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REUNI: SAIBA O QUE É 
 
 
O que é o REUNI ? 
 

O Reuni - Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais - é uma iniciativa do Governo Federal que tem como um de seus 
objetivos tornar o acesso às Universidades mais democrático.  
 Hoje, apenas 10% dos jovens brasileiros, entre 18 e 24 anos, freqüentam o 
Ensino Superior, sendo que 80% destes se encontram em Universidades 
Privadas.  Portanto, trata-se de uma proposta que objetiva reverter tal situação. 
 As Universidades Públicas não recebem investimentos há décadas e se 
encontram, hoje, sem possibilidades de recuperar e ampliar sua estrutura física, 
atualizar seus equipamentos e seu quadro de pessoal. 
 O REUNI se propõe, também, a expandir os recursos de investimento e de 
custeio das Universidades, ampliar o quadro de professores e de técnico-
administrativos e aumentar  a parcela do orçamento federal destinada à Educação 
Superior Pública. 
 No caso da UNIRIO, por ser uma Universidade com menos de 1200 
docentes, os recursos de custeio e pessoal advindos deste Programa, nos 
próximos cinco anos, aumentarão em 32 % o orçamento atual. 
 
 
O REUNI propõe aprovação automática dos discentes? 
 
 É fato concreto que a metade dos estudantes que ingressam nas 
Universidades Públicas não conclui o curso escolhido no tempo previsto. Na 
UNIRIO, a taxa de conclusão é de 48%. Torna-se urgente a adoção de 
mecanismos acadêmicos, entre eles a utilização de vagas não ocupadas. 
Portanto, não se trata de aprovação automática e sem mérito, mas 
especialmente a ocupação de vagas que se tornam ociosas ao longo do 
tempo, e medidas pedagógicas e assistenciais que favoreçam a permanência 
e a conclusão no tempo regular, principalmente dos oriundos de camadas 
populares e de segmentos excluídos socialmente. 
 
 
Haverá aumento de 100 % no número de estudantes? 
 
 O REUNI não estabelece este parâmetro. A meta prevista é de que, em 
cinco anos, a relação professor / aluno deva ser de 1 para 18. Esta relação de 18 
estudantes de cursos de graduação presencial por professor foi fixada com base 
nas determinações contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei No 9394/ 96),   no   que   se  refere  à  carga  horária  de professores (Art. 57),  



 
 
 
estimando-se salas de aula com 45 alunos de graduação e uma carga horária 
discente de aproximadamente 20 horas semanais. 

Há cursos em que é necessário, por sua especificidade, compor turmas 
com poucos estudantes, ou mesmo turmas com um único aluno. Em outros, as 
turmas podem ser maiores. Na UNIRIO, hoje, a relação é de cerca de 16 alunos 
por professor. 
 
 
Por que criar cursos novos? 
 
 Os membros da comunidade que participaram da série de discussões e 
fóruns para construir o Plano de Reestruturação e Expansão concluíram que a 
UNIRIO tem potencial de crescimento em suas áreas de conhecimento, tanto para 
atender à sociedade quanto para dar maiores condições de mobilidade estudantil 
aos nossos estudantes. A criação de novos cursos, porém, ainda não foi 
viabilizada por falta de recursos de toda a ordem, até mesmo para a adequada 
sustentabilidade  dos cursos já existentes. 
 
 
Haverá contratação de professores sem dedicação exclusiva e de técnico-
administrativos sem direitos trabalhistas ? 
 
 Todas as contratações previstas no Plano de Reestruturação e Expansão 
da UNIRIO serão realizadas por meio de concursos públicos e decorrentes das 
necessidades apontadas pelas diferentes unidades.  Somente desta forma se dará 
a admissão de técnicos e professores na UNIRIO. Como já acontece hoje, a 
opção por contratação de professores sem dedicação exclusiva deve ser 
excepcional e justificada pelas áreas envolvidas. 
  
 
É mesmo necessário reestruturar a Universidade? 
 
 A Universidade Pública apresenta características que a identificam como 
elitista, antidemocrática e fragmentadora do conhecimento. Ela é fruto de uma 
Reforma levada a cabo no final dos anos 60, em pleno período de repressão. Foi o 
regime autoritário que criou esta Universidade departamentalizada, formadora de 
profissionais para o mercado, muitas vezes sem o comprometimento com a 
formação de uma consciência política e social.  
 Nesse sentido, é urgente o repensar de outras formas de organizar as 
universidades, a partir de concepções educacionais que respondam aos ideais de 
um país mais justo. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Como o Plano da UNIRIO foi elaborado? 
  

A  consolidação  do Plano se deu de forma participativa e sustentável. 
A proposta do Plano de Reestruturação e Expansão resulta de um processo 

historicamente em desenvolvimento, que tem suas bases no Plano de 
Desenvolvimento Institucional da UNIRIO – PDI, aprovado pelos Conselhos 
Superiores em 2006. Sua sustentação também encontra suporte nos seminários, 
palestras e demais eventos que têm sido promovidos pela universidade, sempre 
com temáticas voltadas para importantes questões da educação nacional. 
Especificamente sobre o Plano, muitos encontros foram realizados: reuniões 
públicas; fóruns permanentes de debates; reuniões dos colegiados das diversas 
unidades. A partir desses movimentos, várias unidades, departamentos e 
colegiados de centros se mobilizaram e começaram a enviar propostas para uma 
comissão constituída para sistematizá-las em um Plano para a UNIRIO. 

Por iniciativa do Diretório Central dos Estudantes, foi realizada uma série de 
encontros de estudantes especificamente convocados para a discussão do tema, 
em cada um dos campi da UNIRIO. 

As diretrizes gerais do REUNI, bem como o calendário de discussões foram 
disponibilizados na página da UNIRIO, por meio de um site próprio, bem como 
divulgadas sob a forma impressa no boletim semanal da universidade. 
 
 
Quais as concepções teóricas do Plano ? 
 
O plano tem como alicerce reflexões trazidas por alguns pensadores , entre eles 
Edgard Morin, Humberto Maturana – a questão da complexidade, Artur Poerner, 
Boaventura de Souza Santos – a visão histórica, social e política da Universidade, 
Andre Morin, Michel Thiollent – a metodologia da pesquisa-ação, Anísio Teixeira, 
Darci Ribeiro, Paulo Freire – o pensar a Educação Brasileira. Fundamenta-se 
também nas reflexões de alunos, professores e técnico-administrativos da UNIRIO 
e de instituições parceiras, construídas no decorrer das discussões realizadas 
sobre os modelos de universidade necessários ao nosso país. 
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