançadas, como por exemplo: 

o aumento nas vagas de ingresso se consumou com a abertura de novos cursos, 

favorecendo a ampliação das vagas no período noturno, que deixou de ser 

exclusividade do curso de direito, dando oportunidade para aquelas pessoas que 

necessitam trabalhar durante o dia. Destaca-se que em 2010 houve a implantação de 

um dos cursos mais almejados pelo povo amapaense, o curso de Medicina, também 

foram implantados mais cursos na área da saúde, tecnologia, o que deu uma nova 

roupagem para a universidade, pois por muitos anos o foco era nas licenciaturas, 

tendo pouquíssimos bacharelados. Ressalta-se o avanço na oferta dos cursos, em 

2007, ano de lançamento do REUNI eram ofertados 14 cursos na UNIFAP, e em 2015, 

dois anos após o encerramento do programa, contabilizava 26 cursos e hoje conta  94 

cursos superiores assim distribuídos: 72 cursos de graduação: 59 presencial e 13 em 

EAD.  Porém, não foi possível a concretização da redução das taxas de evasão e nem 

da ocupação das vagas ociosas. A taxa de evasão diminuiu, mas continua sendo 

motivo de preocupação para a instituição, pois os números mostram que o problema 

persiste, principalmente na área de exatas. Com o número elevado de evasão, por 

mais que a UNIFAP se mobilize em ocupar essas vagas ociosas, não tem conseguido 

ocupá-las na totalidade. 

A terceira dimensão é voltada ao compromisso social da instituição. Com 

uma proposta de desinstitucionalização da exclusão, a UNIFAP implementou 

importantes ações, de inclusão social, assistência estudantil e extensão universitária. 

Esta categoria em alguns aspectos teve resultado positivo na percepção dos 

participantes, em outros não. Quanto às políticas de inclusão, a percepção dos 

entrevistados foi muito positiva em relação aos programas e projetos implementados 

a partir do REUNI, como o UPV que oportunizou a muitos estudantes uma melhor 

preparação para concorrer às vagas do vestibular, entre outras ações. Contudo, 

considera-se como uma das políticas de inclusão e de assistência estudantil mais 

importantes implementadas pelo REUNI na UNIFAP, a construção do Restaurante 

Universitário, que tem como missão principal fornecer alimentação com qualidade 

higiênico-sanitária e nutricional satisfatória a um preço reduzido ou sem nenhum custo 
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para os estudantes em vulnerabilidade socioeconômica. Em contradição à satisfação 

em relação ao RU, percebeu-se a insatisfação total referente a não implementação  

da  assistência estudantil no que concerne à moradia estudantil. Houve o investimento 

, ocorreu a construção, o prédio está pronto, mas sem utilização. É algo inadmissível, 

saber que a UNIFAP tem uma grande demanda de acadêmicos que necessitam ter 

um espaço para morar e que este espaço já existe, mas que mais uma vez por falta 

de planejamento é tirado dos estudantes esse direito. A extensão universitária foi bem 

avaliada pelos participantes, principalmente no tocante a duas atividades 

extensionistas que tem provocado mudanças e oportunidades na vida de pessoas 

com idade igual ou acima de 60 anos (UMAP) e na vida de mulheres (UNIMULHER).  

Fazendo um apanhado da síntese das categorias acima, observa-se que a 

UNIFAP não conseguiu cumprir com todas as metas estipuladas em seu Plano de 

Metas,  muita coisa deixou a desejar, e o principal motivo identificado foi a falta de um 

planejamento consistente e de uma fiscalização eficaz da execução das metas, tanto 

da parte da UNIFAP como do MEC. Contudo, não se pode deixar de considerar que 

o REUNI representou um grande desenvolvimento para esta Ifes, foram muitas 

contribuições como a implantação de muitos cursos de graduação e pós-graduação; 

crescimento da infraestrutura em geral para dar suporte ao ensino; efetivação de 

importantes políticas de inclusão, entre muitas outras ações benéficas para a 

sociedade amapaense. 

Pode-se afirmar, sem sombra de dúvidas que o REUNI foi capaz de 

produzir um novo cenário na UNIFAP em todos os aspectos, acadêmico, pedagógico 

e estrutural, parafraseando o entrevistado (E2,G1), realmente “o REUNI foi um marco 

divisor nesta instituição”.  

Apesar deste novo cenário, é fato notório que ainda tem muita coisa que 

precisa ser adequada, como é o caso de obras que precisam ser retomadas também 

como o prédio da educação que está parado e o prédio da casa do estudante que está 

pronto, mas sem utilização por falta de um projeto para finalização das obras do 

entorno do prédio. Estas são apenas algumas das situações estruturais, sem falar que 

tudo o que foi construído já necessita de reparos e adequações, pois com o tempo é 

natural o surgimento dessa necessidade.  

Nesse sentido, percebe-se que a maior dificuldade encontrada pela 

UNIFAP após o REUNI, é justamente a falta de uma política pública contínua, capaz 

de sustentar, manter e melhorar o ensino público superior, pois como se sabe o REUNI 
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foi uma política de governo que durou apenas cinco anos, que apesar de muitos 

problemas, conseguiu produzir um grande desenvolvimento na UNIFAP e com ele a 

oportunidade de acesso à educação superior a um número maior de pessoas. Porém 

não basta criar, produzir se não tem como manter, e hoje esse é um dos principais 

problemas que esta IFES enfrenta, a falta de recursos para a manutenção dos frutos 

produzidos pelo REUNI. Assim, depreende-se deste estudo a real necessidade que 

as políticas públicas voltadas à democratização do ensino superior sejam políticas de 

Estado que atuem de forma constante e não políticas de governo que têm tempo 

determinado para começar e findar, por conta da alternância do poder.  
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ANEXO A - Termo De Consentimento Livre E Esclarecido (TCLE) (Resolução 

466/2012 CNS/CONEP) 

 

O Sr(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

intitulado “ O REUNI NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ: análise da 

ampliação de vagas e da inclusão social”. O objetivo deste  estudo é identificar 

os aspectos positivos e negativos relativos à sua execução.  

 Para realizar o estudo será necessário que o(a) Sr(a) se disponibilize a 

participar da pesquisa respondendo as perguntas da entrevista. Os riscos da 

sua participação nesta pesquisa são mínimos. Os dados obtidos serão 

utilizados somente para esta pesquisa e de forma anônima, garantindo o 

sigilo dos(as) participantes. Em virtude de as informações coletadas serem 

utilizadas unicamente com fins científicos, sendo garantidos o total sigilo e 

confidencialidade, através da assinatura deste termo, o(a) Senhor(a) receberá 

uma cópia. 

Se os resultados dessa pesquisa forem publicados, bem como 

apresentados em eventos e atividades científicas, sempre garantirei o sigilo 

do seu  nome, e  também asseguraremos a sua privacidade. O(a) Sr.(a) terá 

o  direito e   a liberdade de negar-se a participar desta pesquisa total ou 

parcialmente ou dela retirar-se a qualquer momento, sem que isto lhe traga  

qualquer  prejuízo, de acordo com a Resolução CNS n.466/12 e 

complementares. 

Para qualquer esclarecimento no decorrer da sua participação, estarei 

disponível através dos telefones: (96) 99149 2397(celular). Informo que as 

perguntas que serão utilizadas foram adaptadas da Dissertação de Mestrado 

com tema: "OS LIMITES E AS POSSIBILIDADES DO PROGRAMA REUNI: 

UM ESTUDO DE CASO DA EXPERIÊNCIA DA UFT", de autoria de 

Alexsandro Mota Sobrinho, na qual foi devidamente validada pela 

Universidade Federal do Tocantins.  

 

Eu ______________________________________declaro, que após 

ter sido  esclarecido (a)  pela  pesquisadora,  lido  o  presente  termo,  e  
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entendido  tudo o que me foi explicado, concordo em participar da Pesquisa  

intitulada “ O REUNI NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ: análise 

da ampliação de vagas e da inclusão social.”. Assim como autorizo a 

publicação dos resultados em revistas e/ou eventos científicos sempre 

garantindo sigilo e anonimato absoluto do meu nome, assegurando 

minha privacidade. 

 

Pesquisadora:GILVANA DOS SANTOS SÁ 
Universidade Federal do Amapá  
 

Macapá ______de ____________de 2019. 

 

___________________________________________ 
Assinatura do entrevistado(a) 
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ANEXO B - Termo de consentimento de gravação e uso de  depoimento 

 

 

Eu_ ______________________RG 

 ,CPF_________________ Depois de conhecer e 

entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios 

da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de meu 

depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, a 

pesquisadora Gilvana dos Santos Sá autora da pesquisa do projeto de 

pesquisa intitulado “ O REUNI NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ: 

análise da ampliação de vagas e da inclusão social” a gravar áudio da 

entrevista que faz se necessária para colher meu depoimento sem 

quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização desta entrevista e/ou 

depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e 

transparências). 

 

 

Macapá,         de_____  de 2019 

 

 

 

 

 

Voluntário(a) da Pesquisa 
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ANEXO C - Roteiro da entrevista 

 
Grupo 1 - Para pessoas que participaram do histórico de implantação do REUNI 

1. Como se deu o processo de adesão ao REUNI e de elaboração do plano de 

metas da UNIFAP?  

2.  Qual foi a principal motivação para se aderir ao REUNI?  

3. Como você avalia o tempo de discussão e adesão ao REUNI?  

4. Como seu deu o processo de acompanhamento do programa por parte da 

universidade e por parte do MEC?  

5.  Na sua visão o REUNI cumpriu com o prometido na UNIFAP? 

6. Como o (a) senhor (a) avalia a criação dos campi de Oiapoque, Mazagão e 

Santana? 

7. Há mais alguma informação ou esclarecimento que o (a) senhor (a) gostaria de 

acrescentar? 

Grupo 2- Para docentes de graduação e pós-graduação (cursos antigos e os cursos 

criados pelo REUNI) 

1. De forma geral qual sua opinião sobre o REUNI?  

2. Quais as principais dificuldades relacionadas à execução do REUNI? 

3. Quais os aspectos positivos relacionados à execução do REUNI? 

4. Qual é a sua opinião sobre o processo de ensino, pesquisa e extensão no 

Curso?  

5. Como é a infraestrutura de funcionamento do curso? 

6. Como o (a) senhor (a) avalia o processo de permanência e evasão no curso? 

7. Como o (a) senhor (a) avalia a criação dos campi de Oiapoque, Mazagão e 

Santana? 

8. Há mais alguma informação ou esclarecimento que o (a) senhor (a) gostaria de 

acrescentar? 

Grupo 3 - Para os técnico-administrativos que vivenciaram o processo de implantação 

do REUNI 

1. De forma geral qual sua opinião sobre o REUNI? 

2. Quais as principais dificuldades relacionadas à execução do REUNI? 

3. Quais os aspectos positivos relacionados à execução do REUNI? 

4. Como o (a) senhor (a) avalia a infraestrutura da UNIFAP após a execução do 

REUNI? 

5. Como o (a) senhor (a) avalia a criação dos campi de Oiapoque, Mazagão e 

Santana? 

6. Há mais alguma informação ou esclarecimento que o (a) senhor (a) gostaria de 

acrescentar? 


