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NOTA DA DIRETORIA do ANDES-SN 

REUNI – A HORA demanda ATENÇÃO MÁXIMA 
ANÁLISE DOS ACORDOS DE METAS 

 
O Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – 
REUNI – foi implantado de forma intempestiva a partir da assinatura de 
Acordos de Metas entre governo federal e os reitores de cada das 
universidades federais, em março de 2008. Pouco espaço de discussão e 
preparação houve antes, entre a promulgação do Decreto n°. 6.096, em abril 
de 2007, e a apresentação das respectivas propostas ao governo federal. 
Desta forma, quase todas as instituições estão sendo surpreendidas, neste 
início de 2009, pela dura realidade das conseqüências dos acordos firmados: 
estudantes aprovados em vestibulares, mas que não cabem nas salas de aula 
disponíveis; turmas superlotadas por falta de professor das respectivas 
disciplinas; postergação da efetivação, mesmo que os concursos para 
contratação de docentes e técnicos estejam decididos ou, mesmo, já tenham 
sido realizados; falta de infra-estrutura, como laboratórios, bibliotecas, 
restaurante universitários etc. E, isto, no meio das notícias catastróficas sobre a 
atual crise mundial do capital, que prenunciam possibilidades pouco 
animadoras. 
 

Esta é a hora para a comunidade universitária apoderar-se das reais 
dimensões da problemática que está enfrentando. Para tanto, é fator essencial 
aplicar à proposta do governo a capacidade de análise crítica sobre os dados 
contidos nos Acordos, proporcionada tão somente neste momento em que é 
possível visualizá-la em sua dimensão mais global. O ANDES-SN, por meio de 
resoluções de seus Congressos e CONADs, que foram tomadas, inicialmente, 
a partir da análise dos documentos oficiais, já vinha apontando para 
dificuldades que quase certamente surgiriam no bojo das decisões apressadas 
tomadas pelas reitorias. É também a hora em que devem ser construídos 
mecanismos para a atuação conjunta da comunidade universitária no 
enfrentamento da possibilidade de um rebaixamento adicional da qualidade 
socialmente referenciada que deveria caracterizar a educação universitária. 
 
Com o intuito de ajudar a construir possibilidades de intervenção da 
comunidade universitária na situação verificada, a diretoria do ANDES-SN 
apresenta, nesta Nota, algumas análises, a partir de uma amostra de seis 
Acordos de Metas, firmados por IFES situadas em três das cinco regiões do 
Brasil e submetidas a realidades bastante diferenciadas. 
 
Muitas universidades comprometeram-se com picos de expansão de vagas 
exatamente em 2009, sem que a contratação de docentes e servidores técnico-
administrativos, assim como a construção das salas de aula, laboratórios e 
outras condições de infra-estrutura tivessem sido efetivadas, no curto espaço, 
de menos de um ano, decorrido desde a assinatura dos Acordos, mesmo 
supondo que os recursos não tenham faltado. 
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A Tabela 1, abaixo, ilustra para a amostra de seis universidades federais a 
promessa de expansão das vagas de ingresso de estudantes e de docentes, 
no ano que corre em relação ao anterior, isto é, de 2009 em relação a 2008; 
nas duas últimas colunas, visando proporcionar uma visão de longo prazo, a 
tabela também apresenta, neste caso entre os anos 2007 e 2012, a expansão 
do total de matrículas, ao lado da ampliação prevista, no mesmo período, para 
o número de docentes, tomado como de equivalência à Dedicação Exclusiva 
(DDE), conforme dados retirados do respectivo Acordo de Metas. 
 

 
Tabela 1 – ACORDO do REUNI: expansão pactuada 

 

IFES - Universidade Exp. Vagas 
(anual) 

2009/2008 

Exp. Docente 
(anual) 

2009/2008 

Exp. Matrícula 
(em 5 anos) 
2012/2007 

Exp. Docente 
(em 5 anos) 
2012/2007 

Rio Grande 35% 7,7% 78% 31% 

Rio Grande do Norte 42% 5,5% 63% 22% 

Juiz de Fora 14% 6,0% 71% 29% 

Pelotas 18% 8,4% 82% 48% 

Fluminense 66% 9,0% 101% 27% 

Paraná  23% 9,4% 33% 15% 

 
Na amostra apresentada, três das universidades federais, as de Rio Grande, 
no extremo sul do Brasil, de Rio Grande do Norte, no extremo nordeste, e a 
Fluminense, no sudeste, prometeram o maior crescimento das vagas de 
ingresso na graduação presencial exatamente entre 2008 e 2009. A 
Universidade Federal de Pelotas, por outro lado, deve ter realizado a maior 
parcela de sua expansão de vagas no ano passado, 2008. 
 
Constatados estes fatos, a situação das condições de trabalho e de ensino 
pode tornar-se dramática no curto prazo, já que o ritmo de preenchimento de 
funções docentes, em particular neste ano de 2009, está muito abaixo da 
ampliação de vagas. As condições podem piorar, ainda mais, se os reflexos da 
atual crise do capital se fizerem sentir de forma marcante, diminuindo 
contratações de docentes e as possibilidades de investimento em infra-
estrutura. 
 
 A situação da Universidade Federal Fluminense é especialmente grave, pois, 
mesmo em condições menos críticas, é difícil imaginar atender, com a devida 
qualidade, um acréscimo de dois terços nas vagas em um único ano. A 
Universidade Federal de Juiz de Fora se constitui em exceção, neste caso, já 
que, previdente, prometeu o maior acréscimo (expansão adicional de 
aproximadamente 50%) entre 2009 e 2012. Por outro lado, a Universidade 
Federal de Pelotas já está sendo estrangulada pelo problema, pois prometeu (e 
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provavelmente cumpriu) fazer considerável expansão de vagas (38%!) e de 
matrículas (34%!!), já entre 2007 e 2008.  
 
O peso total do crescimento acordado pode ser avaliado pelo aumento das 
matrículas na graduação presencial, que, no qüinqüênio entre 2007 e 2012, se 
situa, para cinco das universidades enfocadas, entre 63% e 101%. A 
duplicação de matrículas, no caso surpreendente da Federal Fluminense, não 
se constitui em exceção, já que o governo vem alardeando que o REUNI se 
destina a promover expansão desta ordem no conjunto das matrículas. 
 
Na verdade, a exceção, neste caso, é a Universidade Federal do Paraná, com 
um aumento prometido de apenas 33%. Vale ressaltar que o aumento de 
matrículas na graduação vem acompanhado, em muitos casos, de promessa 
de substancial crescimento da pós-graduação (em especial do número de 
cursos de doutorado), que, por enquanto, não foi incluída nesta análise. É 
interessante salientar que, observando outros dados incluídos nas tabelas dos 
Acordos de Metas, é possível notar que a UFPR é a única, entre as seis IFES 
analisadas, que pôde se beneficiar de um bônus da ordem de 20%, na 
contabilização da pós-graduação, enquanto, para as outras, este desconto 
ficou mais próximo dos 5%. 
 
Assusta, neste contexto, o fato de o crescimento prometido para o corpo 
docente ser, sempre, substancialmente inferior ao crescimento das matrículas, 
no qüinqüênio 2007 a 2012. Isto significa que, em termos de dedicação às 
atividades de ensino na graduação, a situação se modifica consideravelmente 
em relação àquela observada em 2007, havendo para a média dos docentes 
um acréscimo significativo na carga didática, neste nível de ensino.  

 
A Tabela 2 traz, em números absolutos, o comparativo da expansão das 
matrículas e das funções docentes prometidas durante os cinco anos de 
implantação do REUNI. 
 

 
Tabela 2 – REUNI: EXPANSÃO PREVISTA no ACORDO 

 

IFES Matrículas 
2007 

Matrículas 
2012 

Docentes 
(DDE) 2007 

Docentes 
(DDE) 2012 

Rio Grande 6.507 11.570 555,5 727,5 

Rio Grande do Norte 20.231 33.029 1.571,6 1.915,6 

Juiz de Fora 10.835 18.582 839,4 1.080,4 

Pelotas 12.842 23.378 883,2 1.303,2 

Fluminense 23.385 46.935 2.166,5 2.744,8 

Paraná  20.885 27.806 1.709,0 1.962,7 
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Neste caso fica comprovada, numericamente, a desproporção entre o aumento 
das matrículas e o das funções docentes. Embora, em números absolutos, sem 
análise dos valores relativos, o acréscimo, respectivamente, de 350, 420 e de 
quase 600 funções docentes possa parecer grande para as comunidades da 
UFRN, UFPel e da UFF, a tabela anterior demonstrou que, em porcentagem, o 
adicional de professores está muito abaixo da ampliação de matrículas, 
significando, em média, necessariamente, maior carga didática para cada 
docente. 
 
Os reitores, instados pelo governo federal, prometeram, pois, em nome de seus 
docentes que estes estariam dispostos a se dedicarem às tarefas de 
graduação durante uma parcela maior de seu turno de trabalho ou, então, a 
enfrentarem classes substancialmente maiores. Por outro lado, prometeram, 
também, que a diplomação se daria num ritmo mais intenso, em um tempo 
mais curto. 
 
A Tabela 3 apresenta, também em números absolutos, a expansão de vagas 
de ingresso e a de estudantes diplomados, comparando os dados de 2007 e os 
valores projetados pelas instituições para 2012. 
 

 
Tabela 3 – REUNI: EXPANSÃO PREVISTA no ACORDO 

 

IFES Vagas 
2007 

Vagas 
2012 

Diplomados 
2007 

Diplomados 
2012 

Rio Grande 1.342 2.466 853 1.734 

Rio Grande do Norte 4.183 7.112 2.679 5.145 

Juiz de Fora 2.140 3.790 1.899 2.282 

Pelotas 2.621 4.941 1.117 3.691 

Fluminense 4.818 9.958 2.730 4.354 

Paraná  4.219 5.727 2.074 4.150 

 

Vários fatos emergem da tabela, construída a partir dos dados contidos nos 
respectivos Acordos de Metas: 
 

(1) excetuando-se a UFJF e a UFF, os reitores prometeram que, já em 
2012, o número de diplomados será pelo menos o dobro daquele 
alcançado em 2007, ou seja, este número deve aumentar em proporção 
maior do que o das vagas e das matrículas, já que inclui promessa de 
significativo aumento na taxa de conclusão. Chama a atenção o caso da 
UFPel, onde houve promessa de triplicação do número de concluintes, 
comprometida que está com uma expansão de vagas e matrículas que 
chega a ultrapassar o ano de 2012. O caso da UFJF explica-se pelo fato 
da expansão, neste caso, ter sido projetada para assumir valores mais 
altos a partir de 2010, sendo o pico de aumento do número de 
concluintes projetado para anos posteriores a 2012; 
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(2) os dados demonstram que, de fato, em cinco dos casos apresentados, o 
crescimento percentual prometido para número de diplomados é 
superior àquele prometido para as vagas de ingresso, o que reflete a 
imposição de uma maior “eficiência” na conclusão de cursos; a situação 
de Juiz de Fora se explica, novamente, pelo fato do pico da expansão 
ter sido prometido para os anos posteriores a 2009; 

 
(3) estranhamente, o número de diplomados, prometidos para 2012, é, em 

três dos casos, substancialmente superior ao de ingressantes de cinco 
anos antes, o que pode ser associado ao fato de cursos terem, em 
média, menos de cinco anos de duração. 
 

As promessas encaminhadas pelos reitores, tanto em relação ao aumento da 
carga didática média na graduação quanto ao aumento na “eficiência” 
quantitativa da instituição - medida pelo “output” de diplomas -, especialmente 
estando conjugadas, podem tornar-se problemáticas, já que consubstanciam 
as metas, acordadas desde a concepção do REUNI, de admitir, a médio prazo, 
nas IFES, uma razão média de 18 estudantes de graduação para cada docente 
e proporcionar uma razão de diplomação de 90%. Estas metas são 
incompatíveis com a qualidade da educação superior, segundo comparações 
internacionais. 
 
 Um resumo das metas a serem alcançadas pelas seis IFES enfocadas é 
apresentado na Tabela 4, a seguir: 
 

 
A situação, estranha à primeira vista, de verificarem-se razões de diplomação 
acima de 1,0 advém do fato da expansão das vagas de ingresso ainda não 
haver entrado em regime em 2012, afetada que também está pelo fato de 
muitos dos cursos terem duração inferior a cinco anos; para contornar esta 
situação e garantirem a manutenção do compromisso, os reitores 
subscreveram as metas até 2017... 
 
A expansão muito alta das vagas de ingresso (38%) e das matrículas, logo no 
primeiro ano de vigência do REUNI, 2008, que foi acordada pela Universidade 
de Pelotas, elevou, nesta IFES, a razão estudante de graduação por professor, 

 

Tabela 4 – REUNI: METAS pactuadas pelas IFES 
 

IFES Diplom.2012/Vagas2007 Matric./Docentes  (2012) 

Rio Grande 1,29 15,9 

Rio Grande do Norte 1,23 17,2 

Juiz de Fora 1,07 17,2 

Pelotas 1,41 18,9 

Fluminense 0,90 17,1 

Paraná 0,98 14,2 
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para acima de 20, na seqüência dos anos 2008, 2009 e 2010, estando ela 
ainda acima de 18 em 2012! 
 
Os bônus pela atuação da instituição em pós-graduação explicam o fato das 
matrículas por docente estarem, em alguns casos, abaixo da meta de 18.0 
proposta, conforme as razões contabilizadas na Tabela 4, chamando atenção 
especial a UFPR. Novamente, merece destaque a UFPel, que, ao contrário, 
apresenta razão de estudantes de graduação por professor acima da meta 
geral do REUNI. Também este dado deve-se ao fato de a expansão desta 
universidade estender-se para além de 2012 e ter começado de modo diferente 
das demais analisadas. 
 
 
As “Diretrizes do REUNI”, acordadas, em agosto de 2008, com uma parcela da 
comunidade científica incluíram um bônus pela “excelência” na pós-graduação, 
que pontuava de modo elevado apenas aquelas IFES com muitos programas 
de doutorado consolidados, com avaliação máxima pela Capes. Embora todas 
as seis instituições, contidas na amostra analisada, desenvolvam programas de 
pós-graduação, o bônus, em percentuais, para cinco das instituições, 
correspondeu a apenas 5% enquanto que para a UFPR alcançou um valor da 
ordem de 20%. 
 
Neste tipo de diferenciação pode-se vislumbrar um início de divisão das IFES, 
sendo algumas alçadas à condição de instituição de “excelência”, enquanto 
outras terão dificuldades, devido à alta carga de trabalho na graduação, 
pactuada no Acordo, de desenvolverem seus programas de pós-graduação 
com o ímpeto desejado.  
 
Falta, ainda, fazer uma análise quanto ao financiamento previsto para a 
expansão acordada com o governo federal. As IFES, que durante a segunda 
metade dos anos 90 estiveram submetidas a uma constrição acentuada de 
verbas para suas atividades-fim, definitivamente, ainda não se encontravam 
numa situação de folga orçamentária em 2007. Assim, embora, historicamente, 
o movimento docente, assim como o estudantil, tenha clamado por expansão 
do sistema público de ensino superior, é desnecessário frisar que os 
movimentos não admitem que este acréscimo de matrículas, por não contar 
com o necessário aporte de recursos, se dê à custa de um rebaixamento das 
condições de trabalho de docentes e técnicos e da qualidade do ensino, da 
pesquisa e da extensão prestados à sociedade. 
 
 
O Acordo de Metas traz previsão detalhada a respeito do financiamento 
acordado e a Tabela 5 repete algumas destas informações. 
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Tabela 5 – REUNI: FINANCIAMENTO previsto para a EXPANSÃO 

 

 
IFES 
 

Investimento 
até 2008 

(R$) 

Investimento 
total (até 2011) 

(R$) 

Custeio/Pessoal 
(em 2012) 

(R$) 

Custo-ano 
nova matr. 

(R$) 

Rio Grande 3.343.911,73 30.280.271,46 34.754.092,74 6.864,33 

R. Grande do Norte 36.612.000,00 81.818.847,73 64.036.371,95 5.003,62 

Juiz de Fora 8.597.870,43 51.884.227,48 35.023.690,77 4.520,94 

Pelotas 22.080.000,00 61.475.000,00 32.375.210,00 3.072,83 

Fluminense 12.946.790,14 133.026.806,12 86.664.242,80 3.680,01 

Paraná 15.019.454,84 58.304.299,84 75.897.671,59 10.966,29 

 
 
Várias conclusões preocupantes emergem da leitura da Tabela 5 e dos 
Acordos de Metas, na parte referente ao financiamento da expansão: 
 

(1) a parte do total dos recursos prometidos, que foi desembolsada até 
2008, é, em quase todos os casos, relativamente baixa – menos, ou da 
ordem de, 10% para UFF e FURG; entre 15% e 30% para UFJF e 
UFPR.  Apenas para a UFRN e UFPel foi previsto o repasse, 
respectivamente, de verbas da ordem de 45% e de 36%, do total, nos 
dois primeiros anos da expansão. Acontece que o Acordo é claro. Para 
os exercícios subseqüentes ao de 2008, o texto reza, na sua Cláusula 
Quinta, subcláusula quarta: “para os demais exercícios os recursos 
referentes a este objeto fazem parte da previsão financeira deste 
Ministério”. Será que, no meio da crise, a “previsão” será respeitada pelo 
Congresso, na hora do voto do orçamento? 

 
(2) observando o detalhamento do repasse de recursos prometido, segundo 

o respectivo Acordo de Metas, percebe-se que o investimento para o 
REUNI cessa em 2011 para cinco das IFES da amostra e já em 2010 
para a FURG. O total do investimento, embora números com vários 
dígitos costumem confundir qualquer assalariado comum, não é alto 
para o tamanho da tarefa, que as IFES se propuseram a cumprir com 
respeito ao ensino na pós-graduação, à pesquisa e à extensão. Na 
verdade, cada nova matrícula poderá dispor do equivalente a menos de 
um quinto de um carro popular para equipar – para todo o futuro?! - 
laboratórios, bibliotecas, salas de aula, refeitórios estudantis, 
alojamentos, equipamentos adicionais de cultura e tudo o mais que faz 
parte do necessário ambiente acadêmico; 

 
 
(3) o Decreto 6.096/07 já fixava a incorporação, no item Custeio/Pessoal, de 

uma parcela extra de, apenas, 20% sobre o orçamento de 2007, na 
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alínea correspondente, como contribuição para a manutenção da 
expansão na graduação, feita até 2012. Desta forma, se já havia 
desproporcionalidades entre as IFES, estas só iriam aumentar, conforme 
fosse prometida uma expansão maior pelas menos bem aquinhoadas;  

 
(4) a última coluna da Tabela 5 traz, talvez, o dado mais preocupante: a 

longo prazo, o custeio de cada uma das matrículas adicionais na 
graduação apresenta valores anuais que variam de um fator de mais de 
3 entre as IFES, sendo os cursos “mais baratos” os da UFPel e da UFF, 
com um valor médio de custo por aluno projetado de, respectivamente, 
apenas, 3,1 e 3,7 mil reais por ano e os “mais caros” os da UFPR. O 
dado desta coluna foi obtido dividindo-se os valores prometidos para 
custeio/pessoal pelo número de matrículas adicionadas, até 2012, à 
graduação presencial, em relação às que a instituição atendia em 2007; 

 
 
(5) nota-se que não há um centavo de custeio a mais para os esforços 

prometidos na pós-graduação; isto significa que do custo-ano-aluno, já 
muito baixo, uma fração terá que ser “desviada” para cumprir as outras 
tarefas características da universidade. 

 
 
Pelo exposto fica claro que a hora é de ATENÇÃO e MOBILIZAÇÃO, na 
defesa da qualidade, socialmente referenciada do ensino superior, não 
permitindo que algumas das universidades, em especial, vejam cerceados os 
seus esforços na manutenção e ampliação da qualidade conquistada com 
muito esforço, pessoal e institucional. O ANDES-SN, que, infelizmente, vê 
confirmadas algumas das previsões pessimistas de suas análises preliminares 
do REUNI, coloca-se firmemente na defesa do direito inalienável dos jovens 
brasileiros a uma educação de qualidade e convida suas Seções Sindicais a se 
apoderarem dos dados de sua universidade exigindo do respectivo reitor 
acesso ao Acordo de Metas assinado há um ano. 
 

Um contraponto firme nesta hora é a ação histórica que o contexto exige. A 
constituição de um “Observatório do REUNI”, em cada universidade, pode 

ser o instrumento de aglutinação de forças dos três segmentos que constituem 
a comunidade universitária, conforme resolução aprovada em Pelotas no 28° 
Congresso do ANDES-SN. O Sindicato continuará confrontando analiticamente 
os dados que forem surgindo a partir destes instrumentos. 
 
No Anexo a esta Nota encontra-se um documento genérico do Acordo de 
Metas, que, com este mesmo teor, foi assinado por todos os reitores. 
 


