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Introdução

O estudo descrito neste artigo foi levado a efeito com 
o objetivo de analisar as propostas da Universidade Fede-
ral do Ceará (UFC), quando da adesão ao Programa de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(REUNI 2007-2009), e ainda o de refletir sobre a reper-
cussão dessas medidas na instituição. Do ponto de vista 
epistemológico, este estudo classifica-se como qualitativo 
e exploratório, sendo os procedimentos metodológicos 
e os instrumentos utilizados de natureza documental e 
bibliográfica. 

O estudo aqui desenvolvido considera que, no âmbito 
da UFC, o REUNI, conquanto possa vir a desempenhar um 
importante papel na construção de um ensino de quali-
dade, depara com opiniões divergentes sobre o assunto, 
razão por que, considerando a temporalidade do pro-
grama, se faz necessário estabelecer critérios de avalia-
ção permanentes da qualidade do ensino, de modo a dar 
continuidade às diretrizes contidas em suas dimensões 
educacionais. Partindo dessa contextualização, pergunta-
-se: A implementação do REUNI na UFC (2007–2009) 
garante a qualidade do ensino na instituição?

Considerando a demanda reprimida pelo ensino 
superior, tem-se como certa a necessidade de expansão 
desse nível de ensino, sendo também ponto pacífico a 
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exigência de que esse processo se operacionalize com a 
devida atenção à qualidade do ensino, premissa que deve 
nortear as ações da UFC, a partir das estratégias adotadas 
na proposta do REUNI. Com efeito, este trabalho pretende 
analisar o que foi planejado e executado pela UFC no perí-
odo (2007-2009), de acordo com o programa de adesão 
ao REUNI apresentado ao Ministério da Educação, com 
témino previsto para 2012. 

As Abordagens da Qualidade no Ensino Superior 

A palavra qualidade apresenta um leque muito grande 
de variações semânticas, o que pode gerar ambivalência 
de significados, conforme a capacidade valorativa de cada 
grupo.

Para Davok (2007), a qualidade é subjetiva em sua 
própria essência, principalmente quando se trata de edu-
cação, à medida que a palavra se presta para fazer refe-
rência à qualidade do sistema educacional, da escola, do 
ensino e da própria educação, estando assim o seu sen-
tido na dependência do ponto do universo educacional 
em foco. 

Segundo o autor, qualquer que seja a linhagem ava-
liativa do termo qualidade, de sua essência deve constar a 
valorização da competência no fazer. Qualidade de ensino 
é, portanto, e ao contrário de parte da crença contempo-
rânea, um processo de construção baseado na competên-
cia e na consciência crítica de quem a programa. Em se 
tratando de educação, habitualmente, a palavra qualidade 
assume a significação de eficiência, eficácia e efetividade 
dos sistemas educacionais. 

Segundo Murilo e Cuenca (2007), conseguir uma 
educação de qualidade constitui-se um desejo dos sis-
temas educativos, embora, na atualidade, se tenha uma 
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vaga ideia do que este conceito significa. Na verdade, não 
existe um acordo acerca do que seja uma educação de 
qualidade, conclusão reiterada pelo comentário a seguir: 

Especificamente na área de educação, o que significa 
uma educação de qualidade? A possibilidade é que 
essa questão tenha múltiplas respostas, pois nela 
estão relacionados os valores, as experiências e a 
posição social dos sujeitos. Todavia uma das manei-
ras de se compreender as noções de qualidade é por 
meio dos indicadores utilizados socialmente para 
avaliá-la. Neste ponto, a comparação entre qualidade 
e quantidade (acesso) é a condicionante institucional 
final da qualidade possível, ou seja, a quantidade de 
vagas e de instituições de ensino determina a quali-
dade (de educação) que se quer. (OLIVEIRA e ARAÚJO, 
2005, p.5).

Diante desses questionamentos, desponta como 
imprescindível que se empreenda uma ampla correlação 
de esforços, relacionada a todas as questões que possam 
contribuir com a tentativa de alcançar a qualidade da 
educação. É necessário que esse tema salte da discussão 
teórica e alcance as salas de aula, a fim de que se cons-
trua um consenso na busca da qualidade desejada para o 
sistema educacional. 

 Real (2006), referindo-se à temática qualidade na 
educação, diz ser necessário apreender os impactos que 
a política de avaliação da educação superior aplicada de 
1995 a 2009 apresenta para a construção da concep-
ção de qualidade das instituições de ensino superior, de 
forma que se possa compreender a sua lógica peculiar. 
Já há algum tempo, a política educacional em prática vê a 
avaliação como o principal instrumento a ser utilizado no 
processo de melhoria da qualidade do ensino, incluindo o 
contexto brasileiro no modelo Estado avaliador. 
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Ressalte-se a existência de uma extensa bibliografia 
que defende a impossibilidade de garantir qualidade a 
educação por meio apenas de reformas ou medidas exter-
nas que desconsiderem a participação direta dos agentes 
dos processos educativos, tendo em vista que 

a educação é uma aprendizagem no contexto de uma 
busca da verdade. A verdade não pode estar  definida 
pelo Estado, nem sequer através de processos demo-
cráticos: um controle estrito do curriculum e dos 
métodos pedagógicos nas escolas é equivalente ao 
controle totalitário da arte. Alcançar a verdade através 
da educação é um assunto de juízo profissional em 
cada situação concreta, e os professores de  educação 
ou administradores não podem nos indicar o que 
devemos fazer. (STENHOUSE apud SOBRINHO, 2003, 
p.79).

Por sua vez, Mac Donald, apud Sobrinho (2003, p.80), 
afirma: 

É muito difícil os que estão fora das escolas melho-
rar a qualidade do que estas proporcionam [...] É a 
qualidade dos próprios professores e a natureza de 
seu compromisso para mudar que determinam a 
qualidade do ensino e da melhoria da escola [...] Sua 
compreensão, seu sentido de responsabilidade, seu 
compromisso para proporcionar de maneira efetiva 
experiência educativa para seus alunos aumentam 
significativamente quando eles são os proprietários 
das idéias e os autores dos meios pelos quais essas 
idéias se traduzem em prática nas aulas. 

A literatura referente ao ensino superior reitera que 
a política educacional implementada apresenta como 
características fundamentais a adoção de medidas neo-
liberais e o alinhamento às diretrizes dos organismos 
internacionais que 
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[...] incluem a redefinição dos parâmetros de finan-
ciamento da educação, a focalização das medidas no 
ensino fundamental em detrimento dos demais níveis 
da educação básica, a massificação, a privatização 
do ensino superior, a diversidade e diferenciação de 
cursos e instituições de ensino superior e a implan-
tação de sistema de avaliação externa às instituições, 
em todos os níveis de ensino. (REAL, 2006, p.15).

Essas práticas avaliativas, segundo Real (2006), reafir-
mam e conduzem as ações educacionais implementadas 
num modelo de Estado Avaliador, essencialmente oposto 
ao Estado provedor e financiador da educação.

Os anos 90 podem ser considerados a década da 
avaliação. Entretanto, a partir de 1995, a avaliação como 
estratégia de monitoramento torna-se essencial no 
âmbito das reformas governistas e propaga-se incontro-
lavelmente, tal como está comentado a seguir: 

Hoje, é impossível dissociar os sistemas de avaliação 
do processo de qualidade na educação. O papel do 
Estado facilitador foi substituído pelo papel do Estado 
avaliador, principalmente nos anos mais recentes, em 
que persistem os marcos referenciais atrelados a polí-
ticas governamentais bem definidas e aos contextos 
internacionais da economia, tornando esta relação 
com a educação apenas como mais um âmbito de 
interesse econômico. (SOBRINHO, 2003, p.72).

O MEC, a partir de 1995, incorporou a avaliação à 
sua prática, sobretudo como uma maneira de controlar 
e instrumentalizar suas políticas reformistas. Para tanto, 
empregou procedimentos que medem objetivamente as 
instituições e averiguam as competências e habilidades 
profissionais que os cursos propiciam aos alunos, basica-
mente com foco nos critérios da produtividade e da com-
petitividade. (SOBRINHO, 2003, p.75). 
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Para fazer com que os governos de todo mundo aten-
dam a essas exigências, é necessário que a educação 
superior manifeste a reação de

[...] tornar-se mais sensível às necessidades sociais e 
econômicas; ampliar o acesso; expandir o número de 
educandos, geralmente para reduzir os custos unitá-
rios; garantir que os serviços e procedimentos sejam 
comparáveis; e responder aos imperativos da norma 
valor por dinheiro. (HARVEY, 1999, apud SOBRINHO, 
2003, p.76).

Para Demo (1995), ao mesmo tempo em que se 
busca uma educação de qualidade, está-se buscando a 
transformação da ordem social, já que um povo educado 
torna-se mais responsável e consciente de seus direitos 
e deveres e defende com maior convicção a cidadania, 
como um espaço de participação política e democrática. 
Dessa maneira, a prática docente pode influenciar este 
processo, tendo em vista serem os professores formado-
res de opinião e responsáveis pela educação e pela for-
mação dos valores de seus alunos.

O Programa de Expansão das Universidade Federais Brasileiras: o 
Caso da UFC

A principal causa desta expansão foi o aumento do 
número de jovens que concluem o ensino médio, conse-
quência natural de uma política bem-sucedida de melho-
ria do acesso e do fluxo da população à escola. 

Na Universidade Federal do Ceará, ocorreu, entre os 
anos de 1995 a 2003, um surto de expansão, marcada 
pela criação dos primeiros cursos de medicina no interior 
do estado (UFC, 2009a)

No período de 2003 a 2007, o processo de expansão 
da UFC ganhou fôlego, tendo sido criados novos cursos 
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de graduação nos campi interioranos. Destaque-se o fato 
de que a universidade também cresceu em seus campi de 
Fortaleza (UFC, 2006), datando também desse período a 
oferta de cursos de graduação na modalidade semipre-
sencial (UFC, 2007). 

Porém, em 2007, quando o Governo Federal instituiu 
o REUNI, com os propósitos de ampliar a oferta de vagas, 
diminuir a evasão, melhorar a qualidade pedagógica e 
garantir uma expansão com qualidade, a UFC impulsio-
nou ainda mais sua política expansionista (UFC, 2009b).

Em 2009, havia 21.680 alunos matriculados nos 
campi da capital e do interior, 73 cursos presenciais de 
graduação e seis na modalidade semipresencial, cinco 
licenciaturas e um bacharelado, coordenados pelo Ins-
tituto UFC Virtual, então com 26 polos de ensino. Além 
disso, estavam em funcionamento 100 cursos de pós-gra-
duação lato sensu e 83 stricto sensu assim distribuídos: 
51 mestrados acadêmicos e 32 doutorados. Ressalte-se 
que, no mesmo período, estava também em curso, no 
interior do Estado, um mestrado stricto sensu em Biotec-
nologia (UFC, 2009c).

Entre os objetivos, metas e diretrizes gerais do REUNI 
estão: criar condições (aporte de recursos) para a amplia-
ção do acesso e da permanência na educação superior; 
aumentar a qualidade do ensino por meio da inovação e 
adequação acadêmicas com a articulação entre gradua-
ção, pós-graduação e educação básica, profissional e tec-
nológica; melhorar o aproveitamento dos recursos huma-
nos e da infraestrutura física das universidades federais; 
elevar, de forma gradual, a taxa de conclusão média dos 
cursos de graduação presenciais para 90%; atingir uma 
taxa de relação aluno/professor em cursos presenciais de 
graduação igual a 18; aumentar em 20%, pelo menos, as 
matrículas nos cursos de graduação. 
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A expansão e a reestruturação são os caminhos que a 
educação superior pública do país tem necessariamente 
de trilhar, primeiro porque apenas 12% dos jovens bra-
sileiros, entre 18 e 24 anos, têm acesso à universidade; 
depois porque devem sair dos meios acadêmicos as 
respostas políticas e estratégicas aos novos desafios do 
século XXI.

Nas universidades brasileiras, a expansão do ensino 
se dá em três etapas, também denominadas de ciclos, 
assim discriminados: primeiro, expansão para o interior 
(2003/2006); segundo, expansão com reestruturação 
(2007/2012) e terceiro, expansão com ênfase nas interfa-
ces internacionais (UFC, 2007, p.2).

A UFC, quando aderiu ao REUNI, em 29 de outubro 
de 2007, aceitou submeter-se às seguintes exigências do 
MEC: promover a ampliação da oferta da educação supe-
rior pública; levar a efeito a reestruturação acadêmico-
-curricular; proceder à renovação pedagógica da educação 
superior; promover a mobilidade intra e interinstitucional; 
intensificar o compromisso social da instituição e estabe-
lecer como prática o suporte da pós-graduação ao desen-
volvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de 
graduação (UFC, 2009d).

A partir do REUNI, um cronograma de expansão foi 
traçado, com vistas a assegurar que, nos próximos cinco 
anos, todas as ações se pautassem pelos critérios da sus-
tentabilidade e da garantia da qualidade do ensino supe-
rior na UFC, como prevê o acordo. 

Análise Crítica

O desafio da educação é estabelecer relações entre o 
conhecimento e as contradições existentes na vida social 
e no mundo do trabalho, de modo a permitir a inserção 



73A Implementação do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) 
na UFC (2007-2009) – Estudo de Caso sob a Perspectiva da Qualidade do Ensino

dos indivíduos na sociedade com uma visão de conjunto, 
garantindo à população o acesso crítico aos conhecimen-
tos e ao desenvolvimento da cidadania, na perspectiva de 
transformação qualitativa. 

Diante destas premissas, o termo de adesão da UFC ao 
REUNI definiu como justificativas a expansão  sustentável 
com qualidade; a busca da excelência acadêmica nos 
cursos de graduação e pós-graduação, a responsabilidade 
social, a gestão por projetos, a reestruturação física e aca-
dêmica, a ampliação e diversificação do atendimento e 
da inclusão social, a renovação e inovação pedagógica, 
curricular e cultural, a consolidação dos processos de 
interiorização da UFC, a garantia de manter e até elevar 
a qualidade dos cursos ofertados ao seu corpo discente e 
o fortalecimento da pesquisa e da extensão, por meio de 
ações articuladas com a graduação. (UFC, 2007)

A presente análise, focada na implementação REUNI 
na UFC (2007–2009) se detém na forma como esse pro-
cesso vem ocorrendo no que concerne à qualidade do 
ensino.

 Pedro Demo (1995), em seus estudos acerca do 
tema em pauta, correlaciona as dimensões da qualidade, 
dividindo-a em áreas social, humana, política e formal, 
associando-as aos conceitos da educação superior rela-
cionados à qualidade acadêmica, social e educativa. 

Além dos três quadros compilados de Davok (2007), 
em que, no primeiro, destaca as dimensões de qualidade 
na visão de Demo; no segundo, as dimensões e os crité-
rios de avaliação de qualidade na perspectiva de Sander, e 
no terceiro, apoiado na teoria de Scriven, associa os dois 
primeiros com os atributos da qualidade, neste trabalho, 
vários aspectos serão contextualizados, com o propósito 
de melhor analisar a qualidade educacional segundo as 
diretrizes do REUNI.
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Quadro 3 – Associação dos Atributos da Qualidade (SCRIVEN) 
às Dimensões da Qualidade (DEMO; SANDER) e aos Critérios 
de Avaliação da Qualidade (SANDER).

Dimensões da Qualidade
Atributos da 
Qualidade

Critérios da 
Avaliação da 
Qualidade

Áreas Social e 
Humana
(DEMO, 2001)

Educação 
Superior
(DEMO, 1985)

Administração 
da Educação
(SANDER)

Objetos 
Educacionais 
(SCRIVEN, 
1991)

Administração 
da Educação
(SANDER, 
1995)

Política Educativa Cultural Valor Relevância
Social Política Efetividade

Formal Acadêmica Pedagógica Mérito Eficácia
Econômica Eficiência

Fonte: DAVOK, Delsi Fries. 2007, p.5. 

Os termos da justificativa para a adesão e as propos-
tas das diretrizes do REUNI na UFC tratam da excelência 
na qualidade do ensino por meio de projetos político-
-pedagógico, com adoção de novos paradigmas, estímulo 
e a participação docente, discente e técnico-administra-
tivo integrada com a pesquisa, a extensão e a Educação 
básica, que se harmonizam com o pensamento de alguns 
autores sobre o que se pode apreender sobre qualidade 
de ensino.

A implantação de currículos flexíveis e de metodolo-
gias e tecnologias de ensino-aprendizagem inovadoras, 
somada ao fortalecimento da produção científica, confere 
maior densidade acadêmica a todas as áreas, assim como 
o intercâmbio e a cooperação com instituições educati-
vas, científicas e culturais, nacionais e estrangeiras dão ao 
sentido da missão institucional um caráter de universali-
dade, o que resulta na promoção da extensão e da cultura 
e no apoio ao estudante em suas múltiplas demandas, 
no compromisso com a ética, na transformação justa da 
sociedade e na realização da vocação integral da pessoa 
humana. 
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 Sander, apud Davok (2007), com relação à adminis-
tração da educação, vincula as dimensões da qualidade a 
contextos culturais, políticos, pedagógicos e econômico e 
elege a relevância, a efetividade, a eficácia e a eficiência 
como critérios de avaliação da qualidade. Na sua análise, 
o valor da educação reside nos seus aspectos substantivos 
ou políticos e deve ser definido a partir de critérios instru-
mentais ou acadêmicos, de modo que possa aferir a qua-
lidade da educação, mensurar o nível de consecução dos 
objetivos políticos da sociedade e definir a eficiência e a 
eficácia dos métodos utilizados no processo educacional. 

Para Sander apud Davok (2007), a eficiência revela 
a capacidade de produzir o máximo de resultados com 
o mínimo de recursos, a eficácia diz respeito à capaci-
dade administrativa para atingir as metas e os resultados 
estabelecidos e a efetividade e a relevância se referem à 
capacidade administrativa de satisfazer às demandas da 
sociedade, respectivamente nos critérios político e cul-
tural, parâmetros igualmente importantes para medir o 
desempenho da administração em relação à importância, 
à significação, à pertinência e ao valor do que se pretende 
avaliar. 

Scriven apud Davok (2007) aborda os atributos da 
qualidade e delimita como objetos educacionais valor 
e mérito. Um objeto educacional pode ter mérito e não 
ter valor, se não atende às necessidades da comunidade; 
porém, se não tem mérito, o objeto também não tem 
valor, porquanto, não fazendo o bem que se propôs fazer, 
está empregando mal os recursos de que dispõe para 
atender às necessidades sociais.

Sobre o aspecto das dimensões da qualidade relacio-
nadas às áreas humana e social, Demo (1995) afirma que 
o desempenho qualitativo formal é um condicionante sim-
ples de manejar, porque utiliza codificações e expressões 
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metodológicas que promovem consenso, argumentação e 
condução do trabalho. Já a qualidade política se reverte de 
complexidade, foge dos parâmetros avaliativos comuns e 
está relacionada com a ética engajada e inovadora. 

Para facilitar a compreensão da qualidade de ensino, 
enfocando-a de forma mais abrangente, Davok (2007) 
reuniu os posicionamentos de Demo, Sander e Scri-
ven sobre qualidade de ensino e chegou às conclusões 
seguintes: o valor e o mérito são condições necessárias 
para um objeto educacional exibir qualidade; a efetivi-
dade e a relevância, condições necessárias para ele ter 
valor; a eficiência e eficácia, condições que determinam 
o mérito do objeto educacional. Portanto, um objeto edu-
cacional que não reúne as condições relevância, efetivi-
dade, eficácia e eficiência não pode ser considerado de 
boa qualidade.

Desse modo, quando se avaliam as diretrizes estabe-
lecidas pelo REUNI, deve-se considerar, segundo Demo 
(1995), não somente os aspectos qualitativos formais 
e sim a educação com qualidade, ou seja, inovadora e 
humanizadora. 

 É com essa visão que a UFC deve estimular o desen-
volvimento da aprendizagem e o aprofundamento da 
investigação e da pesquisa, a formação de profissionais 
competentes, imbuídos de responsabilidade social e 
prontos para atuar na na construção do bem comum, para 
inserir-se na realidade regional e brasileira e para colocar 
a ciência e a tecnologia a serviço da comunidade, tudo 
isso em bases sustentáveis. (UFC, 2007).

No REUNI, cada diretriz está inserida numa das seis 
dimensões apresentadas na proposta encaminhada pela 
UFC ao MEC. Cada uma das dimensões está esquemati-
zada em metas e cronogramas de execução que contem-
plam as ações informadas em suas diretrizes.
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Neste estudo, a análise da primeira dimensão tomará 
por base o relatório preliminar sobre a expansão da UFC 
em tempos de REUNI, que trata da parte quantitativa da 
proposta, isto é, do meio que se conjuga e se agrega para 
a efetivação do fim ao qual a universidade se propõe. As 
outras dimensões analisadas se basearão nos documen-
tos emitidos pela UFC para o Programa REUNI e corres-
ponde à parte qualitativa das ações e metas propostas. 

Apesar de todas as dimensões serem mecanismos 
essenciais ao soerguimento da UFC, que passou, como 
todas as universidades federais, por um período crítico, 
em relação aos aspectos estruturais gerais, nossa pes-
quisa concentra-se na questão qualitativa do ensino e 
tem o objetivo precípuo de analisar as implicações que 
a expansão e a reestruturação incentivadas pelo governo 
propõem como solução para a melhoria do ensino supe-
rior público.

A inclusão social, propósito maior do do REUNI, repre-
senta o motivo mais significativo para que se rompa o 
ciclo de exclusão, marcado pela dificuldade de acesso 
ao ensino superior, principalmente em se tratando de 
estudantes carentes. Ainda assim, as ações do REUNI não 
dão certeza de que a responsabilidade da universidade 
de preparar o discente para utilizar seus conhecimentos e 
suas percepções multi e interdisciplinares na construção 
de uma sociedade mais justa e mais igualitária será rigo-
rosamente cumprida.

A visão de acessibilidade não pode e nem deve estar 
atrelada ao resgate da dívida social que permeia nossa 
sociedade ao longo dos séculos; ela deve visualizar o 
homem como parte deste universo, na condição de pessoa 
que pode contribuir para o bem comum. 

O domínio do conhecimento e do saber minimiza 
a relação de subserviência e traz benefícios sociais e 
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culturais para a sociedade, sendo a maneira mais coe-
rente de se construir uma verdadeira universidade, com-
prometida com a construção do saber, que se deve rever-
ter em benefícios sociais, exatamente como se espera da 
Universidade do século XXI.

Como a formação para o exercício profissional exige 
da universidade transformação permanente, é imperiosa 
a construção de novos paradigmas, sintonizados com 
uma discussão coletiva que envolva a expansão e a rees-
truturação, o que pressupõe uma postura proativa, da 
qual possa resultar o aprofundamento e a atualização dos 
saberes e seus modos de produção. 

Desse modo, o presente estudo, que destaca a qua-
lidade da educação superior e das universidades, se coa-
duna com a concepção de Demo (1995) sobre os concei-
tos de qualidade formal e qualidade política, associados 
aos conceitos de qualidade acadêmica, social e educativa. 
A qualidade acadêmica é definida como a capacidade de 
o docente produzir ciência a partir da pesquisa, o que só 
acontece quando o professor transmite o conhecimento 
aos alunos de forma articulada no que tange aos aspec-
tos teórico e prático, este último focado nas soluções aos 
problemas da sociedade.

Analisando o documento A Expansão da UFC em 
Tempo de REUNI, relatório preliminar da Pró-Reitoria de 
Graduação, de agosto de 2009, que trata de um conjunto 
de ações, parte delas já executadas, observa-se que dele 
consta a contratação de docentes e de pessoal técnico-
-administrativo, com vistas a a suprir a defasagem de 
pessoal, por meio do preenchimento de vagas, tanto de 
Fortaleza quanto dos campi avançados. 

Sem dúvida, trata-se de um avanço em relação aos 
anos que precederam o REUNI, entretanto o relatório 
demonstra que, embora o quadro atual seja constituído 
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de profissionais com qualificação adequada às suas ati-
vidades, para que a UFC atinja a meta desejada no que 
tange à elevação da qualidade do ensino, este contingente 
de pessoal ainda é insuficiente, dado o porte do projeto 
de expansão idealizado. 

Ainda com foco na qualidade do ensino, outro aspecto 
relevante e estabelecido como meta para o desenvolvi-
mento satisfatório do REUNI é o que trata dos preceitos 
fundamentais que norteiam a assistência estudantil.

 Em 2009, foram implantadas novas bolsas, distribuí-
das a alunos das várias modalidades de ensino, como 
forma de favorecer a prática dos conhecimentos apreen-
didos. Essas bolsas beneficiam alunos de graduação 
que desenvolvem ações de ensino, pesquisa e extensão, 
dando-lhes a oportunidade de construir uma formação 
acadêmica ampla, por meio da interdisciplinaridade, da 
atuação coletiva e do trabalho em equipe, de modo que 
a pesquisa científica gere benefícios para a sociedade 
(UFC,2007q). Apesar de já ser sentida uma mehoria em 
relação a gestões passadas, pode-se constatar que o 
REUNI ainda está muito aquém do que seria suficiente 
para atender a demanda reprimida. 

Percebe-se que a universidade deve evoluir mais em 
relação à administração da educação, ilação implícita nos 
critérios de avaliação de qualidade, que é por Sander 
(1995) relacionada à efetividade, conforme quadro atrás 
descrito ( DAVOK, 2007, p.5). 

Outro aspecto considerado no relatório é a expansão 
de vagas para estudantes em cursos existentes e a criação 
de novos cursos de graduação em Fortaleza, alargando 
assim a porta de entrada da universidade pública.

A criação de cursos novos em nível de graduação e de 
pós-graduação vem ao encontro do anseio da população 
pelo aumento das possibilidades de acesso à comunidade 
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universitária, na perspectiva de um desenvolvimento pau-
tado pelo senso crítico, de modo que o conhecimento 
sirva à sociedade, sem necessariamente estar subjugado 
às forças do mercado. A criação de novas unidades acadê-
micas nas mais diversas áreas abre um leque de possibili-
dades de se pôr em prática a interdisciplinaridade, prática 
reconhecidamente relevante para a formação cultural do 
estudante e para a interação social.

Após várias décadas de desmonte da universidade 
pública, surge o REUNI, por vezes considerado uma con-
trarreforma do governo, o que lhe tem rendido severas 
críticas, sobretudo pelo fato de o objetivo do programa 
referente ao resgate da infraestrutura, por meio de refor-
mas e construção de instalações físicas e aquisição de 
equipamentos e da ampliação do acervo bibliográfico, ter 
ocupado o mesmo status dos que tratam da inclusão e da 
expansão social. Ainda assim, há que se reconhecer ter o 
REUNI facilitado o alcance das metas estabelecidas pela 
UFC, embora ainda não se possa creditar-lhe a promoção 
de um ensino de qualidade.

Favorecida pela adesão ao REUNI, a UFC iniciou a con-
tratação de professores para atender a demanda gerada 
pela criação de novos cursos. Nesse contexto, surge um 
polêmico debate sobre a figura do professor-equivalente 
que vai, gradativamente, ocupando o espaço laboral dos 
professores substitutos, medida que cria expectativa em 
relação à melhoria da qualidade do ensino.

De acordo com Portaria Normativa Interministerial nº 
22, de 30 de abril de 2007, referendada pelo Ministério da 
Educação e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, essa nova forma de contratação de professores 
é um instrumento de gestão administrativa de pessoal, 
cujo propósito é o de formar um banco de professores 
para atuar nas universidades, estando nele determinado 
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que “as novas autorizações para contratação de docentes 
correspondentes à expansão das universidades federais 
serão expressas em professores-equivalentes.”

Para explicitar essa medida, Lima (2008) afirma que, a 
um só tempo, esse tipo de contratação induz ao aumento 
da produtividade e à precarização da qualidade do ensino, 
isto é, à medida que se impõe ao professor efetivo o exer-
cício concomitante em atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, ainda que todas tenham igual importância no 
contexto da universidade e na formação do discente, a 
qualidade do ensino fica comprometida.

 Todavia, um projeto como o REUNI, que se baliza 
principalmente pelos objetivos de ampliar o acesso e a 
permanência na graduação e de melhor aproveitar a 
estrutura física e os recursos humanos disponíveis nas 
universidades federais, tendo como meta global elevar a 
taxa de conclusão média dos cursos de graduação pre-
senciais para 90% e a relação aluno/ professor para 18 ao 
final dos cinco anos, não demonstra efetivamente preocu-
pação com a qualidade e sim com a quantidade de gradu-
ados, numa atitude de descaso com o nível da formação 
que esses estudantes recebem. 

Cabe, portanto indagar: De que forma contribuirá o 
REUNI para elevar a qualidade do ensino, se o seu foco, 
conforme várias opiniões, não incide sobre a reestrutu-
ração acadêmico-curricular? A resposta a essa pergunta 
está na seguinte constatação: nos três primeiros anos 
– 2007 a 2009 – as ações do REUNI focaram-se priori-
tariamente na dimensão quantitativa, em detrimento das 
outras dimensões.

Certo é que a ampliação da oferta de educação supe-
rior pública limitou-se basicamente ao aumento de vagas 
de ingresso, decorrente da criação de cursos noturnos, o 
que já poderia estar ocorrendo antes do REUNI, mesmo 
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com a precariedade do quantitativo de docentes. A exis-
tência de instalações ociosas no turno da noite, por si 
só, teria justificado um plano de redimensionamento do 
quadro de servidores técnico-administrativos da UFC, de 
modo que a implantação desses cursos pudesse ter sido 
efetivada, sem comprometer as atividades normais da 
instituição. 

Conforme Sander, apud Davok (2007, p.510), a qua-
lidade em educação deve ser considerada a partir de 
diferentes dimensões analíticas, razão por que a demora 
na instalação dos cursos noturnos demonstra que os cri-
térios de desempenho administrativo, relacionados à efi-
ciência, a eficácia, à efetividade e à relevância, bem como 
os que se referem à qualidade instrumental, definida pelo 
nível de eficiência e eficácia dos métodos utilizados no 
processo educacional, não foram aplicados na UFC.

Ainda segundo Sander, antes do REUNI, o critério da 
eficiência não foi aplicado satisfatoriamente na UFC e 
hoje a instituição busca aplicar o critério da eficácia, tão 
só pela concretização das metas, e o da efetividade, por 
meio apenas do atendimento às demandas da sociedade, 
como forma de cumprir as exigências impostas pelo 
REUNI, ainda que não se tenha como certa a promoção da 
qualidade do ensino. 

Na verdade, avançar sem uma infraestrutura adequada 
à execução das atividades previstas não é  recomendável; 
por outro lado, estabelecer contrapartida, para obter recur-
sos adicionais condicionados à execução das metas estabe-
lecidas, constitui-se um procedimento reconhecidamen te 
válido, entretanto, em nenhum dos dois casos, está refletida 
plenamente a preocupação com a qualidade do ensino.

É nessa dinâmica que o REUNI desvia-se do critério 
qualidade do ensino, conforme afirmam Tonegutti e 
Martinez:
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De início, devemos deixar clara a nossa opinião sobre 
a concepção que se apresenta no REUNI. Há muitos 
anos, lutamos pela ampliação da oferta de vagas nas 
universidades públicas, e, portanto, este não é ponto 
de discordância. Entretanto, a ampliação da oferta 
deve ocorrer dentro de parâmetros que permitam a 
manutenção, ou até a desejável ampliação do padrão 
de qualidade do ensino superior público, e isto, como 
poderemos concluir neste trabalho, não é possível 
dentro dos limites impostos pelo REUNI. (TONEGUTTI 
E MARTINEZ, 2007, p.1). 

Para Tonegutti e Martinez (2007), as duas metas que 
regulam todos os projetos submetidos ao REUNI não se 
harmonizam aos padrões de qualidade de ensino e sub-
metem o trabalho docente a uma maior precarização, 
além de violar a autonomia universitária ao fixar padrões 
de competência acadêmica para as universidades. 

Verifica-se que, nos moldes do REUNI, a UFC comete 
um equívoco e se ajusta novamente ao pensamento neo-
liberal da educação quando se compromete a criar cursos 
formativos, de curta duração, voltados exclusivamente ao 
mercado.

Para Silva, in Gentili e Silva (2002), ao adotar essa 
posição, a UFC está capitulando aos projetos empresa-
rias que restringem a educação somente à preparação do 
indivíduo para trabalho, diminuindo assim as chances de 
as classes menos favorecidas adquirirem uma educação 
ampliada em seus aspectos multidisciplinares.

A dimensão Reestruturação Acadêmico-Curricular, 
conquanto contemple metas enquadradas nas dimensões 
da qualidade educativa, social e acadêmica e garanta o 
aumento do número de bolsas de iniciação à docência e 
a expansão nas áreas artístico-culturais e esportivas, bem 
como a ampliação, a consolidação e o equilíbrio entre as 
diversas áreas de conhecimento, por meio da interação 
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com as ações da dimensão Compromisso Social da Ins-
tituição, comete um deslize quanto à reestruturação do 
curso de graduação.

Assumindo um posicionamento paradoxal, a UFC 
propõe a reestruturação de toda a graduação, começando 
pela inserção do bacharelado interdisciplinar como a pri-
meira etapa de estudos, com vistas a aumentar o número 
de diplomados (mesmo que esse diploma tenha duvidosa 
utilidade para os estudantes egressos), apenas para atin-
gir a meta estabelecida pelo REUNI, segundo a qual a taxa 
de diplomação deve alcançar o percentual de 90% em 
relação aos ingressantes.

 Desse modo, o curso de graduação continua focado 
na formação profissional, descaracterizando assim a fina-
lidade da universidade, no que tange ao tripé ensino, pes-
quisa e extensão (TONEGUTTI e MARTINEZ, 2007, p.4-5).

Nesse contexto, a qualidade de ensino fica compro-
metida, pois, segundo Demo (1995), para se fazer qua-
lidade é necessário a existência de direito e de fato do 
“processo educativo”. Em outras palavras, reduzir a edu-
cação a ensino, instrução, aprendizagem e treinamento é 
um dos maiores atrasos.

 De acordo com a proposta da UFC para o Programa 
REUNI, o ponto que trata da evasão está presente na maio-
ria das ações previstas nas dimensões Reestruturação 
Acadêmico-Curricular e Compromisso Social, dentre as 
quais inclui-se a implementação do Plano de Assistência 
Estudantil.

Além do combate à evasão, problema recorrente na 
universidade, a UFC vê-se diante do desafio de levar a 
efeito ações como ampliar o número de bolsas, a assis-
tência alimentar, o número de vagas nas residências, o 
acompanhamento psicopedagógico e potencializar a inter-
face entre o ensino e a pesquisa, de modo a maximizar a 
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importância do REUNI, na crença de que, por meio desse 
programa, todos esses benefícios sejam efetivados.

 Muitas destas atividades já poderiam ter sido reali-
zadas de forma mais responsável, por meio de soluções 
criativas e efetivas. A interface entre ensino e pesquisa e 
extensão é de fácil execução, porquanto é nesse tripé que 
a instituição se equilibra.

Conveniente seria, pois, segundo Demo (1995), que a 
UFC aplicasse a conceituação da qualidade social, sendo 
partícipe da formação do indivíduo como cidadão crítico 
e ético, capaz de interagir com a comunidade através de 
ações extensionistas, promovendo assim o entrelaça-
mento da prática com a teoria, em benefício da população, 
do desenvolvimento social e da formação do indivíduo 
de quem se espera mais do que a simples condição de 
agente transmissor das informações e dos conhecimentos 
técnicos adquiridos por meio de sua graduação.

Reiterando esse pensamento, Davok (2007) admite 
que as diferentes significações da qualidade em educação 
podem ser entendidas como a forma de tornar possível o 
domínio eficaz do conteúdo previsto no plano curricular 
ou ainda como a que possibilita a aquisição de uma cul-
tura científica ou literária, que desenvolve a máxima capa-
cidade técnica para servir ao sistema produtivo e favorece 
também o espírito crítico e a consequente transformação 
da realidade social. 

Certo é que, se as ações enunciadas forem rigorosa-
mente postas em prática pela UFC, a dimensão relativa à 
inclusão social e à promoção da qualidade do ensino será 
atendida.

Embora se tenha como certo que a execução dessas 
ações vem privilegiando o aspecto quantitativo, é anima-
dor perceber que a UFC demonstra claramente a intenção 
de elevar a qualidade de ensino na instituição, o que resta 
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proveitoso para toda a comunidade acadêmica e princi-
palmente para a sociedade.

 Outro argumento utilizado para justificar a necessi-
dade da implantação do REUNI refere-se à diminuição da 
evasão. Tonegutti e Martinez (2007) afirmam que, apesar 
de haver poucas pesquisas que analisam qualitativamente 
essa questão, os altos índices de evasão verificados nas 
IFES estão atrelados à obrigação imposta aos estudantes 
de ter que fazer, precocemente, a escolha da profissão e 
ainda à dificuldade de conciliar estudo e trabalho. 

Sabe-se que a demanda por ensino superior é deveras 
grande, razão por que apontar o REUNI como um instru-
mento que vai dar suporte indefinido às ações propostas é 
precipitado. Não resta dúvida de que muitas etapas ainda 
devem ser transpostas, além de ser necessário levar em 
conta fatores imprevisíveis que podem eventualmente 
obstar o andamento das ações do REUNI, reconhecido 
como uma política de governo e não um Programa de 
Estado, ilação que torna pertinentes as incertezas a res-
peito da sua continuidade.

 Considerando essa insegurança, faz necessário asse-
gurar outros investimentos para a educação superior, 
visto que, sem financiamento, a qualidade do ensino fica 
comprometida.

Lima (2008), depois de analisar as estratégias impos-
tas pelo REUNI, diz que o programa pode acarretar o des-
monte das atividades inerentes à universidade, resumidas 
na responsabilidade de socializar o conhecimento cien-
tífico, tecnológico, social e cultural, com vistas a formar 
cidadãos críticos, éticos e participativos. 

 A discussão sobre qualidade do ensino não consta do 
Decreto nº 6.096, ou seja, apenas no artigo 2º, alínea III, 
aparece uma leve menção ao tema, mais precisamente 
no trecho que se refere à “revisão da estrutura acadêmica, 
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com reorganização dos cursos de graduação e atualização 
de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a 
constante elevação da qualidade”. Como se vê, não estão 
definidos na letra da lei os parâmetros dessa qualidade.

Cabe aqui frisar que o REUNI contempla a mobilidade 
estudantil, ou seja, a possibilidade de o estudante assi-
milar um conjunto de novas disciplinas, cumprir créditos 
num outro instituto ou noutra universidade, em outro 
Estado ou em outro país. 

Essa medida dá ao discente a oportunidade de esta-
belecer convivência com outras pessoas, bem como de 
aprender a lidar com situações inovadoras e com a mul-
tidisciplinaridade, o que se caracteriza como um meio de 
se alcançar a qualidade do ensino. 

Partindo para uma análise crítica, diversos pensamen-
tos se contrapõem em relação ao REUNI, principalmente 
por ser um tema novo, recentemente aplicado nas uni-
versidades, condições que reduzem a possibilidade de se 
levar a efeito uma avaliação completa e formal do pro-
grama. Portanto, em conformidade com os documentos 
do REUNIl, já analisados e disponibilizados no site da UFC, 
a proposta do REUNI, em alguns aspectos, reflete a pro-
moção da qualidade do ensino, embora muitos ajustes 
devam ser feitos. 

É prematuro, portanto, afirmar que o REUNI compro-
mete a qualidade do ensino, assim como não se dizer que 
suas dimensões conseguirão promover os aspectos qua-
litativos da educação superior, sobretudo no que tange 
ao caráter de imprescindibilidade de que se reveste a 
construção dos saberes a partir da pluralidade e da mul-
tidisciplinaridade, tal como exige a educação do século 
XXI, aqui entendida como a que consiste em aprender a 
aprender e em desenvolver as bases da cidadania e da 
cocidadania, a partir do conhecimento do mundo e dos 
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valores da sociedade, em um espaço de participação polí-
tica e democrática. 

Conclusão

Após várias décadas de desmonte, as universidades 
federais vivenciam a ampliação dos seus orçamentos, o 
preenchimento dos seus quadros, por meio da realização 
de concursos públicos, e a liberação de recursos a ela desti-
nados pelo governo, dentre os quais os oriundos do REUNI. 

A expansão das universidades federais e o conse-
quente aumento da oferta de vagas pelo REUNI represen-
tam ações de grande importância, apesar de não serem 
suficientes para atender plenamente as necessidades da 
população. Na verdade, há que se reconhecer a intenção 
do governo de reduzir as desigualdades no Estado do 
Ceará em relação ao ensino superior.

A UFC avançou na instalação de campi avançados em 
várias regiões do Estado e ampliou vagas e cursos nos 
já existentes. Essa expansão, que representou um grande 
passo em direção ao atendimento da demanda por ensino 
superior no Ceará, teria sido bem mais proveitosa, se a 
ênfase das ações institucionais tivesse sido igualmente 
distribuída entre os âmbitos quantitativo e qualitativo da 
educação.

 Tomando o período de 2003 a 2009 como referên-
cia, é possível constatar que o crescimento do aporte 
de investimentos na manutenção e na infraestrutura 
das universidades federais, assim como a interiorização 
da universidade e a consequente contratação de docen-
tes para as IFES, ainda não são suficientes para repor a 
carência de professores e técnicos administrativos, sobre-
tudo porque o projeto de expansão em prática revela-se 
arrojado, estando ainda em desequilíbrio a relação entre 
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a grade de cursos ofertados e o pessoal para atender toda 
a demanda. 

Para atingir a qualidade ideal do ensino, a UFC deve 
desenvolver políticas alicerçadas na investigação e na pro-
blematização, procurando formar elos com a sociedade, 
de maneira que a formação acadêmica e profissional 
assegure a inserção social.

Nesse contexto, o REUNI na UFC pode vir a desempe-
nhar um importante papel na construção de um ensino de 
qualidade, o que está tão só na dependência de as dimen-
sões e as metas estabelecidas na proposta de adesão 
serem executadas de acordo com o previsto.

Ressalte-se ser necessário estabelecer critérios de 
avaliação permanente, com vistas a prevenir quebra de 
continuidade das ações em curso. Considerando a tem-
poralidade do REUNI, é imprescindível que se estabeleça 
um cronograma rigoroso, sobretudo para o projeto de 
expansão, a fim de assegurar que as ações relativas à 
sustentabilidade da qualidade do ensino superior na UFC 
se tornem permanentes, mesmo depois de decorridos os 
cinco anos (2007–2012) de adesão ao REUNI.
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