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Resumo: 

Em abril de 2007 é criado no Brasil o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI).  O Programa tem como principais objetivos a 

ampliação do acesso e da permanência dos jovens na universidade, o aumento da eficiência do 

sistema nacional de ensino, bem como a ampliação da oferta de cursos e seus ajustes às 

necessidades do país. Em Santa Catarina, o REUNI foi responsável pela ampliação e expansão 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e criação de mais uma universidade, a 

Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS). Santa Catarina, diferente de outros estados da 

federação, até 2007 teve somente a UFSC como universidade federal, sendo criada em 1960 e 
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localizada na capital do Estado. Entretanto, nas últimas cinco décadas, houve a expansão 

considerável de universidade particulares e comunitárias, que formam uma rede de ensino 

superior distribuída pelo Estado, importantes no processo de desenvolvimento social, mas com 

um alcance restrito. Afinal, grande parte dos cursos oferecidos são noturnos e pagos. Com o 

REUNI, a UFSC inicia o processo de interiorização no Estado, criando 3 novos campi nos 

municípios de Curitibanos, Araranguá e Joinville e novos cursos de graduação.  O campus de 

Curitibanos abrange uma região com 23 municípios e uma população superior a 230 mil 

habitantes, tendo como predominância econômica a atividades agropecuária e florestal. 

Entretanto, possui um dos índices de desenvolvimento humano e social mais preocupante de 

Santa Catarina. Assim, qual é o papel da universidade federal nesse contexto? Como ela 

contribui para a democratização do ensino superior na região e para a constituição de 

alternativas ao desenvolvimento local sustentável? O objetivo desse estudo é analisar o processo 

de implantação do campus da UFSC em Curitibanos e seu papel na democratização ao ensino 

superior público e gratuito, considerando-se o acesso e permanência dos jovens na universidade. 

A metodologia desse estudo centra-se na análise do perfil socioeconômico dos jovens 

universitários, nos programas de auxílio financeiro e pedagógico disponível na universidade, 

além da avaliação do impacto sociogeográfico de criação do campus na região, através de seus 

cursos de graduação e atividades de pesquisa e extensão. A expectativa é de que este trabalho 

contribua significativamente para uma melhor análise do processo de implantação e das formas 

e conteúdos da democratização do ensino superior na região, uma vez que esse processo de 

expansão é recente e há poucos estudos desta temática. 

Palavras-chave: 

Reuni, Universidade Federal de Santa Catarina–Campus Curitibanos, democratização, 

desenvolvimento. 

 
 
1. Contexto de criação do REUNI-Brasil 

Na história educacional brasileira recente se destacam três marcos no processo de legitimação e 

garantia da educação como um direito e uma dimensão democratizante das estruturas econômica e 

sociocultural do país. O primeiro desses marcos é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação-LDB (Lei 

nº 9.394/96), instituída em 1996, organizada a partir da Constituição Federal de 1988. O segundo foi a 

criação do Plano Nacional da Educação (Lei no 10.172, de 9/1/2001), que estabelece como metas a 

ampliação do acesso ao ensino superior, bem como o aumento do financiamento público, sendo essa 

meta vetada pela presidência da República. Por fim, o terceiro marco ocorreu em 2007 com a 

aprovação do Plano de Desenvolvimento da Educação-PDE, já em outra gestão de governo federal, o 
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qual retoma a discussão sobre o financiamento público da educação. O PDE pretende dar uma nova 

feição à educação, garantindo a ampliação do acesso em todos os níveis de formação, ou seja, a 

democratização do acesso, com políticas afirmativas e de permanência.  Importante salientar que o 

PDE foi gestado sob um contexto internacional, em que a educação se destaca como elemento 

importante, mas no qual o papel do Estado deveria ser restrito. O PDE orienta-se por base numa forte 

atuação do Estado, no financiamento e na gestão, com criação de metas para ampliação do acesso, 

permanência, abrangência, qualidade e indicadores de qualidade e quantidade para controle e 

avaliação da eficiência e eficácia da política pública. No tocante ao ensino universitário, o PDE é 

precedido por programas de expansão e interiorização das universidades federais, dos quais se destaca 

o Programa de Expansão Fase 1, iniciado em 2004, com objetivo de criação de novas instituições 

federais de ensino e também por novas formas de acesso e bolsas de estudos, garantindo a 

permanência do aluno.  

Em 2004 é criado o Programa Universidade para Todos - PROUNI, através de medida provisória que, 

posteriormente, foi institucionalizado pela Lei nº 11.096/2005. O objetivo do PROUNI é conceder 

bolsas de estudo para estudantes de universidades privadas, em cursos de graduação, sendo que o valor 

da bolsa é descontado na mensalidade e os recursos das bolsas oriundos de isenção de tributos às 

universidades que fazem adesão ao programa. Até 2011, o programa atendeu 919 mil estudantes com 

bolsas integrais ou parciais de estudo (MEC 2012). Entre as regras de concessão de bolsas, está a que 

estabelece que os beneficiados deveriam ser alunos que cursaram o ensino médio em escolas públicas 

ou com bolsas integrais no sistema particular de ensino. Em 2008 se ampliam as possibilidades de 

bolsas com a concessão de bolsa permanência para alunos, semelhante ao concedido aos alunos das 

instituições federais.  Em 2011 é criado o programa de ampliação do Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior-FIES, que concede financiamento a alunos de instituições privadas. As 

políticas de permanência (FIES e PROUNI) articulam-se às políticas de acesso ao ensino superior, 

através do Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM, criado em 1998, complementando ou 

substituindo o vestibular tradicional. Dentro das políticas de acesso também foi criado, em 2011, o 

Sistema de Seleção Unificada-SISU, com o intuito de disponibilização de vagas oferecidas pelas 

instituições federais aos alunos que participam do ENEM.  Esses programas parciais, somados aos 

indicadores sobre acesso e permanência no ensino superior, serviram de bases para a criação do PDE e 

a definição de políticas públicas e a articulação destas para a efetiva democratização do ensino 

superior.  

O diagnóstico sobre ensino superior realizado para elaboração do PDE demonstrou diversos 

problemas, incluindo-se as dificuldades de acesso, de continuidade ou de permanência dos acadêmicos 

que conseguem entrar na universidade, a concentração territorial das instituições federais de ensino e o 

orçamento reduzido das instituições para garantir ações de ensino, pesquisa e extensão. Além disso, 
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constatou-se o amplo crescimento das instituições de ensino superior privado, as quais ampliam o 

acesso, mas não o fazem de forma qualitativa; massificam, mas não democratizando o acesso; 

transformam o ensino em mercadoria, sem o controle efetivo de sua qualidade.  

Dentre os princípios constantes no PDE, destacam-se os relacionados ao ensino superior, que se 

consolidam como justificativa para criação do REUNI e demais políticas complementares. Estes 

princípios compreendem: a necessidade de expansão da oferta de ensino superior no país, uma vez que 

é “inaceitável que somente 11% de jovens entre 18 e 24 anos tenham acesso a esse nível educacional” 

(MEC, 2007, p. 33); a garantia de qualidade de ensino; a promoção da inclusão social através da 

educação; uma melhor distribuição territorial das IFES; a promoção do desenvolvimento econômico e 

social, no qual a educação se configura como dimensão central na “integração e da formação da 

Nação” (MEC, 2007, p. 34). 

Frente a esse diagnóstico, o PDE define como uma das metas a democratização, a qual é pautada em 

duas dimensões essenciais, quais sejam, acesso e qualidade. Esta meta visa contribuir para a justiça 

escolar, aqui compreendida não somente como o acesso, mas também inclusão e possibilidades de 

realização do curso. A presente concepção de democratização indica rupturas com as políticas 

anteriores e abre discussão para o papel da universidade pública.  Estas diretrizes estão alinhadas às 

mudanças no e do processo de conhecimento, mudanças técnicos e culturais, mas que ainda se debate 

com os mesmos desafios sociais de inclusão e equidade do século XIX. 

Para garantir a exequibilidade da política pública, é definida uma rede de programas com metas para a 

reestruturação e expansão territorial das universidades federais, através da criação do Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais–REUNI e do Programa 

Nacional de Assistência Estudantil-PNAES. Para a democratização do acesso, tem-se o PROUNI e 

FIES, que abrangem universidades comunitárias e privadas. No tocante às formas diferenciadas de 

acesso, tem-se o ENEM/SISU e Sistema de Cotas. Para o sistema de avaliação, tem-se o SINAES, 

como base de gerência e alocação de recursos para a rede de universidades públicas e privadas. Cada 

um desses programas constantes do PDE foram implementados por políticas específicas.  

O Programa REUNI, constante no PDE, foi criado em 2007, pelo decreto presidencial n°. 6.096 

(24/04/2007), como um dos programas do Plano Desenvolvimento da Educação (2007a). O 

documento base de implantação do REUNI destaca alguns problemas de ordem estrutural herdados do 

antigo regime de formação universitária.  Dentre estes problemas, destacam-se: orientação dos cursos 

de graduação voltados somente à profissionalização, com currículos fechados e limitados à área do 

conhecimento; dificuldades de aprovação e implementação de propostas curriculares inovadoras, pois 

existe incompatibilidade com as regras de classificação e organização tradicional da estrutura 

curricular/disciplinar na universidade; dificuldades em implementar a interdisciplinaridade e a 

flexibilidade curricular, na perspectiva de itinerários formativos;  dificuldades de alteração nas 
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políticas internas das IFES para a implantação de ações afirmativas de inclusão e permanência de 

alunos com condições socioeconômicas desfavoráveis; altos índices de evasão.  

Em síntese, o documento salienta:  

os estreitos campos do saber contemplados nos projetos pedagógicos, precocidade na escolha 

dos cursos, altos índices de evasão de alunos, descompasso entre a rigidez da formação 

profissional e as amplas e diversificadas competências demandadas pelo mundo trabalho e, 

sobretudo, os novos desafios da sociedade do conhecimento são problemas que, para sua 

superação, requerem modelos de formação profissional mais abrangentes, flexíveis e 

integradores. (MEC, 2007b; p.8) 

 

É com esses desafios que o REUNI define seus objetivos de ampliar o acesso ao ensino superior, 

garantir a permanência dos alunos e melhorar o aproveitamento dos recursos físicos e humanos das 

instituições federais de ensino. Para garantir esses objetivos, o programa delineia estrutura e diretrizes 

básicas que as IFES terão que contemplar nos seus projetos. Importante destacar que a participação 

das universidades federais é por adesão, respeitando um dos princípios da universidade que é a sua 

autonomia.  

O programa REUNI articula sete diretrizes que as IFES deverão contemplar em seus projetos, 

conforme definido pelo Decreto n. 6096 (24/04/2007) em seu artigo 2: 

 
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.  

 

Em 2009 foi feita a primeira avaliação do PNE referente ao período 2001 a 2008, no qual consta a 

avaliação do ensino superior, já com alguns indicadores que mostram o impacto do programa de 
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expansão das IFES no Brasil (INEP, 2009) e também a avaliação do primeiro ano de REUNI (MEC, 

2009). No primeiro ano do REUNI houve a adesão de 53 universidades ao programa de um total de 54 

universidades existentes em 2007, ocorrendo um aumento na oferta de vagas e cursos. Em termos de 

vagas, em 2007 eram ofertadas 132.451 e em 2008 foram ofertadas 147.277, sendo que em um ano 

foram criadas, aproximadamente, 14.800 vagas. Houve aumento do número de cursos, onde em 2007 

eram 2.326, sendo ao final de 2008 ofertados 2.506 cursos de graduação presencial (INEP, 2009; 

MEC, 2009). Esses relatórios também destacam que desde 2003 foram implantados 104 novos Campi. 

Além disso, constatou-se que houve a criação de 12 novas universidades federais entre 2003 e 2008, 

passando de 43 universidades existentes em 2003 para a 55 em 2011, com projeção de implantação de 

mais 4 novas universidades. 

Em 2001, 15,1% dos jovens com idade entre 18 e 24 anos tinham acesso à universidade, sendo que em 

2008 esse número subiu para 24,3% (INEP, 2009, p. 234) e em 2009 para 26,7% (INEP, 2012, p. 35). 

Há nesse período um crescimento das matrículas no ensino superior, onde ainda predomina a iniciativa 

privada, porém com maior incremento nas instituições públicas, sendo que em 2001 eram 3.036.113 

matrículas e em 209 este número foi elevado para 6.379.299 (INEP, 2012, p. 38). 

Aliado ao programa de expansão e criação de cursos de graduação nas instituições federais de ensino, 

foram implementados os programa de permanência. O Programa Nacional de Assistência Estudantil – 

PNAES é criado através da Portaria Normativa n° 39, de 12 de dezembro de 2007.  Esse programa é 

amplo e prevê suporte financeiro para o aluno através de bolsas de estudo, auxílio moradia, 

alimentação, auxílio saúde, mas também incentiva e financia programas nas universidades para 

suporte pedagógico, inclusão digital, esporte e cultura. O mesmo pretende “possibilitar a esses alunos 

condições menos desiguais para cursar uma universidade federal e com isso aumentar as taxas de 

diplomação e diminuir a evasão e repetência” (MEC, 2009, p.14).   

  

2. Projeto REUNI- UFSC/Campus Curitibanos 

A Universidade Federal de Santa Catarina foi criada na década de sessenta com a Lei n° 3.849/60 e 

sediada no município de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. No mesmo período de 

criação da UFSC, também é implementada uma universidade estadual (com campus em Florianópolis 

e em Lages) e diversas fundações universitárias de caráter público-privado, constituindo uma rede de 

universidades particulares que abrange todo o Estado.  

A capacidade técnica e científica concentrada em poucas regiões do Estado suscitou a necessidade de 

que o ensino público federal estivesse presente também em outras regiões de Santa Catarina para 

atender as demandas por educação superior. Neste contexto, há a criação da Universidade Federal 

Fronteira Sul (UFFS), com proposta multicampi, abrangendo os estados do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina (extremo oeste) e Paraná. É também nesta perspectiva que a UFSC propõe ao Governo 
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Federal o seu projeto de ampliação e inclusão via REUNI. Na ocasião da elaboração do projeto para o 

REUNI, em 2008, a UFSC contava com 61 cursos de graduação, sendo 45 diurnos e 16 noturnos, 

sendo que 22 cursos ofereciam opção em licenciatura. O acesso ao ensino superior aconteceu pela 

oferta de 3.920 vagas através do concurso vestibular, sendo 925 vagas (23,60%) destinadas para os 

cursos noturnos. A atuação no ensino de pós-graduação oferecia 49 opções de mestrado e 33 de 

doutorado. 

Dentre as metas do projeto da UFSC vinculadas ao programa REUNI para o período de 2008 a 2012, 

estava a implantação de novos campi, o que aconteceu em 2009 com a criação de três campi 

avançados situados em regiões estratégicas do Estado de Santa Catarina:  Campus de Araranguá (sul 

do Estado), Campus de Joinville  (norte do Estado) e Campus de Curitibanos (meio-oeste), garantindo, 

dessa forma, a interiorização do ensino no Estado (figura 1). Outra meta proposta foi a ampliação de 

1.360 vagas no concurso vestibular, com perspectiva de, em 2012, ter um total de 5.280 alunos, com a 

criação de 20 novos cursos. Esta meta foi atingida por ocasião do concurso vestibular para ingresso em 

2011, quando foram oferecidas 5.881 vagas em 83 opções de cursos no campus sede (Florianópolis) e 

também nos campi avançados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização dos campi da UFSC. 

 

 

Para que o sucesso do processo de expansão da UFSC fosse atingido, somente a ampliação do número 

de vagas não seria suficiente se as taxas de evasão (em torno de 40% em 2008) não fossem também 

reduzidas. Para tanto, foram previstas ações para diminuir a evasão (redução para 20% em três anos), 

incluindo-se a adoção do ENEM/SISU no processo de provimento das vagas remanescentes, a 

melhoria da assistência estudantil, a construção e aparelhamento das salas de aulas e a capacitação dos 
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professores. Destaca-se nestas ações, o Programa de Formação Continuada - PROFOR (UFSC, 2012), 

o qual tem sido uma oportunidade de formação pedagógica e de atualização técnico-científica e 

sociocultural para os professores, em especial para aqueles docentes recém-contratados, os quase 

necessitam cumprir 120 horas de atividades dentro do Programa. 

A interiorização da UFSC no meio-oeste do Estado aconteceu com a criação do Campus avançado de 

Curitibanos em uma região que abrange 23 municípios e uma população superior a 230 mil habitantes. 

A atividade econômica predominante está pautada no setor agropecuário e florestal. A região possui 

um dos índices de desenvolvimento humano e social mais preocupante de Santa Catarina. O 

planejamento da UFSC quanto a sua expansão nesta região aconteceu com a criação de um curso no 

formato que segue a proposta dos Bacharelados Interdisciplinares, modelo este inspirado em 

experiências brasileiras e no Processo de Bolonha (MEC/SESu, 2010). O primeiro ciclo do 

bacharelado interdisciplinar, denominado Ciências Rurais, oferece um espaço de formação 

universitária, em que um conjunto importante de competências, habilidades e atitudes, transversais às 

competências técnicas, assumem a centralidade nas preocupações acadêmicas, aliada a uma formação 

geral com fortes bases conceituais, éticas e culturais Este primeiro ciclo teve início em agosto de 2009 

com a oferta de 360 vagas, posteriormente reduzidas para 200, em virtude de um redimensionamento 

da proposta curricular. Um segundo ciclo de estudos, de caráter opcional, será iniciado em 2012 e 

estará dedicado à formação profissional em duas áreas específicas do conhecimento, quais sejam, 

Agronomia e Engenharia Florestal. O modelo adotado pretende atender às expectativas de 

flexibilização curricular, favorecendo, assim, os processos de mobilidade estudantil interna e externa, 

bem como a possibilidade da construção de itinerários formativos por parte do estudante. 

Além da atividade de ensino, a UFSC-Campus Curitibanos vem realizando diversos projetos de 

pesquisa e extensão, muitos deles de caráter multidisciplinar e interinstitucional, envolvendo a 

participação de pesquisadores e discentes, além de setores da sociedade civil organizada. Dentre as 

temáticas desenvolvidas nos projetos de pesquisa, pode-se citar os estudos de percepção e análise de 

risco socioambiental na região, estudos da biodiversidade da serra catarinense, pesquisas de 

caracterização, conservação e domesticação de sua  flora nativa e estudos sobre o processo de 

nucleação escolar na serra catarinense. Nos projetos de extensão, as temáticas compreendem a 

preservação, gestão e educação ambiental, projetos de iniciação científica com escolas de educação 

básica da região, técnicas agropecuárias, manejo de florestas, uso de biofertilizantes, trilhas 

ecológicas, reciclagem, entre outros, que objetivam integrar a universidade aos municípios da região. 

Estes projetos de pesquisa e extensão têm contribuído de forma expressiva na consolidação da 

implantação do campus, do seu papel no desenvolvimento da pesquisa científica na região e na 

construção conjunta com a comunidade de alternativas para o desenvolvimento local.  
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3. Acesso e permanência na UFSC-Campus Curitibanos 

O maior acesso e permanência da população junto às instituições de ensino superior como parte 

integrante da política de democratização do programa REUNI tem sido evidenciada na UFSC-Campus 

Curitibanos.  

De acordo com o último levantamento realizado em 2011, a UFSC-Campus Curitibanos conta com 

313 acadêmicos regularmente matriculados69.  Os dados de origem dos acadêmicos permitem 

demonstrar que 270 (86,2%) são pertencentes ao Estado de Santa Catarina, enquanto que 43 (13,8%) 

são oriundos dos outros estados da federação. Em relação aos acadêmicos oriundos do Estado de Santa 

Catarina, os dados apontam que a maioria dos acadêmicos (64,8%) é de origem dos município 

pertencentes à região do planalto serrano catarinense, enquanto que 35,2%  pertencem às demais 

regiões. Os dados institucionais também apontam que no ano de 2011, dos 200 acadêmicos que 

ingressaram na instituição, 33 destes (16,5%) foram oriundos de programas de inclusão, tendo 

realizado toda formação anterior em escola pública. 

Estes números são relevantes, uma vez que a interiorização da UFSC tem decorrido em maior 

possibilidade de acesso à população desta região que, como já descrito, apresenta um menor índice de 

desenvolvimento humano do Estado. A expectativa é de que esta maior acessibilidade incorra em uma 

melhor qualificação dos acadêmicos, com consequente melhoria da sua posterior condição de vida e 

desenvolvimento local. 

Em relação às políticas de permanência, constatou-se que do total de 313 matriculados até o ano de 

2011, 107 acadêmicos receberam bolsa permanência e 169 foram contemplados com outras 

modalidades de bolsa (monitoria, iniciação científica e educação tutorial/PET), configurando 88% de 

beneficiados. A isenção de pagamento das refeições oferecidas pelo Restaurante Universitário ocorreu 

com 224 acadêmicos. O auxílio moradia foi oferecido para 97 alunos, uma vez que o campus ainda 

não dispõe de moradia estudantil. Ressalta-se que, em muitos casos, os acadêmicos são contemplados 

com mais de um tipo de auxílio, o que depende dos critérios de enquadramento socioeconômicos 

previstos pela instituição. A figura 2 apresenta as percentagens de acadêmicos contemplados com 

bolsas, isenção de pagamento de refeição e auxílio moradia. 

 

 

 

 

 

                                                      
69 Os dados apresentados foram  obtidos no Setor de Assistência Social e Secretaria Acadêmica da 
UFSC/Curitibanos. 
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Figura 2. Percentagem de acadêmicos não contemplados e contemplados com bolsas, isenção de 
pagamento de refeições e auxílio moradia.  
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Apesar das políticas de acesso, alguns números são relevantes, dentre os quais, o que apontam que 126 

acadêmicos foram selecionados em 2011 para o ingresso na Universidade, mas não efetivaram a 

matrícula ou não compareceram na primeira semana de aula, com consequente perda da vaga, 

conforme previsto pela legislação da instituição. Estes dados chamam atenção e merecem estudos mais 

detalhados. É possível sugerir que esta realidade poderia ser decorrente da maior oferta de vagas em 

instituições de ensino superior decorrente do programa REUNI, o que levaria a muitos acadêmicos ter 

a possibilidade de optarem pelo ingresso em outras Universidades. 

Em relação aos dados de permanência, pode-se constatar que em 2011 houve 27 (8,6%) solicitações de 

suspensão temporária, 7 (2,2%) requisição de desistência, 25 (7,9%) abandonos, totalizando um 

percentual de 18,7% de acadêmicos que não deram continuidade aos estudos. Estes dados são de 

grande importância, uma vez que indicam uma relevante diminuição do índice de evasão, quando 

comparados aos 40% até então observados antes da implementação do programa REUNI. Destaca-se 

também que o percentual constatado está dentro da meta de evasão previsto pelo Programa, o qual 

seria de 20% após 3 anos de implementação.  

Portanto, a partir dos dados obtidos, pode-se sugerir que as políticas de acesso e permanência têm 

promovidos resultados efetivos na UFSC-Campus Curitibanos. 

 

4. Considerações finais   

Em 2012 termina a primeira etapa do curso de Ciências Rurais e inicia o segundo ciclo 

profissionalizante em Agronomia e/ou Engenharia Floresta na UFSC-Campus Curitibanos. O curso foi 

concebido na proposta dos Bacharelados Interdisciplinares, na perspectiva de novas matrizes 

cognitivas, rompendo com os parâmetros restritos da disciplinarização/departamentalização e 

profissionalização pós Reforma Universitária de 1968.  A interiorização da Universidade Federal de 

Santa Catarina, com o Campus no interior do Estado, representou um aumento de vagas no ensino 

superior público e gratuito na região, com 200 novas vagas/ano e, com a implantação do curso de 

graduação em Medicina Veterinária já aprovado em 2011, estas vagas ampliarão para 280 vagas/ano. 

Além disso, há também perspectivas de implantação de Programa de Pós-Graduação no campus. O 

significado dessa expansão deve ser contextualizado na região, onde, até então, se configurava uma 

restrita possibilidade de estudo noturno, após jornada de trabalho assalariado. Com a expansão, cria-se 

um curso diurno, público e com perspectiva de programas de permanência por meio de concessão 

bolsas e auxílios.  A ampliação de vagas é um dos efeitos imediatos do REUNI, sendo que o maior 

acesso à universidade, articulado às políticas de permanência, contribuem para a democratização da 

universidade, além de promover reflexos econômicos, configurados pelos novos postos de trabalhos 

ocupados por docentes e servidores técnicos administrativos na Universidade, além de melhoria na 

infraestrutura na região, cujos efeitos merecem estudos específicos. 
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Em dois anos de implementação da UFSC-Campus Curitibanos, observa-se a necessidade de 

consolidação das bases de apoio, formação e desenvolvimento de estratégias de ensino e 

implementação de estrutura curricular, com qualificação dos servidores técnicos administrativos e 

docentes, no que diz respeito a novas arquiteturas curriculares e bases epistemológicas, contribuindo 

na articulação e enfrentamento dos limites e parâmetros institucionais tradicionais que insistem em 

formatar e alinhar dentro dos sistemas convencionais.  

Interessante destacar nesses processos de elaboração de políticas públicas educacionais, a rede de 

influências na concepção e estruturação das mesmas. Vários estudos demonstram a vinculação de 

muitas políticas nacionais com diretrizes internacionais, como por exemplo, a Reforma Universitária 

de 1968, que implantou a estrutura departamentalizada de ensino realizada sob inspiração Norte 

Americana, e, na década de 90, as reformas e vetos orientadas pelas diretrizes do liberalismo 

delineadas pelo Banco Mundial. Ressalta-se também a própria concepção de universidade, em que se 

propõe a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, delineada pelo modelo Humboldtiano na 

Alemanha. Nesta mesma ótica, estão as proposições da Declaração de Bolonha (1999) que, como 

caracteriza Lima, Azevedo e Catani (2008, p. 22), é uma reforma que objetivou “o ganho de 

competitividade do Sistema Europeu de Ensino Superior frente a países e blocos econômicos.”, mas 

que traz entre seus princípios uma flexibilização do processo formativo na universidade, 

compreendida em ciclos de formação, cujos delineamentos se assemelham ao PDE, particularmente, 

ao REUNI. Nesse sentido, os reflexos que aqui sentimos, corresponde a um incentivo a novas 

metodologias de ensino, com formas de organização curricular e organização da universidade de 

maneira diferenciada, como, por exemplo, a mudança da estrutura departamental. Neste contexto, 

estes aspectos se assemelham às diretrizes de Bolonha. 

As propostas de inovação pedagógica e de novas arquiteturas curriculares inserem-se à formação dos 

Bacharelados Interdisciplinares. Nessa matriz curricular, a formação e profissionalização dos 

acadêmicos é concebida em ciclos, sendo o primeiro, de formação científica, interdisciplinar, o 

segundo profissionalizante e o terceiro ciclo compreende os cursos stricto sensu. Essa proposta de 

matriz curricular, a qual podemos estabelecer aproximações com as Diretrizes de Bolonha, é também 

semelhante à proposta de criação da Universidade de Brasília em 1960, que teve como objetivo, 

permitir um tempo maior para os acadêmicos optarem por uma profissão. Entretanto, esta experiência 

foi interrompida com a Reforma Universitária de 1968. Atualmente, a proposição dos Bacharelados 

Interdisciplinares articulado por área com duração de 3 anos, com perspectivas de mobilidade, bem 

como de construção de itinerários formativos pelos acadêmicos, configuram novas arquiteturas 

curriculares e administrativas que estão sendo propostas e induzidas pelas políticas públicas. A 

implementação das mesmas é um campo de disputas, onde fazem parte do processo lógicas 

diferenciadas e concepções sobre a universidade e seu papel, atuação do professor, culturas 
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universitárias institucionalizadas, bem como concepções sobre a universidade como direito ou como 

espaço meritocrático. 

A implementação de políticas de democratização da universidade no Brasil está em sua fase inicial, 

mas representa um importante avanço na busca da justiça escolar e de contribuição para o 

desenvolvimento de modelos sustentáveis sócio, econômicos, ambientais e culturais para o país e, de 

forma, especial para a região serrana catarinense. É, em suma, um momento do repensar da instituição 

Universidade frente aos desafios do conhecimento e de sua construção. Desafios de construir e 

permitir aos acadêmicos a formação de matriz cognitiva para atuação profissional, científica e 

sociocultural.  
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