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Resumo: 

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

REUNI foi instituido pelo Decreto nº 6096 de 24 de abril de 2007 e apresenta-se como uma das 

ações que consubstanciaram o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, lançado pelo 

presidente Luís Inácio Lula da Silva em 27 de abril de 2007. Um dos seus principais objetivos é 

dotar as universidades federais das condições necessárias para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior. Quando o decreto 6096, de criação do REUNI, foi lançado 

em agosto de 2007, foram constatados muitos aspectos problemáticos no sistema de educação 

superior brasileiro como, por exemplo, a falta de uma política de ações afirmativas para a 

permanência de estudantes que apresentassem condições sociais desfavoráveis, a falta de 

flexibilidade e interdisciplinaridade nos currículos dos cursos de graduação, práticas 

pedagógicas tradicionais e uso incipiente de formas inovadoras de ensino, índices de evasão de 

estudantes nos cursos de graduação em níveis alarmantes e considerável ociosidade nos espaços 

físicos das unidades universitárias no período noturno. Desta forma, tal programa visava, acima 

de tudo, uma profunda e ampla reestruturação da educação superior, visando a elevação dos 

níveis de acesso e permanência e do padrão de qualidade. 

A nossa experiência com o programa REUNI realizou-se dentro da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO no primeiro período do curso de Pedagogia. Através do site 

de domínio pessoal do professor Francisco Ramos de Farias houve a centralização das ações 

pedagógicas em torno de ações tecnológicas inovadoras. Ali foram reunidos o programa do 

curso, os textos teóricos utilizados na bibliografia em formato PDF, tornando o acesso aos 

textos imediato, as avaliações e gabaritos comentados e a criação de um chat room para sanar 

possíveis dúvidas dos alunos e promover o debate de temas relacionados aos conteúdos 

trabalhados em sala de aula. Neste processo, houve também a importante participação de alunos 

bolsistas de pós-graduação stricto sensu que, além de desenvolverem suas pesquisas individuais, 

também atuaram nas atividades pedagógicas acima descritas promovendo a tão desejada e 

necessária integração entre os cursos de graduação e os de pós-graduação. Podemos ainda 
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afirmar que o resultado foi considerável em termos de alunos que acessaram o site no intuito de 

esclarecimentos e orientações, tanto sobre o conteúdo da disciplina quanto sobre os resultados 

das avaliações. E também em relação ao percentual de alunos aprovados, reprovados e 

desistentes se compararmos os semestres que contaram ou não com o auxílio desses alunos 

bolsistas da pós-graduação. Desta forma, deu-se uma forma pró-ativa de envolver os alunos da 

graduação, da pós-graduação e da pesquisa em um processo permanente de criação e de 

construção do conhecimento. 

Palavras-chave: 

Reuni. Educaçâo. Novas tecnologias. 

 

Em dezembro de 1968, o Brasil empreendeu uma reforma universitária que representa um claro 

divisor de águas na história da educação superior no Brasil. Sob a lei n. 5.540/68, “fixa normas 

de organização e funcionamento de ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá 

outras providências” (VIEIRA, 2009). Em sintonia com o contexto político da época69, a 

reforma é apresentada como questão técnica visando atender a uma demanda crescente por 

ensino superior e perseguindo melhor articulação entre a universidade e o mercado de trabalho. 

Os instrumentos de racionalização introduzidos por esta reforma contribuíram para uma 

reorganização das universidades e a criação de novas instituições, de modo a absorver maior 

contingente de alunos. Com isso, cresceu o ensino superior público, como também, e sobretudo, 

o ensino superior privado. Desde então, novos projetos de reforma foram concebidos, tanto no 

âmbito da sociedade civil quanto dos governos.  

Nos anos 2000, com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, novas medidas foram 

tomadas tendo em vista uma maior expansão e democratização do acesso às universidades 

públicas, como também o aumento da qualidade de ensino e pesquisa. A partir do Plano de 

Desenvolvimento da Educação – PDE, foram lançados três projetos tentando alcançar 

progressos no âmbito da educação superior brasileira: O SINAES (Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior, instituído pela Lei n. 10.861 de 14 de abril de 2004 e 

regulamentado pela Portaria n. 2.051 de 09 de junho de 2004), o PROUNI (Programa 

Universidade para Todos, instituído pela Medida Provisória n. 213 de 10 de setembro de 2004) 

e o REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais, instituído pelo Decreto n. 6.096 de 24 de abril de 2007). Neste trabalho, iremos focar 

nossa atenção neste último.  

Um dos seus principais objetivos é dotar as universidades federais das condições necessárias 

para a ampliação do acesso e permanência na educação superior. Quando o decreto 6096, de 
                                                           
69 Em 1968 o Brasil vivia sob a égide do regime militar, instaurado em 31 de março de 1964. 
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criação do REUNI, foi lançado em agosto de 2007, foram constatados muitos aspectos 

problemáticos no sistema de educação superior brasileiro como, por exemplo, a falta de uma 

política de ações afirmativas para a permanência de estudantes que apresentassem condições 

sociais desfavoráveis, a falta de flexibilidade e interdisciplinaridade nos currículos dos cursos de 

graduação, práticas pedagógicas tradicionais e uso incipiente de formas inovadoras de ensino, 

índices de evasão de estudantes nos cursos de graduação em níveis alarmantes e considerável 

ociosidade nos espaços físicos das unidades universitárias no período noturno. Desta forma, tal 

programa visava, acima de tudo, uma reestruturação da educação superior, visando a elevação 

dos níveis de acesso e permanência e do padrão de qualidade. 

A nossa experiência com o programa REUNI realizou-se dentro da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO no PPGMS (Programa de Pós-Graduação em Memória 

Social), cuja atuação se deu no primeiro período do curso de graduação em pedagogia. Através 

do site de domínio pessoal do Professor Dr. Francisco Ramos de Farias houve a centralização 

das ações pedagógicas em torno de ações tecnológicas inovadoras. Ali foram reunidos o 

programa do curso, os textos teóricos utilizados na bibliografia em formato PDF, tornando o 

acesso aos textos imediato, as avaliações e gabaritos comentados e a criação de um chat room 

para sanar possíveis dúvidas dos alunos e promover o debate de temas relacionados aos 

conteúdos trabalhados em sala de aula. Veremos como tal experiência ocorreu de forma pró-

ativa, sendo fundamental não só para a diminuição dos índices de evasão e reprovação escolar, 

como também para o processo de construção do conhecimento. 

 

1. Objetivos e diretrizes do programa REUNI 

Conforme o senso da Educação Superior de 2005, o Brasil contava com 176 universidades, das 

quais 90 eram públicas, sendo 52 do sistema federal, 33 estaduais e 5 municipais. Neste ano, o 

sistema público acolhia um total de 1.192.189 matrículas de graduação. Já o setor privado, por 

sua vez, compreendia 1.934 instituições, dentre elas 86 universidades, com 3.260.967 matrículas 

de graduação. Embora a maior oferta de vagas na graduação ocorresse no setor privado de 

ensino superior, a expansão desse setor apresentava – e continua apresentando – visíveis sinais 

de esgotamento, principalmente pela saturação do mercado em várias profissões e pela 

inadimplência de segmentos sociais incapazes de arcar com o alto custo da educação superior. 

Desta forma, a ampliação das vagas na educação superior pública mostra-se cada vez mais 

necessária para o atendimento da grande demanda do acesso à educação superior.  

Quando nos referimos aos programas de pós-graduação, também em 2005, tínhamos cerca de 

124.000 estudantes matriculados nos programas de mestrado e doutorado, formando-se neste 

mesmo ano aproximadamente 9.000 doutores. Nos últimos anos, a comunidade científica do 
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país produziu 1,92% dos trabalhos científicos publicados no mundo inteiro, sendo que 93% dos 

programas de pós-graduação concentrados em universidades públicas. Responsáveis por 97% da 

produção científica do país, as pesquisas desenvolvidas sempre se encontraram fortemente 

concentradas nas instituições públicas, o que é consistentemente reconhecido pelas diversas 

dimensões do sistema nacional de avaliação.  

Além disso, prevalece no sistema de educação superior brasileiro uma concepção fragmentada 

do conhecimento, resultante de reformas universitárias parciais e limitadas nas décadas de 60 e 

70 do século passado. Essa organização acadêmica incorpora currículos de graduação pouco 

flexíveis, com forte viés disciplinar, situação agravada pelo fosso existente entre a graduação e a 

pós-graduação, tal qual herdado da reforma universitária de 1968. Ao mesmo tempo, há uma 

excessiva precocidade na escolha da carreira profissional, além de tudo submetida a um sistema 

de seleção socialmente excludente para o ingresso na graduação. Muito cedo, os jovens são 

obrigados a tomar a decisão de carreira profissional de nível universitário. Soma-se a isso outros 

problemas tais como altas taxas de evasão escolar e ociosidade dos espaços físicos das unidades 

universitárias no período noturno.  

Desta forma, é instituído o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – REUNI, pelo Decreto n. 6.096, de 24 de abril de 2007, ao definir 

como um dos principais objetivos dotar as universidades públicas federais brasileiras das 

condições necessárias para ampliação do acesso e permanência na educação superior, 

apresentando-se como uma das ações que consubstanciam o Plano de Desenvolvimento da 

Educação – PDE, lançado pelo então Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva também 

em 24 de abril de 2007. Assim, o REUNI foi proposto tendo como meta global a elevação 

gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais para 90% e a relação 

de dezoito alunos de graduação por professor em cursos presenciais, como também o 

provimento da oferta de educação superior para, pelo menos, 30% dos jovens na faixa etária de 

18 a 24 anos até o final da década. Para atingir tal objetivo, foram traçadas as seguintes 

diretrizes: 

1) Redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de 

ingresso, principalmente no período noturno; 

2) 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; 

3) Revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação e 

atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a constante elevação da 

qualidade e também a valorização da flexibilização curricular e da interdisciplinaridade;  
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4) Diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não voltadas para a 

profissionalização precoce e especializada. A educação superior não deve se preocupar 

apenas em formar recursos humanos para o mundo do trabalho, mas também formar 

cidadãos com espírito crítico que possam contribuir para solução de problemas cada vez 

mais complexos da vida pública;  

5) Ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil, objetivando a igualdade de 

oportunidades para o estudante que apresenta condições sócio-econômicas 

desfavoráveis. Esta medida está diretamente associada à inclusão, democratização do 

acesso e permanência de forma a promover a efetiva igualdade de oportunidades;  

6) Articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior com a educação 

básica. 

Mais do que uma iniciativa do governo federal, este movimento alinha-se às propostas dos 

dirigentes das universidades federais brasileiras, no sentido de consolidar e aperfeiçoar o 

sistema público de educação superior, com destaque para a revisão de currículos e projetos 

acadêmicos visando flexibilizar a qualidade da educação superior, bem como proporcionar aos 

estudantes formação multi e interdisciplinar, humanista e o desenvolvimento do espírito crítico.  

 

2. O Projeto REUNI no PPGMS 

O PPGMS (Programa de Pós-Graduação em Memória Social) da UNIRIO (Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro) se caracteriza pela produção intelectual no campo dos 

estudos da Memória Social. Integra a Área Interdisciplinar da CAPES (Centro de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e vem intensificando cada vez mais a sua 

vocação interdisciplinar ao longo da sua trajetória. Os discentes são oriundos de diferentes 

cursos de graduação e os docentes também lecionam em diferentes cursos. Entendendo a 

Memória Social como um fenômeno complexo, construído coletivamente, que se dá nas 

representações, rituais, comemorações, textos, instituições e outras manifestações da cultura e 

da sociedade, o objeto de pesquisa desta área demanda, portanto, um trabalho conjunto de 

desenvolvimento de teorias e métodos com profissionais oriundos de diferentes áreas do 

conhecimento voltados para as discussões sobre a memória.  

Focalizando as ações e produções no campo da Memória Social, observa-se uma estreita 

aproximação com as metas do programa REUNI. Em primeiro lugar, pelo fato de ser um campo 

de saber híbrido e não estar vinculado a nenhum curso de graduação, atende às expectativas 

propostas pelo projeto REUNI para a elaboração dos currículos na atualidade: flexibilidade e 

interdisciplinaridade. E em segundo lugar, por promover uma renovação pedagógica mediante a 

utilização de estratégias inovadoras com a produção de material institucional, na forma de 



2639 

 

vídeos, oficinas, encontros e outras tecnologias informacionais, em modalidades diferenciadas 

que podem ser consideradas como complementação às metodologias tradicionais. Tal 

contribuição pode ser considerada de fundamental importância para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da graduação, já que há com a pós-graduação a articulação e expansão desses 

projetos.  

Desse modo, o PPGMS valoriza os novos arranjos organizacionais que possibilitam o uso de 

estratégias inovadoras de ação no campo da docência. Sendo assim, a proposta de um projeto 

para bolsistas seguindo os pressupostos do programa REUNI deve consistir, em primeiro lugar, 

em uma crítica construtiva do sistema acadêmico de ensino que utiliza metodologias 

tradicionais visto que, uma vez configurado como sistema fechado, impossibilita a circulação de 

conhecimentos em outros espaços. Por esse motivo, os bolsistas da pós-graduação deverão 

considerar, em suas práticas, tanto o processo de aprendizagem dos alunos de graduação, no 

qual a complexidade aponta para as transformações produzidas pela adoção da postura 

interdisciplinar, quanto à transformação que tem lugar nos próprios bolsistas como atores de um 

processo estabelecido a partir da flexibilização relativa à produção do conhecimento. 

Desta forma, a finalidade específica do Programa de Pós-Graduação em Memória Social volta-

se para a formação de recursos humanos, formando pesquisadores e docentes para atuarem em 

diferentes cursos de graduação e pós-graduação na área das Ciências Humanas e Sociais. Seus 

objetivos são: 

1) Contribuir para o desenvolvimento teórico da área interdisciplinar e da formação e 

capacitação de pesquisadores e docentes, de forma a aprofundar e ampliar as bases 

teórico-conceituais e metodológicas sobre as quais assentam as ações práticas em 

diversos contextos; 

2) Promover a integração do curso de pós-graduação interdisciplinar em Memória Social 

com os seguintes cursos de graduação: Biblioteconomia, História, Pedagogia, Sistemas 

de Informação, Ciências Políticas, Letras, Filosofia, Serviço Social, Arquivologia, 

Museologia e outros. 

3) Capacitar os alunos da pós-graduação para o exercício da docência no ensino superior, 

através do campo interdisciplinar Memória Social visto sob diferentes prismas, tanto 

pela execução das atividades relacionadas aos Seminários de Estágio em Docência dos 

cursos de mestrado e doutorado, quanto pela implementação de práticas instrucionais de 

bolsistas do programa REUNI. 

4) Consolidar competências dos discentes, especialmente na formação docente a partir da 

aplicação concreta dos conhecimentos e ações. Tal consolidação decorrerá do 

engajamento do discente-bolsista em um projeto inovador de produção e transmissão 

dos conhecimentos. 
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5) Construir e executar um programa de intervenção e atuação dos alunos do PPGMS em 

cursos de graduação de acordo com os seguintes passos: a) identificação e delimitação 

de um objeto de ação no campo de práticas educativas inovadoras; b) produção de 

conhecimento interdisciplinar a ser apropriado por atores de diferentes modalidades de 

inserção universitária; c) elaboração de uma problemática reflexiva que tangencie 

produções discursivas que dialoguem com o campo da Memória Social e, d) 

problematização de questões de cada campo disciplinar onde atuem os docentes e 

alunos do PPGMS; 

6) Articular diferentes abordagens metodológicas apoiadas por tecnologias inovadoras de 

modo que o conhecimento produzido seja o resultado do entrelaçamento de 

contribuições particulares que confluam para a construção do conhecimento; 

7) Consubstancializar uma prática interdisciplinar que reflita a aproximação entre os 

docentes do PPGMS que atuam em diferentes cursos de graduação, mestrandos e 

doutorandos bolsistas e alunos de graduação, através de processos metodológicos 

pautados em estratégias de intervenção inovadoras. 

Em termos de resultados, espera-se que a atuação nos cursos de graduação, de bolsistas do 

PPGMS mestrandos e doutorandos, possa criar condições que incentivem os graduandos em 

relação às suas escolhas. Desse modo, as expectativas do projeto do PPGMS para o programa 

REUNI são as seguintes: 

1) Demonstrar a pertinência dos enfoques interdisciplinares para a construção do 

conhecimento em campos disciplinares, considerando a complexidade das integrações, 

no âmbito das relações sociais; 

2) Contribuir com a formulação de propostas de planos de ação ou políticas de intervenção 

no campo do ensino de graduação que levem em consideração as sugestões e 

orientações do programa de expansão das universidades federais; 

3) Criar condições visando o fortalecimento dos laços cooperativos entre as pesquisas 

acadêmicas e as ações práticas de intervenção no âmbito dos cursos de graduação, 

estabelecendo mecanismos de colaboração entre pesquisadores e os diferentes atores 

sociais que participam do processo de construção do conhecimento e transmissão do 

saber, bem como da formação profissional.  

4) Conscientizar tanto os alunos de graduação quanto os pós-graduandos sobre os limites e 

dificuldades na transmissão do saber, mediante questionamentos, reflexões e discussões; 

5) Promover o intercâmbio de experiências entre os grupos de trabalho – professores, 

orientadores, bolsistas e graduandos – , considerando a competência e a criatividade 

como fatores primordiais de sucesso; 
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6) Incentivar a atitude de insistência na realização de tarefas, com superação de obstáculos, 

a fim de obter um avanço no trabalho interdisciplinar. 

Com isto, tais resultados deverão contribuir, de forma significativa, para o aumento de 

formandos em cursos de graduação, seja pelas medidas destinadas a conter o crescente processo 

de evasão, seja pelo incentivo na oferta de atividades que engajem o graduando em atividades 

acadêmicas fora do eixo circunscrito às atividades no âmbito dos cursos de graduação.  

Nesse sentido, o maior impacto será na utilização de estratégias que diversifiquem as atividades 

de construção do conhecimento, através de propostas inovadoras, resultando em uma maior 

variabilidade dos contextos de formação profissional. A ampliação do campo das atividades 

desenvolvidas contribuirá para que o graduando disponha de alternativas enriquecedoras e, com 

isso, possa flexibilizar seu processo de formação mediante a participação em fóruns 

diferenciados de construção e de disseminação do saber. Tal política é consonante com as metas 

do governo federal brasileiro de estimular a criação de estratégias diferenciadas de inovação 

tecnológica que resultem em um desempenho acadêmico satisfatório. Com certeza tal ação terá 

como consequência a melhoria dos cursos de graduação e a consolidação e desenvolvimento dos 

cursos de pós-graduação pela ampliação considerável dos atores que intervêm diretamente na 

assistência ao Ensino.  

 

3. A experiência com práticas metodológicas inovadoras 

No PPGMS, temos dois sites que difundem produções resultantes de projetos de pesquisa, 

material institucional e informações que podem ser utilizados pelos alunos de graduação, tanto 

para o acompanhamento das atividades das disciplinas, quanto na elaboração de possíveis 

projetos de trabalhos de conclusão de curso. São eles:  

a) www.franciscoramosdefarias.com.br, e,  

b) www.museusdorio.com.br.  

O primeiro será justamente o objeto da experiência que será aqui narrada. Idealizado e criado 

pelo Dr. Francisco Ramos de Farias, professor e coordenador do PPGMS, é utilizado como 

importante ferramenta no processo de ensino-aprendizagem em alguns cursos de graduação que 

ministra atualmente. Ali encontram-se reunidos, até o presente momento, os múltiplos materiais 

que ancoram a sua prática pedagógica: o programa do curso, os textos teóricos utilizados na 

bibliografia em formato de pdf, tornando o acesso aos textos imediato, as avaliações e os 

gabaritos comentados e também segmentos de vídeos que incluem referências a segmentos de 

filmes e entrevistas motivadoras de debates sobre temas da contemporaneidade relativos aos 

assuntos das disciplinas. Há também um chat room utilizado em interações com os alunos em 

horários e dias outros que não os referidos no cronograma de seus cursos de graduação. Desse 

http://www.franciscoramosdefarias.com.br/
http://www.museus/
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modo, o site propicia um tipo de interação com os alunos que lhes proporcionam não só o 

acesso aos conteúdos que foram trabalhados em sala de aula, como também o seu 

aprofundamento.  

Em 2008, com o programa de Expansão Universitária do REUNI alcançando também a pós-

graduação, através da concessão de bolsas para alunos de pós-graduação strico sensu, foi 

possível efetivar a tão desejada e necessária integração entre os cursos de graduação e os de pós-

graduação. Com isso, o professor Dr. Francisco Ramos de Farias pôde contar com a 

participação de bolsistas para auxiliá-lo tanto nas atividades em sala de aula quanto nas 

atividades que dizem respeito à manutenção e construção das ferramentas didáticas 

proporcionadas pelo site. No segundo semestre do ano de 2009, por exemplo, a doutoranda e 

bolsista Edna Galvão ficava duas vezes por semana à disposição dos alunos, online, para 

esclarecimentos de dúvidas e orientações. Consequentemente, a interação virtual entre alunos e 

professores acabou promovendo debates e propostas acerca dos temas estudados que 

dificilmente ocorreriam se os discentes não tivessem à sua disposição tal ferramenta de trabalho.  

O resultado deste processo, no curso de Pedagogia, foi considerável em termos do número de 

alunos que acessaram o site no intuito de obter esclarecimentos e orientações, tanto sobre o 

conteúdo da disciplina quanto sobre os resultados das avaliações. Fazendo uma comparação em 

termos de estatística, baseada em percentuais, dos semestres que contaram ou não com a 

participação da bolsista, podemos verificar que: 

a) Em 2009.2, o total de inscritos na disciplina Psicologia e Educação para o curso de 

Pedagogia foi de 65 alunos. Deste total houve 53 aprovações, 11 reprovações e um 

trancamento, representando respectivamente: 81,3% de aprovados, 16,9% de 

reprovados e 1,53% de alunos que trancaram sua matrícula; 

b) Em 2010.1, quando a doutoranda Edna Galvão não era mais bolsista do professor 

Dr. Francisco Ramos Farias, o quadro foi o seguinte: do total de 50 alunos inscritos 

houve 34 aprovações e 16 reprovações, representando 68% de aprovados e 32% de 

reprovados. Observe que o percentual de alunos reprovados aumentou em quase 

100%. 

c) Em 2010.2, a situação ainda se mostrou mais grave. Do total de 55 alunos inscritos, 

houve 31 aprovações, 21 reprovações, um trancamento e duas dispensas, 

representando respectivamente: 56,3% de aprovados, 38,1% de reprovados, 1,8% de 

alunos que trancaram a matrícula e 3,6% de alunos que foram dispensados de cursar 

a disciplina. Houve um aumento considerável do percentual de alunos reprovados. 

Deste modo, verificou-se a importância não só do uso de novas tecnologias no processo de 

ensino-aprendizagem, como também a atuação dos bolsistas da pós-graduação na graduação em 

conjunto com o professor orientador. Trata-se de propiciar meios para minimizar, ao máximo, 
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tanto a evasão quanto o elevado índice de reprovação, conforme pode ser observado na 

comparação apresentada dos três períodos letivos do curso de Pedagogia. A intervenção dos 

bolsistas, mestrandos e doutorandos, produz novas configurações na construção do 

conhecimento, principalmente pelo processo de formação de agentes multiplicadores das ações 

pedagógicas alicerçadas em metodologias inovadoras.  

 

Conclusão 

Podemos então concluir que as reformas empreendidas pelo projeto REUNI e adotadas pelo 

PPGMS, ainda em andamento, estão contribuindo de forma significativa para o aumento de 

formandos nos cursos de graduação, seja pelas medidas destinadas a conter o crescente processo 

de evasão, seja pelo incentivo na oferta de atividades que engajem o graduando em atividades 

acadêmicas fora do eixo circunscrito às atividades preconizadas no âmbito dos cursos de 

graduação. Nesse sentido, o maior impacto resultou, sem dúvida nenhuma, da utilização de 

estratégias que diversificaram as atividades de construção do conhecimento, através de 

propostas inovadoras, resultando em uma maior variabilidade dos contextos de formação do 

discente. A ampliação do campo das atividades desenvolvidas contribuiu para que o graduando 

dispusesse de alternativas enriquecedoras, flexibilizando, com isso, o seu processo de formação 

mediante a participação em fóruns diferenciados de construção e de disseminação do saber. 

São, sem dúvida alguma, resultados dessas ações inovadoras: 

a) Ampliação do tempo de permanência dos ingressantes nos cursos de graduação, cujo 

processo de evasão registra estatísticas crescentes logo no primeiro período. Essa ação 

decorre da promoção de inovações acadêmicas qualificadas que promovam articulações 

entre os diferentes níveis de ensino, bem como a integração da pós-graduação com os 

cursos de graduação. 

b) Otimização e aproveitamento de recursos humanos e da infraestrutura do PPGMS que 

apresenta condições favoráveis para a atuação dos bolsistas, tanto em termos das 

condições materiais com seus laboratórios, quanto pela diversidade de atuação do corpo 

docente em vários cursos de graduação. 

c) Compromisso social do PPGMS no sentido do fomento e da instrumentalização de 

ações que favoreçam o exercício docente qualificado. Essas ações consideram, em 

termos de uma atenção, o contingente de alunos de graduação proveniente de condições 

socioeconômicas desfavoráveis. O acolhimento desses alunos no exercício dos bolsistas 

do PPGMS reverter-se-á, com certeza, na consolidação de ações que minimizem a 

evasão escolar. 
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d) Ampliação da visão e concepção da docência no ensino superior na universidade 

pública federal, através de práticas metodológicas inovadoras aproximando-os do 

universo dos jovens alunos da graduação.  
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