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RESUMO 

 

 

 

Nas últimas décadas a educação superior no Brasil passou por diversas mudanças. O 

Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, foi a maior 

reforma executada pelo governo Federal em universidades públicas nos últimos anos. O 

REUNI se apresenta como a grande reforma do ensino superior na contemporaneidade, tendo 

como meta global a elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação 

presenciais para 90% e ampliação da relação de alunos por professor. Esta pesquisa tem como 

objetivo estudar a percepção dos docentes da UFRN acerca do programa REUNI, em 

execução durante o período de 2008 a 2012. O estudo busca compreender como os docentes 

avaliam o programa e quais são as dimensões que mais influenciam nesta avaliação. O estudo 

utilizou-se de um instrumento de pesquisa (questionário), que foi enviado através do sistema 

interno da universidade, SIGAdmin, para todos os professores de magistério superior da 

UFRN. As respostas geradas pelo questionário foram processadas pelo software estatístico 

SPSS (Statistical Package for Social Science). Como técnica de análise utilizou-se da Análise 

Fatorial e Regressão Linear Múltipla. Foram obtidas 180 respostas, conseguindo atingir todos 

os Centros da UFRN e algumas unidades acadêmicas, chegando também aos Campi do 

interior do Estado. Através da pesquisa foi possível analisar como os professores da UFRN 

percebem o programa REUNI, implantado na instituição. Os resultados apontaram para uma 

aprovação do programa por parte dos docentes. Os testes estatísticos demonstraram que as 

médias obtidas nos diferentes Centros e Unidades Acadêmicas pesquisados foram as mesmas, 

não havendo diferenças significativas entre elas. Ficou demonstrado que a dimensão que mais 

influenciou nas respostas dos docentes está ligada aos resultados práticos do programa, 

enquanto que o conhecimento sobre as metas do REUNI foi a que menos impactou nas notas 

atribuídas ao programa. Outra dimensão que também influenciou na percepção dos docentes 

diz respeito à influência do REUNI em suas atividades. Foi possível observar que os 

professores da UFRN não veem o REUNI como um entrave às suas atividades. 

 

Palavras-chave: Ensino público superior; REUNI; IFES; políticas públicas para a 

educação superior. 
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ABSTRACT 

 

 

 

In recent decades higher education in Brazil has gone through several changes. The 

Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI – has been the 

greatest overhaul performed by the government in public universities in the last years. REUNI 

is presented as the biggest reform in tertiary education in contemporary times, having as the 

main goal a gradual increase in the average rate of conclusion in live learning graduation 

courses up to 90%, as well as a rate expansion of graduating students in face to face classes 

per professor. This research aims at studying the perception of professors from UFRN 

concerning the REUNI program in execution from 2008 until 2012. The study seeks to 

understand how professors evaluate the program and what the dimensions that most influence 

in this evaluation are. The study made use of a research tool (survey) which was sent through 

the internal system of the university, SIGAdmin, to all professors of superior teaching from 

UFRN. The answers generated by the survey were processed using SPSS statistical software 

(Statistical Package for Social Science). Factorial Analysis and Multiple Linear Regression 

were used as an analysis technique. 180 answers were obtained, reaching all UFRN Centers 

and some academic units, as well as some campuses in the countryside of the state. Through 

the research was possible to analyze how professors from UFRN perceive the REUNI 

program implemented in the institution. The results point to the program approval by the 

professors. Statistical tests showed that the average values obtained in the Centers and 

academic units are basically the same. It was demonstrated that the extent that most 

influenced in the answers is linked to practical outcomes of the program, whereas the 

knowledge of REUNI goals was the least that impacted on the marks given to the program. 

Another dimension which influenced the perception of professors relates to the influence of 

REUNI in their activities. It was observed that professors from UFRN don’t see REUNI as an 

impediment to them. 

Key words: Public higher education, REUNI, IFES, public policies for higher education. 
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1. INTRODUÇÃO: 

 

A importância da educação em nossa sociedade é incontestável. O conhecimento é 

instrumento essencial e determinante para a capacitação ao trabalho e para a formação da 

consciência cidadã da sociedade. O nível de formação de uma população é condição 

indispensável para que haja desenvolvimento, econômico e social, em qualquer nação. 

Nas últimas décadas, o direito à educação no Brasil foi devidamente regulamentado, 

sendo uma garantia constitucional. De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu 

Artigo 205, “a educação é direito de todos e dever do Estado e da família e será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

A regulamentação desse direito está contida na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB, instituída pela Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação no Brasil. De acordo com o Artigo 1º da referida Lei, “a educação abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais”.  

Além da Constituição Federal e da LDB, o Plano de Desenvolvimento da Educação – 

PDE (MEC, 2007), é outro importante documento que define as bases da educação em nosso 

país. O PDE é composto por um conjunto de ações com mais de 40 programas, sendo 

gerenciado e executado pelo MEC. No tocante à educação superior, o Plano propõe alguns 

programas que incentivam o acesso a esse nível de ensino.  

Com o objetivo de ampliar as vagas nas universidades públicas um dos programas 

contidos no PDE é o REUNI – Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Ampliação 

das Universidades Federais. De acordo com o PDE, o programa tem como objetivo o aumento 

das vagas de ingresso e a redução das taxas de evasão nos cursos presenciais de graduação. 

Ainda segundo o PDE, “o REUNI permite uma expansão democrática do acesso ao ensino 

superior, o que aumentará expressivamente o contingente de estudantes de camadas sociais de 

menor renda na universidade pública” (PDE, MEC, 2007, p. 27). 

O programa foi instituído oficialmente através do Decreto nº 6.096/2007, tendo como 

meta global a elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação 

presenciais para 90% e ampliação da relação de alunos de graduação em cursos presenciais 
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por professor para 18, ao final de cinco anos, a contar do início de cada plano das 

Universidades Federais (Decreto 6.096, Art. 1º, § 2º). 

As Diretrizes do programa foram estruturadas em seis dimensões a serem 

combinadas no plano de reestruturação das universidades federais, de acordo com a opção 

institucional em cada caso: ampliação da oferta de educação superior pública; reestruturação 

acadêmico-Curricular; renovação pedagógica da educação superior; mobilidade intra e inter-

institucional; compromisso social da instituição; suporte da pós graduação ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação. 

O REUNI passa a ser a grande reforma no ensino superior brasileiro, na medida em 

que aumenta o número de vagas nas IFES, diminui a evasão, através da elevação da conclusão 

dos cursos presenciais para 90% e utiliza a lógica de mercado, contida na reforma gerencial, 

através da racionalização de recursos e de mecanismos como o contrato de gestão.  

Existem diversos trabalhos que abordam o tema da educação superior no Brasil. O 

programa REUNI é tema de pesquisa de alguns autores da área de educação e administração 

pública, que o analisam sobre diversos aspectos. A influência da nova gestão pública, nas 

reformas ocorridas na educação superior brasileira, é tema de alguns trabalhos. 

Araújo e Pinheiro (2010) avaliam as influências da nova gestão pública no programa, 

analisando as afinidades existentes entre as propostas de reforma do Estado e do sistema 

educacional. Além disso, os autores avaliam as diversas dimensões que estruturam as 

diretrizes gerais do REUNI e os mecanismos de gestão utilizados através da contratualização 

de resultados em busca de maior eficiência. 

Chaves e Mendes (2009) também avaliam as relações existentes entre a reforma do 

Estado brasileiro, elaborada por Bresser Pereira em 1995, e o REUNI, analisando a introdução 

da lógica gerencial na gestão das universidades públicas através do programa, via contratos de 

gestão.  

A gestão universitária é outro aspecto avaliado por alguns autores. Para Deus (2008), 

o programa REUNI surgiu de forma autoritária por se tratar de um decreto e por impor um 

cronograma já definido para apresentação de propostas por parte das universidades. A autora 

avalia que o programa, através do qual as universidades podem propor seus planos de 

reestruturação e expansão para o MEC, provocou uma série de mudanças institucionais, 

orientadas por uma aparente mudança de paradigma sobre as funções da universidade pública. 

Existe também, por parte de alguns autores, uma preocupação em relação à qualidade 

das universidades, pois o programa prioriza a expansão de vagas em detrimento do tripé 

ensino – pesquisa – extensão, ocorrendo uma sobrecarga de trabalho para os docentes. 



13 
 

Para Lima (2009), a elevação do número de alunos por turma e a criação de cursos de 

curta duração são uma forma de acelerar a formação e desvinculá-la da pesquisa, 

transformando as universidades públicas em meras instituições de ensino. A principal crítica 

da autora em relação ao REUNI encontra-se na precarização da formação profissional e do 

trabalho docente. 

Léda e Mancebo (2009) corroboram com esse pensamento trazendo à tona a 

preocupação da heteronomia e da precarização da universidade e do trabalho docente que o 

programa pode ocasionar. Além disso, as autoras avaliam que a proposta de crescimento do 

ensino superior público em todo o país esbarra na ausência do aporte orçamentário necessário, 

devido à situação precária em que se encontram a estrutura física e o quantitativo de pessoal 

das universidades públicas federais.  

De acordo com o Projeto de Reestruturação e Expansão (REUNI/UFRN) - Relatório 

2008-2012 (UFRN, 2013), a UFRN aderiu ao programa em abril de 2008, através do Acordo 

de Metas nº 016, celebrado entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a União, 

representada pelo Ministério da Educação. Desta forma, foi pactuado que o Plano de 

Reestruturação e Expansão da UFRN deve “promover a revisão da estrutura acadêmica, de 

modo a possibilitar a elevação da mobilidade estudantil, a criação de vagas, especialmente no 

período noturno, e o completo aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos 

existentes (...)” (UFRN, 2013, p. 14).  

No ano de 2007, a Administração Central da UFRN realizou negociações com os 

diversos Centros e Unidades acadêmicas especializadas, tendo em vista a criação de novos cursos 

e o aumento de vagas que seriam consolidadas no período de 2008 a 2012. Foram realizadas 

diversas reuniões e articulações com os setores da instituição nas quais foram divulgados os 

objetivos, bem como discutidas e detalhadas as ações decorrentes. Além disso, foram constituídas 

comissões para garantir a agilidade e objetividade das diversas frentes de trabalho. 

De acordo com a Proposta de Reestruturação e Expansão – REUNI / UFRN (UFRN, 

2007), no Rio Grande do Norte, no ano de 2007, apenas 9,8% dos jovens entre 18 e 24 anos de 

idade conseguiam matricular-se em curso de nível superior e os egressos da rede pública tinham 

bastante dificuldade de acesso, especialmente aqueles que trabalhavam durante o dia e 

necessitavam estudar à noite.  

Segundo o Relatório do REUNI 2008–2012 (UFRN, 2013), o Censo 2010 para o ano de 

2012, no Rio Grande do Norte, projetava o mesmo índice de jovens de 18 a 24 anos se encontram 

matriculados no ensino superior, apesar da expansão do nível dos cursos de graduação nas IFES, 

ocorrida por meio do programa. 
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Ainda de acordo com o Relatório em questão, houve um aumento expressivo da oferta de 

vagas no campo do ensino presencial. Enquanto que em 2007 a UFRN contava com 20.838 alunos 

matriculados nos 82 cursos de graduação presenciais existentes; em 2012 já havia um total de 

27.482 alunos matriculados em 120 cursos. Além disso, nesse último ano, existiam mais 4.432 

alunos matriculados em cursos de Educação à distância, totalizando 31.914 alunos matriculados 

em cursos de graduação. 

O Relatório também faz referência ao ensino de pós-graduação, relatando o crescimento 

“quantitativo e qualitativo” ocorrido nas atividades neste nível de ensino. Segundo o Relatório, 

em 2012, a UFRN contava com 92 cursos stricto sensu, sendo 59 cursos de Mestrado e 33 de 

Doutorado, além de 78 cursos lato sensu (30 residências médicas, 5 residências multiprofissionais 

e 43 especializações). Os avanços quantitativos e qualitativos referem-se às diversas pesquisas 

que vêm sendo realizadas em áreas estratégicas. A liderança, pela UFRN, em pesquisas na área de 

petróleo é destacada no Relatório.  Além disso, o mesmo relatório também se refere aos projetos 

de extensão, com o objetivo de aprofundar a relação entre a universidade e a sociedade norte-rio-

grandense, além de contribuir para a formação acadêmica do aluno. 

Outra questão abordada pelo Relatório diz respeito à política de qualificação do corpo 

docente da instituição, através do Programa de Atualização Pedagógica – PAP. Tal política 

consiste em práticas de gestão de pessoas e incentivos institucionais para o fortalecimento do 

ensino, da pesquisa e da extensão. Através da criação do “Banco de professores equivalentes”, 

pelo MEC em 2007, foi possível a reposição de vagas dos docentes afastados para capacitação. 

Segundo o mesmo Relatório, em 2008, a UFRN contava com 1.545 docentes da carreira de 

magistério superior efetivos, passando, em dezembro de 2012, para 1.927, dentre os quais 1.394 

são doutores. Outra observação importante é que no regime de trabalho dos docentes existe uma 

predominância do regime de dedicação exclusiva da ordem de 85%. 

O crescimento do quadro de servidores técnico-administrativos também é destacado no 

Relatório do REUNI (2008-2012). No qual, em 2008, a UFRN contava com 3.098 técnicos 

efetivos em seu quadro permanente, passando, em 2012, para 3.259. 

Segundo o Relatório, no período de 2008 a 2012, a recuperação e a ampliação dos 

ambientes de ensino tornaram-se uma das prioridades institucionais. Também é destacado que 

apesar dos esforços ocorridos na construção e recuperação da infraestrutura da universidade, e na 

instalação e manutenção de equipamentos, ainda há carências que demandam novos 

investimentos. 

Ainda de acordo com o mesmo relatório, a adesão ao REUNI representou uma 

importante estratégia institucional para a UFRN, contribuindo para o pleno cumprimento da sua 
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missão acadêmica, técnica e administrativa, como também para a consolidação do seu papel no 

contexto da sociedade norte-riograndense.  

Diante desse cenário esta pesquisa se propõe a estudar os impactos ocorridos na 

UFRN após a adesão ao programa. Mais precisamente, se pretende investigar a percepção do 

corpo docente da universidade em relação ao programa. Desta forma o problema de pesquisa 

pode ser apresentado da seguinte maneira: Qual a percepção dos professores da UFRN 

sobre o programa REUNI? 

Isso posto, o objetivo geral deste trabalho é o de investigar a percepção dos 

professores da UFRN sobre o programa REUNI. 

Adicionalmente este trabalho pretende também: 

 Verificar o nível de aprovação por parte docentes da UFRN ao programa REUNI.  

 Investigar quais foram as dimensões do REUNI que mais impactaram na percepção 

geral dos docentes sobre o programa. 

 Verificar como os docentes da UFRN percebem o cumprimento das metas acordadas 

com o REUNI. 

A avaliação do REUNI é relevante para área da administração pública, pois se trata 

de uma política pública de grande pujança, que abrange não somente a área da educação, 

como também a da administração pública, porque utiliza diversos elementos da reforma 

gerencial, que vem sendo implantada no Brasil desde o governo de Fernando Henrique 

Cardoso.  

Este trabalho justifica-se pela sua relevância no que diz respeito ao tema da educação 

superior. O REUNI se apresenta como a grande reforma do ensino superior na atualidade, 

utilizando-se de vários elementos da administração pública gerencial, na medida em que 

pactua metas, modifica currículos, altera o número de matriculas e de concluintes, através da 

criação de novos cursos de graduação, possibilitando assim maiores condições de acesso ao 

ensino superior público. 

Analisar o programa REUNI na UFRN, através da percepção que os docentes têm 

sobre o programa, contribui para adequação e compreensão das políticas públicas voltadas 

para a educação superior. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 

2.1.1 As primeiras reformas no ensino superior  

 

De acordo com Soares (2002), somente em 1920, próximo ao centenário da 

independência do Brasil, foi criada a primeira universidade brasileira, a Universidade do Rio 

de Janeiro, que reunia, administrativamente, faculdades profissionais pré-existentes sem, 

contudo, oferecer uma alternativa diversa do sistema: ela era mais voltada ao ensino do que à 

pesquisa, elitista, conservando a orientação profissional dos seus cursos e a autonomia das 

faculdades. 

Com o início da Revolução de 1930, a educação superior surge no cenário brasileiro 

com uma visão moderna em consequência das mudanças ocorridas durante a República 

Velha. 

No início do governo de Getúlio Vargas a educação superior no Brasil teve o seu 

grande marco estrutural, através da criação do Estatuto das Universidades Brasileiras, criado 

pelo Decreto 19.851, de 11 de abril de 1931, que definiu o modelo de Universidade a ser 

adotado no país. A universidade poderia ser oficial, ou seja, pública (federal, estadual ou 

municipal) ou livre, isto é, particular; deveria, também, incluir três dos seguintes cursos: 

Direito, Medicina, Engenharia, Educação, Ciências e Letras. Essas faculdades seriam ligadas, 

por meio de uma reitoria, por vínculos administrativos, mantendo, no entanto, a sua 

autonomia jurídica. 

De acordo com Cunha (2000), em 1940 surgiram as faculdades católicas no Rio de 

Janeiro, juntamente com as primeiras Universidades privadas do país, mas que somente foram 

reconhecidas em 1946, pois pelas condições políticas da época as universidades católicas não 

podiam ser implementadas. Após 1940, o país rompeu as barreiras de resistência e o ensino 

superior entrou em expansão acelerada. 

O governo militar, que vigorou no Brasil de 1964 a 1985, produziu políticas que 

submetiam a educação à produção. Para tornar a educação mais eficiente, o regime militar 

exercia um severo controle ideológico sobre as instituições educacionais e intervia de forma 

rígida nas universidades. 
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Segundo Sobrinho (2003), em algumas instituições consideradas estratégicas, até 

mesmo as aulas corriqueiras eram submetidas ao controle do governo militar. As pesquisas 

também eram controladas, sendo induzidas a servir aos objetivos do Estado, que eram 

claramente orientados para a acumulação do capital. 

De acordo com Martins (1982), durante o governo militar, o ensino privado sofreu 

uma grande modificação. Como a educação privada era norteada pela lucratividade do 

empreendimento, o objetivo era obter maiores resultados com custos menores. O Governo 

Federal, através do Conselho Federal de Educação (CFE), permitiu a criação de diversos 

cursos isolados, com o pretexto de neutralizar a demanda. As afirmações de Martins (1982) 

comprovam a influência da iniciativa privada na educação superior do país, segundo ele, entre 

1968 e 1972 foram encaminhados ao CFE 938 pedidos de novos cursos, sendo que 759 destes 

obtiveram respostas positivas. A proliferação dos cursos particulares no ensino superior de 

deu através dos empresários do sistema de ensino privado, que assumiram a hegemonia do 

setor, produzindo cursos de qualidade duvidosa. 

Essa tendência à privatização do ensino público pode ser percebida mesmo antes do 

golpe militar de 1964. Com a aprovação da LDB, de 1961, pode-se perceber uma tendência 

do controle privado na educação pública. A apresentação do substitutivo do Deputado Federal 

Carlos Lacerda, que vetava o monopólio do ensino pelo Estado, defendendo a iniciativa 

privada (Brasil, 1961). 

A influência da iniciativa privada na educação superior pode ser percebida nas 

observações de Sobrinho (2003). Segundo o autor, a universidade brasileira era obrigada a 

seguir o modelo de eficiência de uma empresa privada, onde era obrigatório submeter-se ao 

controle ideológico e administrativo imposto pelo regime militar. 

De acordo com Sobrinho (2003), nesse período ocorreu uma grande procura por 

cursos universitários em diversos países e também aqui no Brasil, havendo um crescimento 

acelerado no número de matrículas. Segundo o autor, tornou-se universal o sentimento de que 

a educação promoveria rapidamente o desenvolvimento, surgindo então, uma forte pressão 

social por escolaridade. Apesar disso, a opção adotada pelo governo de Vargas era de um 

modelo mais eficiente, com redução de recursos. Desta forma, o caminho para a privatização 

estava aberto. 

Após a Constituição de 1967 é que são encaminhadas as principais propostas de 

reforma no sistema educacional. É instituída a reforma do ensino superior através da Lei nº 

5.540, de 1968, que visava fundamentalmente à modernização das universidades em relação 

aos objetivos que norteavam a reforma administrativa. Uma vez implementada a reforma 
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universitária, a estrutura do ensino superior modificou-se radicalmente, refletindo as 

transformações ocorridas em outros setores da sociedade. 

Em decorrência da expansão desordenada das universidades, devido o modelo de 

aglutinação de faculdades isoladas, ocorreu a necessidade de racionalizar os serviços 

oferecidos e reorganizar o sistema de educação superior no Brasil. 

De acordo com Sampaio (2000), a opção do setor público de articular nas 

universidades o ensino e a pesquisa e institucionalizar a carreira docente, de acordo com a 

reforma de 1968, provocou um aumento significativo nos custos de manutenção do ensino 

público, contribuindo para limitar a sua capacidade de expansão. O setor privado se 

aproveitou desse fato para captar esta fatia de mercado, atendo principalmente a demanda de 

massa. 

A reforma de 1968 provocou alguns efeitos contraditórios no ensino superior, pois 

foi também responsável pela modernização de diversas Universidades Federais. Algumas 

instituições passaram a realizar atividades de ensino e pesquisa. A reforma também acabou 

com a cátedra, unificou o vestibular que passou a ser classificatório, aglutinou as faculdades 

em universidades e criou o sistema de créditos, permitindo a matrícula por disciplinas, dentre 

outras modificações ocorridas. 

De acordo com as afirmações de Fernandes (1975), a reforma de 1968 produziu 

efeitos inovadores, pois com a eliminação das cátedras vitalícias, introduziu-se o regime 

departamental; a carreira acadêmica foi institucionalizada e a legislação relacionada vinculou 

o ingresso e a progressão docente à titulação acadêmica. 

Durante a década de 1960 pode-se observar que a maioria das vagas nas melhores 

universidades públicas era ocupada pela elite brasileira, por ser mais bem preparada, e os mais 

pobres ocupavam as universidades privadas que eram de qualidade duvidosa. 

Outra grande reforma na educação, ocorrida no governo militar, foi em 1971, através 

da Lei 5.692, que teve como característica predominante a formação educacional 

profissionalizante. O foco da Lei 5.692/71 era o ensino de 1º e 2º graus, deixando o ensino 

superior em segundo plano. A instituição dessa Lei ocorreu em um período de grande 

repressão do regime militar, onde qualquer manifestação popular era sufocada. Disciplinas de 

conteúdo ideológico e manipulador como educação Moral e Cívica, no 1º e 2º graus, e Estudo 

dos Problemas Brasileiros, no ensino superior, eram obrigatórias (Brasil, 1971, Art. 7º). 

A privatização do ensino superior brasileiro, ocorrida durante os anos de 1960, 

continuou acontecendo nas décadas de 1970 e 1980. Durante esse período foram criadas 

diversas instituições não universitárias, de menor custo, para atender à crescente demanda. 
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Soares (2002) afirma que a expansão do ensino superior privado ocorreu com o 

consentimento do governo, e que em 1980 mais da metade dos alunos do ensino superior 

estava matriculada em estabelecimentos isolados, sendo 86% em faculdades privadas. 

 

2.1.2 A educação superior na contemporaneidade 

 

Com a aprovação da Constituição Federal de 1988 ocorreu a expansão do ensino 

superior no Brasil, que consagrou os princípios da autonomia universitária e da 

indissociabilidade do ensino-pesquisa-extensão, conforme reza o Artigo 207 da Carta Magna: 

“As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão”. 

Em seu Artigo 209 a Constituição de 1988 fixa as normas básicas de participação do 

setor privado na oferta de ensino: “O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 

condições: I- cumprimento das normas gerais da educação nacional; II – autorização e 

avaliação de qualidade pelo Poder Público”. 

Após a promulgação da Constituição de 1988, iniciou-se o debate acerca a nova Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que veio a ser aprovada em dezembro de 1996, 

substituindo a LDB anterior de 1971, sob o n° 9.394/96. Ela previa variados graus de 

abrangência ou especialização nos estabelecimentos de ensino superior, públicos ou privados. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) inovou ao ampliar a diversificação do ensino 

superior através da previsão de novos tipos de instituições, criando novos cursos e programas 

e estabelecendo as bases de construção para o sistema de avaliação do ensino superior:  

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e 

programas: I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes 

níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 

estabelecidos pelas instituições de ensino; II - de graduação, abertos a 

candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e 

tenham sido classificados em processo seletivo; III - de pós-

graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, 

cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a 

candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às 

exigências das instituições de ensino; IV - de extensão, abertos a 

candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso 

pelas instituições de ensino. 
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Segundo Soares (2002), na nova LDB de 1996 as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, indissociáveis nas universidades, em instituições de ensino superior não 

universitárias não são consideradas indissociáveis. Também ficou estabelecido que, uma 

instituição só pode ser considerada universidade se tiver em seu corpo docente pelo menos um 

terço de mestres ou doutores, podendo assim gozar de autonomia para abrir ou fechar cursos, 

estabelecer número de vagas etc. Portanto, a melhoria da qualificação do corpo docente e de 

suas condições de trabalho, aliada a avaliações periódicas e ao credenciamento condicional 

das instituições, por tempo determinado, foram fatores que levaram à institucionalização da 

pesquisa. 

O texto da LDB de 1996 combinava a coexistência entre instituições públicas e 

privadas de ensino, mantendo a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 

De acordo com Cunha (2003), a Lei 9.394/96 não mencionava os exames vestibulares, 

fazendo referência à aprovação em processos seletivos e à exigência de conclusão do ensino 

médio para que um candidato pudesse ser admitido em um curso de graduação. Segundo o 

autor, devido a essa omissão foi aberto um caminho para que as Instituições de Ensino 

Superior (IES) adotassem diversos processos de admissão de estudantes, reduzindo os custos 

da seleção de candidatos aos cursos superiores e proporcionando que as instituições privadas 

pudessem realizar vários exames ao longo do ano, para preencher as vagas disponíveis. 

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, principalmente a partir de 1998, 

ocorreu uma evolução das matrículas em instituições particulares de ensino superior. De 

acordo com Corbucci (2002), o ensino privado encontrou limites no poder aquisitivo de sua 

clientela, pois a ampliação da oferta de vagas não seria condição suficiente para assegurar a 

democratização do acesso ao ensino superior. Segundo o autor, o processo de seleção é 

discriminatório, pois ocorre muito antes do momento em que se realizam os exames 

vestibulares.   

O autor ainda afirma que, apesar da falta de investimentos, por parte do Governo 

FHC, em relação à força de trabalho nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), o 

aumento das matrículas em cursos de graduação, e também em cursos de mestrado e 

doutorado, continuou em fase de crescimento durante o período de 1995 a 1999, sendo que, os 

cursos stricto sensu tiveram um crescimento maior nas IFES do que nas estaduais ou 

privadas. 

As IES privadas ofereciam um serviço de qualidade bastante diversificada e não 

homogênea, onde as vagas oferecidas nas Instituições tradicionais e naquelas cujas estratégias 

de marketing eram mais agressivas, eram preenchidas de forma diferenciada das demais. O 
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principal entrave para as políticas públicas que procuravam privilegiar a democratização 

através do ensino privado não está na oferta insuficiente de vagas, mas na natureza dessas 

vagas e na capacidade dos candidatos em ocupá-las.  

Durante o governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, ocorreu uma 

continuidade do incentivo ao ensino superior privado no país. Um exemplo disso, foi a 

criação, em 2005, do Programa Universidade para Todos (PROUNI), que surgiu como uma 

oportunidade para as instituições que estavam ameaçadas devido as vagas ociosas existentes. 

A Lei 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que instituiu o PROUNI, deixa claro que os 

benefícios propostos são estendidos às instituições privadas de ensino superior com ou sem 

fins lucrativos:  

Art. 1
o
 Fica instituído, sob a gestão do Ministério da Educação, o 

Programa Universidade para Todos - PROUNI, destinado à concessão 

de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais de 50% 

(cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) para 

estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação 

específica, em instituições privadas de ensino superior, com ou sem 

fins lucrativos. 

Apesar do seu caráter social, priorizando estudantes que cursaram o ensino médio em 

escolas públicas, portadores de deficiência e estudantes de baixa renda, o PROUNI incentiva 

às instituições privadas a aderirem ao programa, na medida em que oferece incentivos ficais. 

Em seu Artigo 8º a Lei relaciona os diversos incentivos oferecidos às instituições que 

aderirem ao programa, dentre eles a isenção de imposto de renda das pessoas jurídicas e de 

diversas outras contribuições obrigatórias. Por outro lado a Lei estabelecia uma multa , de no 

máximo 1% do faturamento anual do exercício anterior, para a instituição que descumprisse 

as regaras do PROUNI.  

Em relação ao seu caráter social, o PROUNI garante apenas o acesso do candidato ao 

ensino superior, não havendo garantia da sua permanência nem da conclusão do curso, 

podendo se observar o assistencialismo existente no programa. Pode-se também observar que 

o PROUNI oferece benefícios e não direitos aos seus usuários. 

No início de 2007, o governo de Luís Inácio Lula da Silva lançou o Plano de 

Aceleração do Crescimento – PAC, com o objetivo de incentivar o investimento privado; 

aumentar o investimento público em infraestrutura; e remover obstáculos burocráticos, 

administrativos, normativos, jurídicos e legislativos ao crescimento (BRASIL, 2007). Inserido 

no PAC, o Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE constitui um conjunto de ações 

consideradas prioritárias para o governo federal, no âmbito geral da educação brasileira. 
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O Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e programas, MEC 

(2007), descreve de forma clara os princípios balizadores para o ensino superior, dentre eles 

estão a expansão da oferta de vagas, a garantia de qualidade dos serviços prestados e a 

inclusão social pela educação. O PDE descreve também suas propostas em relação a expansão 

de vagas nas IFES através do REUNI: “O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI) tem como fim imediato o aumento das vagas 

de ingresso e a redução das taxas de evasão nos cursos presenciais de graduação” (PDE, p. 

27). 

O Decreto Presidencial nº 6.096, de 24 de abril de 2007 instituiu o REUNI. De 

acordo com PDE, o REUNI permite uma expansão democrática do acesso ao ensino superior, 

aumentando expressivamente o contingente de estudantes de camadas sociais de menor renda 

na universidade pública. Em seu artigo 1º o Decreto deixa claro que o objetivo do REUNI é o 

de criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível 

de graduação, aproveitando melhor a estrutura física e os recursos humanos disponíveis nas 

universidades, respeitadas as características particulares de cada instituição e estimulada a 

diversidade do sistema de ensino superior.  

Para aumentar o número de matrículas no ensino superior, o REUNI tem como meta 

global a elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais, 

cujo texto está contido no primeiro parágrafo do Art. 1º: 

 

O Programa tem como meta global a elevação gradual da taxa de 

conclusão média dos cursos de graduação presenciais para noventa 

por cento e da relação de alunos de graduação em cursos presenciais 

por professor para dezoito, ao final de cinco anos, a contar do início 

de cada plano. 

 

 

A elevação da taxa de conclusão resultará de uma administração eficiente das vagas 

ociosas, facilitada pela flexibilidade curricular e um favorecimento da mobilidade estudantil 

entre cursos e instituições diferentes, com aproveitamento de créditos. A relação de alunos de 

graduação em cursos presenciais por professor levará em conta a qualidade e o envolvimento 

da pós-graduação da instituição em cursos de graduação.  

O REUNI se apresenta como a grande política do Governo Federal para o ensino 

superior no país, onde, de acordo com as normas vigentes e metas pactuadas, espera-se a 

ocorrência de impactos sobre a dinâmica das instituições que aderirem ao programa. O que se 

observa é que as propostas do REUNI pretendem ampliar o número de vagas nas IFES sem a 
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garantia de recursos públicos proporcionais, um exemplo disso é o aumento do número de 

alunos por professor, demonstrando claramente a lógica de mercado introduzida no programa, 

buscando a eficiência com custos menores. 

 

2.2 A REFORMA GERENCIAL E O REUNI 

 

De acordo com Araújo e Pinheiro (2010), durante a década de 1990, devido às 

propostas vitoriosas de reforma do Estado centradas nas ideias da Nova Gestão Pública, 

presentes em quase todos os países do mundo, tornou-se comum a reforma em sistemas 

educacionais, que passaram a ser orientados de acordo com as novas formas de gestão 

existentes, tendo como foco a melhoria da eficiência, o controle de gastos, a introdução de 

mecanismos centrados na busca de eficácia, produtividade e controle de custos, foco nos 

resultados em lugar de insumos, padrões de desempenho e medidas de qualidade. 

Ainda, segundo os autores, o objetivo da nova gestão pública é a busca por uma 

administração mais eficiente e voltada para as necessidades do cidadão. A gestão pública 

deveria estar orientada para a obtenção de resultados e não mais para o cumprimento dos 

dispositivos legais e burocráticos, apoiando-se em três valores básicos: eficiência, eficácia e 

economia.  

Segundo Bresser Pereira (2000), o documento que norteou a introdução da nova 

gestão pública no Brasil foi o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, cujos 

princípios orientavam para uma ação reformadora do governo, procurando definir as 

instituições e estabelecer as diretrizes para a implantação de uma administração pública 

gerencial no país. O autor ressalta que não se deve confundir a reforma gerencial do Estado de 

1995 com a emenda constitucional, apresentada pelo governo em 1995, que ficou conhecida 

como “reforma administrativa”. Segundo ele a reforma constitucional foi parte fundamental 

da reforma gerencial do Estado, pois serviu para mudar instituições normativas fundamentais.  

De acordo com Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, Brasil (1995), a 

reforma do aparelho do Estado passa a ser orientada predominantemente pelos valores da 

eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma 

cultura gerencial nas organizações.  

No Plano em questão, consta que a administração pública gerencial constitui um 

avanço e até certo ponto um rompimento com a administração pública burocrática. A 

administração pública gerencial está apoiada na burocrática, da qual conserva alguns dos seus 
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princípios fundamentais, como a admissão segundo rígidos critérios de mérito, a existência de 

um sistema estruturado e universal de remuneração, as carreiras, a avaliação constante de 

desempenho, o treinamento sistemático. 

Segundo Araújo e Pinheiro (2010), o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado propõe um novo modelo de gestão para a administração pública, constando em sua 

agenda a descentralização dos serviços sociais para os estados e municípios, a delimitação 

mais precisa da área de atuação do Estado, a distinção entre as atividades do núcleo 

estratégico, a separação entre a formulação de políticas e sua execução, maior autonomia para 

as agências executivas exclusivas do Estado, maior autonomia para os serviços sociais e 

científicos que o Estado presta, e a responsabilização. 

Os autores afirmam que as Organizações Sociais (OS), incluídas como serviços não 

exclusivos do Estado, teriam autonomia administrativa e financeira, e sua relação com Estado 

seria regulada através de “contrato de gestão”, que é o instrumento que regula as relações 

entre as OS e o poder público. Segundo eles, o contrato de gestão é um acordo de metas e 

indicadores a alcançar, sendo o resultado obtido o foco da relação contratual. 

A reforma do ensino superior, através do REUNI, consiste na expansão da educação 

superior pública, com poucos recursos, e pela utilização máxima da capacidade de operação 

das IFES. Esta nova forma de reforma do ensino superior público, visa à introdução da lógica 

gerencial na gestão das instituições de ensino, por meio de contratos de gestão celebrados com 

o governo federal (MEC) e através de acordos de metas, numa evidente continuidade da 

lógica da reforma administrativa do Estado. 

De acordo com o Decreto nº 6.096/2007, para estimular a concretização das metas 

propostas pelo REUNI, como contrapartida, o governo oferece recursos financeiros adicionais 

às IFES que optarem por aderir ao programa, durante o período de cinco anos do contrato, 

além de conceder autonomia às universidades participantes para que cada uma delas elabore 

um modelo próprio de expansão, que possa levar em conta as urgências e vocações da 

instituição. 

Para Deus (2008), o Programa REUNI surgiu de forma autoritária, pois se trata de 

um decreto que impõe um cronograma já definido para apresentação de propostas por parte 

das universidades. Ela afirma que esse Programa, através do qual as universidades podem 

propor seus planos de reestruturação e expansão para o MEC, desencadeou uma série de 

mudanças institucionais, orientadas por uma aparente mudança de paradigma sobre as funções 

da universidade pública. 
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A lógica da reforma gerencial e de busca pela eficiência, está presente no Decreto em 

questão. O conteúdo do artigo 2°, que trata das diretrizes, na verdade estabelece metas gerais 

que deverão estar presentes nas propostas de cada uma das universidades que resolverem 

aderir ao REUNI. 

O Decreto que instituiu o REUNI limita os recursos destinados às universidades que 

aderirem ao programa, condicionando o atendimento aos planos à capacidade orçamentária do 

Ministério (MEC):  

Art. 3
o
  O Ministério da Educação destinará ao Programa recursos 

financeiros, que serão reservados a cada universidade federal, na 

medida da elaboração e apresentação dos respectivos planos de 

reestruturação, a fim de suportar as despesas decorrentes das 

iniciativas propostas (...)  

§ 1
o
  O acréscimo de recursos referido no inciso III será limitado a 

vinte por cento das despesas de custeio e pessoal da universidade, no 

período de cinco anos de que trata o art. 1
o
, § 1

o
.  

§ 2
o
  O acréscimo referido no § 1

o
 tomará por base o orçamento do 

ano inicial da execução do plano de cada universidade, incluindo a 

expansão já programada e excluindo os inativos. § 3
o
  O atendimento 

dos planos é condicionado à capacidade orçamentária e operacional do 

Ministério da Educação. 

 

 O artigo 3º do Decreto que instituiu o REUNI deixa claro que, os recursos 

disponíveis para a realização do programa estão condicionados à execução das metas 

anteriormente pactuadas, regulando as ações entre as universidades que aderirem ao REUNI e 

o Ministério da Educação. Fica evidente no Decreto uma clara orientação para resultados, 

elemento presente na reforma gerencial. Os recursos são garantidos durante o prazo de cinco 

anos, ficando as universidades responsáveis pela manutenção de toda a estrutura acrescida ao 

longo do período de duração do programa (estrutura física, aumento do número de cursos e 

alunos, aumento da força de trabalho), sem que haja devida contra partida do Ministério da 

Educação.  

O artigo 6º do Decreto 6.906/2007 reforça a vinculação dos recursos ao cumprimento 

das metas, sendo esses distribuídos ao longo dos cinco anos, desde que as metas pactuadas 

sejam devidamente cumpridas: “A proposta, se aprovada pelo Ministério da Educação, dará 

origem a instrumentos próprios, que fixarão os recursos financeiros adicionais destinados à 

universidade, vinculando os repasses ao cumprimento das etapas”.  

Segundo afirmações de Deus (2008), os projetos aprovados pelo MEC receberão 

uma dotação de verbas e recursos para implementarem seus programas de expansão. Mas, 



26 
 

para isto, terão que apresentar uma contrapartida, mostrando eficiência e rapidez nas 

providências para a expansão de cursos, vagas e matrículas na universidade, contemplando-as 

no edital para o processo de seleção, além de outras providências que demonstrem o esforço 

para reduzir a evasão e a repetência, a capacidade ociosa de material, de espaço e de pessoal, 

a reformulação de programas de cursos, de currículos e de recursos didáticos para obter maior 

índice de conclusão, entre outras ações. 

Outro instrumento existente na reforma gerencial, que está presente no REUNI, é o 

contrato de gestão, que apesar de não aparecer de forma explícita, está contido no Decreto do 

REUNI e no documento Diretrizes Gerais do REUNI (MEC, 2007), onde os objetivos, prazos, 

metas, indicadores e avaliações periódicas do acordo são previstos. A contratualização é um 

dos mecanismos mais utilizados na reforma gerencial, pois é uma forma de garantir uma 

gestão voltada para os resultados.  

 

2.3 O ACORDO DE METAS - REUNI  

 

2.3.1 O Contrato de Gestão 

 

De acordo com Di Pietro (1996), o contrato de gestão foi idealizado no direito 

francês como forma de controle administrativo ou tutela sobre as empresas estatais. Segundo 

ela, o contrato de gestão já era utilizado como meio de vincular as empresas privadas, que 

recebiam algum tipo de recurso por parte do Estado, aos programas governamentais.  

Segundo Nellis (1989), os contratos de gestão surgiram na França com os nomes de 

contrato de programa, contrato de plano e contrato de serviços. Sendo os dois primeiros 

voltados para empresas estatais e de economia mista (desde 1969) e o último aplicado a 

centros de responsabilidade, que seriam entidades da administração direta do Estado (desde 

1990).  

A adoção de instrumentos de contratualização de resultados no Brasil teve ênfase a 

partir do debate estabelecido pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Brasil, 

1995), sendo reforçado pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998, que inseriu o parágrafo 8º 

no artigo 37 da Constituição Federal, contendo um dispositivo que estabeleceu que a 

autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta 

e indireta pode ser ampliada através do contrato de gestão, contendo a seguinte redação:  
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§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e 

entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada 

mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder 

público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para 

o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: 

I - o prazo de duração do contrato; 

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, 

obrigações e responsabilidade dos dirigentes; 

III - a remuneração do pessoal. 

 

Segundo Schwarz (2009), o contrato que é assinado dentro da própria administração , 

entre o Poder Público e os seus órgãos e entidades, tem como objetivo a concessão de 

autonomia tendo como contrapartida o alcance de resultados, mensurados por meio de 

indicadores. A autora afirma que o conteúdo do § 8º do artigo 37 da Constituição Federal, 

fundamenta esse tipo de contratualização. 

De acordo com Bresser Pereira (1998), os contratos de gestão, ao lado da gestão por 

resultados, constituem os principais instrumentos da reforma gerencial proposta no Brasil, a 

partir de 1995.  

Segundo Pacheco (2004), o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado 

identificou quatro segmentos - o núcleo estratégico, as atividades exclusivas do Estado, as 

atividades não-exclusivas, e a produção de bens para o mercado; o Plano tinha como proposta 

conceder maior autonomia gerencial para as atividades exclusivas (agências executivas) e 

não-exclusivas (organizações sociais) do Estado, em troca de compromissos com resultados, 

firmados entre as organizações destes dois segmentos e o núcleo estratégico, responsável pela 

formulação das políticas públicas. 

Segundo Programa de Modernização do Poder Executivo Federal, MARE (1998), o 

contrato de gestão teria o propósito de contribuir ou reforçar o atingimento de objetivos de 

políticas públicas, mediante o desenvolvimento de um programa de melhora de gestão, com 

vistas a atingir uma superior qualidade do produto ou serviço prestado ao cidadão. Um 

Contrato de Gestão especifica metas (e respectivos indicadores), obrigações, 

responsabilidades, recursos, condicionantes, mecanismos de avaliação e penalidades. O 

documento do MARE (1998), afirma que o contrato de gestão é um instrumento de 

implementação, supervisão e avaliação de políticas públicas, de forma descentralizada, 

racionalizada e autonomizada, na medida em que vincula recursos ao atingimento de 

finalidades públicas.  

Schwarz (2009) cita a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SEGES), afirmando que quando a contratualização é firmada dentro do 
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próprio Poder Público, visa ampliar a capacidade interna do governo de implantar políticas 

públicas setoriais, de forma coordenada e sinérgica. Quando a contratualização é firmada 

entre o Poder Público e terceiros, visa estabelecer uma relação de fomento e parceria entre 

Estado e sociedade civil, para a execução de atividades que possam ser assumidas de forma 

compartilhada, sendo observadas a eficácia, a eficiência e a efetividade da ação pública. 

 

2.3.2 O Decreto do REUNI 

 

O REUNI estimula as universidades públicas federais a firmarem contratos de 

gestão, por meio do estabelecimento de termo de compromisso, denominado “Acordo de 

Metas”, sendo condicionado o recebimento de verbas públicas ao cumprimento do acordo. O 

“acordo de metas” segue a lógica gerencial, transformando a gestão pública na lógica 

empresarial/gerencial da administração por resultados, vinculando o repasse de recursos 

orçamentários a tais resultados, tornando-o dependente do cumprimento de metas por etapas, 

dentro de prazos estabelecidos, por meio de indicadores quantitativos. É importante observar 

que o REUNI está limitado à previsão orçamentária do MEC, não havendo garantia da 

efetividade, da continuidade e do cumprimento de desembolsos acordados. 

O artigo 5º do Decreto que institui o REUNI deixa claro que a adesão ao Programa é 

opcional e que “O ingresso no Programa poderá ser solicitado pela IFES, a qualquer tempo, 

mediante proposta instruída”, apesar desse caráter facultativo, de acordo com o MEC, em 

2009, 53 universidade haviam aderido ao REUNI. 

O artigo 6º do REUNI condiciona o financiamento ao cumprimento de metas 

previamente acordadas: “A proposta, se aprovada pelo Ministério da Educação, dará origem a 

instrumentos próprios, que fixarão os recursos financeiros adicionais destinados à 

universidade, vinculando os repasses ao cumprimento de etapas”. 

Segundo Araújo e Pinheiro (2010, p. 664), apesar do documento Diretrizes Gerais do 

REUNI não mencionar o termo contrato de gestão como o instrumento que regulamenta as 

relações entre as universidades e o MEC, “é exatamente da proposta do contrato de gestão que 

estamos falando, onde se explicitam objetivos, prazos, metas, indicadores, recursos e formas 

de avaliação”. Os autores afirmam que “o contrato passa a articular as iniciativas educacionais 

das instituições universitárias, a definir suas estratégias, a condicionar a liberação de recursos 

e a impor a agenda universitária dos próximos anos”. Segundo os mesmos, como o REUNI 
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prioriza o ensino, as outras funções da universidade podem ser afetadas devido à imposição 

das metas quantitativas estabelecidas. 

De acordo com as Diretrizes Gerais do REUNI, SESU/MEC (2007), o Decreto nº 

6.096/2007, em seu artigo 1º, § 1º, privilegiou dois indicadores de desempenho para a aferição 

das metas do programa: a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais e a 

relação de alunos de graduação em cursos presenciais por professor. O mesmo artigo delegava 

ao Ministério da Educação o estabelecimento dos parâmetros de cálculo desses dois 

indicadores, que passam a se traduzir nas definições a seguir. 

 

§ 1
o
  O Programa tem como meta global a elevação gradual da taxa de 

conclusão média dos cursos de graduação presenciais para noventa 

por cento e da relação de alunos de graduação em cursos presenciais 

por professor para dezoito, ao final de cinco anos, a contar do início 

de cada plano. 

 

 

O documento sobre as diretrizes do REUNI, descreve em detalhes a fórmula para se 

calcular a taxa de conclusão dos cursos de graduação, que leva em consideração, além da 

retenção e evasão de alunos, a forma como a universidade preenche as suas vagas ociosas 

decorrente do abandono dos cursos.  

Ademais, a relação de alunos de graduação, de cursos presenciais, por professor, será 

calculada com base na matrícula projetada em cursos de graduação presenciais, tomando por 

base as vagas oferecidas nos processos seletivos para ingresso nas universidades. 

Os contratos firmados entre as universidades e o MEC, devem também conter as 

diretrizes impostas pelo artigo 2° do Decreto que instituiu o REUNI, para tanto os diversos 

itens do artigo devem estar contemplados no contrato firmado. 

 

Art. 2
o
  O Programa terá as seguintes diretrizes: 

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; 
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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. 

 

No inciso I fica claro que o MEC entende que existe capacidade ociosa no sistema, 

que pode ser mais bem aproveitada adotando-se medidas administrativas e pedagógicas. Pela 

análise da administração pública de estilo gerencial, a ênfase se encontra na eficiência 

administrativa, na gestão por resultados.  

De acordo com as Diretrizes Gerais do REUNI, ao lado das metas quantitativas 

dispostas no Decreto nº 6.096/2007, existe o entendimento, por parte do MEC, de que as 

universidades precisam assegurar que a reestruturação e expansão programadas sejam 

realizadas com garantia de qualidade acadêmica. O documento destaca que, alguns aspectos 

contidos no Decreto devem ser tratados de forma prioritária, pelas universidades, são eles: 

 

 A existência de flexibilidade curricular nos cursos de graduação 

que permita a construção de itinerários formativos diversificados e 

que facilite a mobilidade estudantil; 

 A oferta de formação e apoio pedagógico aos docentes da 

educação superior que permitam a utilização de práticas pedagógicas 

modernas e o uso intensivo e inventivo de tecnologias de apoio à 

aprendizagem; e 

 A disponibilidade de mecanismos de inclusão social a fim de 

garantir igualdade de oportunidades de acesso e permanência na 

universidade pública a todos os cidadãos. 

 

Ainda segundo o documento do SESU/MEC (2007), as Diretrizes do REUNI foram 

estruturadas em seis dimensões, que devem ser combinadas no plano de reestruturação das 

universidades federais, de acordo com a opção institucional em cada caso, são elas: 

Ampliação da Oferta de Educação Superior Pública; Reestruturação Acadêmico-Curricular; 

Renovação Pedagógica da Educação Superior; Mobilidade Intra e Inter-Institucional; 

Compromisso Social da Instituição; Suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação.  

Em relação às dimensões contidas nas diretrizes do REUNI Araújo e Pinheiro (2010, 

p. 661) fazem uma análise sobre as sua repercussões nas IFES: 
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Em relação à ampliação da oferta de educação superior o foco recai 

sobre o aumento de vagas de ingresso, em especial no turno noturno, 

redução das taxas de evasão e ocupação das vagas ociosas. No que se 

refere à reestruturação acadêmico-curricular, o REUNI propõe revisar 

a estrutura acadêmica, buscando a constante elevação da qualidade, 

reorganização dos cursos de graduação, diversificação das 

modalidades de graduação, preferencialmente com superação da 

profissionalização precoce e especializada, implantação de regimes 

curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de 

itinerários formativos. Já a dimensão renovação pedagógica se refere à 

articulação da educação superior com a educação básica, profissional 

e tecnológica, atualização de metodologias (e tecnologias) de ensino-

aprendizagem e previsão de programas de capacitação pedagógica, no 

caso de implementação de um novo modelo. Na dimensão de 

mobilidade intra e interinstitucional, a ideia é promover ampla 

mobilidade estudantil mediante o aproveitamento de créditos e a 

circulação de estudantes entre cursos e programas, e entre instituições 

de educação superior. Já na dimensão de compromisso social da 

instituição são privilegiadas as políticas de inclusão, programas de 

assistência estudantil e políticas de extensão universitária. E, 

finalmente, na dimensão relativa ao suporte da pós-graduação para o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da graduação, o foco recai sobre a 

articulação da graduação com a pós-graduação, expansão quali-

quantitativa da pós-graduação orientada para a renovação pedagógica 

da educação superior.  

 

De acordo com as Diretrizes do REUNI, a universidade deve propor ações para 

subitens, em cada uma das dimensões. Além disso, “todas as propostas encaminhadas deverão 

contemplar um aumento mínimo de 20% nas matrículas de graduação projetadas para a 

universidade, além de atender as demais diretrizes do programa” (SESU/MEC, 2007, p. 02). 

 

2.4 O REUNI E O TRABALHO DOCENTE 

 

Uma das principais características do trabalho docente nas universidades é a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Entretanto, a lógica da produtividade, 

existente no contexto mundial, faz com que os docentes, assim como os servidores em geral, 

sofram um aumento das atividades nas suas rotinas de trabalho.  

Segundo afirmações de Bosi (2007), a dinâmica ocorrida na rotina de trabalho 

docente, tem representado não somente uma assimilação da produção, mas uma necessidade 

de criar condições para a produção. Esse fato se deve à institucionalização dos meios de 

produção acadêmicos. O autor afirma que o resultado dessa política tem se materializado no 

crescimento da produção e da produtividade acadêmica. 
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De acordo com Mancebo, Maués e Chaves (2007), a ideia presente nas reformas 

educacionais nas décadas de 1980 e 1990, em consonância com os organismos internacionais, 

é que os sistemas de ensino devem se tornar mais diversificados e flexíveis, objetivando maior 

competitividade. As autoras afirmam que a flexibilização do padrão de educação foi 

fortalecida através do consenso existente sobre ineficiência e ineficácia dos serviços públicos 

em geral.  

O Decreto 6.096, que instituiu o REUNI, deixa claro em seu artigo 1º, § 1º, que as 

principais metas do programa são a ampliação da taxa de conclusão dos cursos de graduação, 

devendo alcançar a meta de 90%, e o aumento da relação aluno / professor para 18. Leda e 

Mancebo (2009) afirmam que “os professores, com o aumento de alunos por turma, deverão 

se concentrar na tarefa de repassar conhecimentos e os alunos de reproduzi-los nas avaliações 

que, por seu turno, deverão ser flexibilizadas para o alcance das metas de titulação”. 

No mesmo artigo 1º do decreto do REUNI está claramente definida, que a ampliação 

de acesso se dará “pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos 

existentes nas universidades”.  

Nas Diretrizes Gerais do REUNI, SESU/MEC (2007, p. 04), existe a afirmação de 

que “a relação de dezoito estudantes de graduação presencial por professor foi fixada com 

base nas determinações contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9.394/1996), no que se refere à carga horária dos professores (Art. 57)”. Examinando-se esse 

artigo da LDB (Art. 57), o mesmo dispõe que “nas instituições públicas de educação superior, 

o professor ficará obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aulas”. Analisando-se 

também o artigo 69 do Decreto 5.773, de 09 de maio de 2006, que regulamenta vários pontos 

da LDB, pode-se observar que a carga horária máxima admitida para os professores de ensino 

superior é de 40 horas semanais em uma mesma instituição, sendo reservadas 20 horas 

semanais para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação. Não está 

explicito na LDB a referência em relação ao número de alunos por professor. 

Segundo Leda e Mancebo (2009), o rol de atividades dos docentes é extenso e a sua 

carga de trabalho se estende além da carga horária de oito horas diárias semanais, em sala de 

aula, além disso, a sobrecarga de trabalho dos docentes acarreta vários tipos de doenças, 

somando-se a isso o desânimo, o cansaço, e a ansiedade. As autoras ainda afirmam que, com 

o “sobre trabalho” contido no REUNI, através do aumento do número de estudantes sob a 

responsabilidade dos docentes, poderá ocorrer também uma perda na qualidade do 

aprendizado por parte dos alunos. 
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Para Lima (2009), a adesão das universidades ao REUNI implica em dois níveis de 

precarização: a da formação profissional e do trabalho docente. De acordo com a autora a 

precarização da formação profissional ocorre devido ao aumento do número de alunos por 

turma e a criação de cursos de curta duração, o que pode representar uma formação rápida e 

desvinculada da pesquisa. Quanto ao trabalho dos docentes a autora afirma que a precarização 

ocorre devido ao aumento do número de alunos em sala de aula e da relação do número de 

alunos por professor, isso devido ao cumprimento das metas de expansão constantes do 

Decreto do REUNI. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a classificação desta pesquisa, toma-se como base a taxonomia apresentada por 

Vergara (1990), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos 

meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva. 

Exploratória porque, não há trabalhos que propuseram investigar os impactos do REUNI 

utilizando-se a UFRN como lócus de pesquisa. Descritiva, porque pretende descrever 

percepções dos docentes da UFRN acerca da influência do programa REUNI em suas 

atividades. 

Quanto aos meios, a pesquisa é bibliográfica, documental e estudo de caso. 

Bibliográfica, porque para a fundamentação teórico-metodológica do estudo foi realizada 

investigação sobre diversos conteúdos, como política educacional, nova gestão pública, 

contratos de gestão. A pesquisa também é documental, porque se valeu de documentos 

oficiais do Ministério da Educação e documentos internos da UFRN, que digam respeito ao 

objeto de estudo. Estudo de caso por buscar compreender e investigar os docentes de uma 

mesma IES acerca do programa REUNI. 

Quanto aos métodos, este estudo pode ser caracterizado como uma pesquisa do tipo 

survey, porque se utilizou de um instrumento de pesquisa para a coleta de dados. 

 

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo da pesquisa foi composto por todos os professores efetivos da carreira de 

Magistério Superior da UFRN. A amostra foi calcula de acordo com Cochran (1965), 

condicionando-se um erro amostral de 5% para uma população de 1963 docentes ativos 

(Portal DAP, UFRN).  

A fórmula utilizada para o cálculo será:   
  (

 

  
)

  (
 

  
)
, sendo N o tamanho da 

população, e o erro amostral e n o tamanho da amostra.  
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Sendo assim, o valor encontrado para a amostra mínima é de 332 docentes, para um 

erro de 5%. Devido ao número de questionários respondidos na pesquisa (180), o erro 

amostral passou a ser de 7%. 

 

 

3.3  COLETA DOS DADOS 

 

Para a coleta dos dados foi elaborado um Questionário (Apêndice A), utilizado como 

instrumento de pesquisa, que contou com 17 afirmativas utilizando escala liquert de 10 

pontos, onde 1 correspondia a “discordo totalmente” e 10 a “concordo totalmente”, além 

dessas afirmativas a questão 18 solicitava ao docente a atribuição de uma nota ao Programa 

REUNI, que variava de 1 “pior nota” a 10 “melhor nota”. O instrumento de pesquisa também 

contou com mais 04 alternativas sobre o perfil do entrevistado, como carreira que ocupa na 

UFRN, tempo de atividade no cargo, se leciona em pós-graduação stricto sensu e o centro a 

que está vinculado.  

Foi realizado um pré-teste com o instrumento de pesquisa, no final do mês de 

outubro de 2013, aplicando-o a dez docentes escolhidos por conveniência. Após as 

modificações, o instrumento de pesquisa foi então disponibilizado no Google docs (Google 

processador de textos, planilhas e apresentações gratuito, baseado na web). Essa ferramenta 

permite que seus usuários criem e editem documentos online ao mesmo tempo, colaborando 

em tempo real com outros usuários. Posteriormente foi enviado um e-mail (Apêndice B) para 

todos os docentes da UFRN, através sistema Sigadmin, convidando o docente a acessar o link 

do Google docs que continha o questionário. Para a utilização do sistema Sigadmin foi 

necessária a autorização prévia da Superintendência de Informática (SINFO) e da Pró-reitoria 

de Planejamento da UFRN (PROPLAN). O instrumento de pesquisa ficou disponível por duas 

semanas, durante a segunda quinzena de novembro de 2013, obtendo 180 respostas de todos 

os Centros da UFRN, inclusive do interior do Estado, CERES – Caicó e FACISA – Santa 

Cruz.  

O envio do e-mail, através do Sigadmin, para todos os docentes da UFRN, 

proporcionou o retorno dos questionários advindos de todos os Centros Acadêmicos da 

UFRN, inclusive do interior do Estado. O Centro acadêmico que mais respondeu a pesquisa 

foi do Centro de Ciências da Saúde (CCS), com um total de 57 questionários respondidos; 

seguido do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) com 21 questionários respondidos; 

Centro de Ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA) com 21 questionários; Centro de 
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Tecnologia também com 21 respostas; CERES (Caicó) com 14 respostas; Centro de Ciências 

Exatas e da Terra (CCET) com 10 questionários respondidos; FACISA (Santa Cruz) com 9 

questionários; Escola de Ciência e Tecnologia (ECT) com 7 respostas; Escola Agrícola de 

Jundiaí também com 7 questionários respondidos; Centro de Educação com 5 respostas; 

finalizando com as Unidades Especializadas: 1 resposta obtida Museu Câmara Cascudo e 1 do 

Instituto do Cérebro.  

No Gráfico 1 (Centros da UFRN) é possível observar as respostas obtidas por Centro 

e Unidades Acadêmicas. 

 

Gráfico 1 – Respostas por Centros Acadêmicos 

 
Fonte – Próprio Autor 

 

Graças ao alcance das respostas obtidas foi possível traçar um perfil da percepção 

dos Docentes da UFRN em relação ao Programa REUNI e aos seus impactos nas atividades 

docentes. 

As respostas geradas pelo questionário foram processadas pelo software estatístico 

SPSS (Statistical Package for Social Science). Como técnica de análise utilizou-se da Análise 

Fatorial e Regressão Linear Múltipla. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 ANÁLISE DAS NOTAS ATRIBUÍDAS AO PROGRAMA REUNI 

 

 

A média das notas obtidas na Questão 18, em todos os questionários respondidos, foi 

de 7,12, o que demonstra que existe uma aprovação, por parte dos Docentes, quanto ao 

programa REUNI e seus resultados.  

A Tabela 01 (Média das notas atribuídas ao REUNI) apresenta os resultados das 

médias obtidas na Questão 18 por Centros e Unidades Acadêmicas: 

 

 

Tabela 01 – Média das notas atribuídas ao REUNI  (por Centros) 

CENTROS / UNID. ACADÊMICAS MÉDIA NOTAS 

CERES (Centro de Ensino Superior do Seridó) 6,14 

CB (Centro de Biociências) 7,00 

Unid. Especializadas (Museu Câmara Cascudo e Inst. Cérebro) 7,00 

CCSA (Centro de Ciências Sociais Aplicadas) 7,04 

CCS (Centro de Ciências da Saúde) 7,05 

EAJ (Escola Agrícola de Jundiaí) 7,14 

CCET (Centro de Ciências Exatas e da Terra) 7,20 

CT (Centro de Tecnologia) 7,38 

ECT (Escola de Ciência e Tecnologia) 7,42 

FACISA (Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi) 7,44 

CCHLA (Centro de Ciências Humanas Letras e Artes) 7,47 

CE (Centro de Educação) 7,60 

UFRN 7,12 

Fonte – Próprio Autor 

 

Pode-se observar que a menor média das notas atribuídas ao REUNI foi no CERES 

(Centro de Ensino Superior do Seridó), localizado na cidade de Caicó, com o valor de 6,14; e 

a maior média foi do Centro de Educação (CE), com o valor de 7,6.  

Apesar das médias obtidas apresentarem resultados diferentes, a Tabela 02 

(ANOVA) demonstra que as diferenças apresentadas entre as médias obtidas não são 

significativas (P-valor = 0,905). Assim, a ANOVA permite concluir que para qualquer nível 
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de significância, as médias dos vários grupos são todas iguais, o que quer dizer que não 

existem diferenças significativas nas médias das notas atribuídas pelos diferentes Centros. 

 

Tabela 02 – ANOVA (Teste para a diferença das médias entre os Centros) 

 Soma dos quadrados df Quadrado médio F Sig. 

Entre grupos 20,768 11 1,888 ,495 ,905 

Dentro de grupos 641,293 168 3,817   

Total 662,061 179    

Fonte: Dados da pesquisa – SPSS 

 

 

Os fatores relacionados ao tempo de existência dos Centros acadêmicos não 

interferiram nas notas atribuídas ao REUNI. Os docentes lotados no Centro de Educação (CE) 

e na Escola de Ciência e Tecnologia (ECT), que foram criados durante a execução do 

programa, atribuíram notas semelhantes às que foram atribuídas pelos docentes que trabalham 

nos Centros mais tradicionais da UFRN, como é o caso do CT, CCHLA, CCET, CCSA e 

CCS. As notas também foram as mesmas nos Campi do interior do Estado, como no caso do 

CERES (Caícó) e FACISA (Santa Cruz). 

Outra questão abordada no instrumento de pesquisa diz respeito ao tempo de serviço 

dos docentes na UFRN. A Tabela 03 demonstra os resultados das notas obtidas para as 

diferentes faixas de tempo de serviço. 

 

Tabela 03 – Média das notas por tempo de serviço 

Tempo de Serviço N Média Desvio Padrão Erro Padrão 

Menos de 1 ano 7 7,571429 1,7182494 ,6494372 

De 01 a 05 anos 94 7,127660 1,8271197 ,1884530 

De 5 a 10 anos 18 7,333333 2,1693046 ,5113100 

Acima de 10 anos 61 7,016393 2,0452531 ,2618678 

Total 180 7,127778 1,9231915 ,1433462 

Fonte: Dados da pesquisa – SPSS 

 

Pode-se observar que o maior número de questionários respondidos pertence ao 

grupo dos docentes que tem de 1 a 5 anos de serviço na instituição, com 94 respostas; seguido 

do grupo que tem acima de 10 anos, com 61 respostas; o grupo que tem de 5 a 10 anos na 

instituição, com 18 respostas e o grupo que tem menos de 1 ano de serviço,  com apenas 7 

respostas.  
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As médias obtidas para cada uma das faixas de tempo de serviço são bastante 

próximas da média geral (7,12), o que demonstra que ocorreu uma aprovação do programa 

independente do tempo de serviço que o docente tem na UFRN. A Tabela 04 (ANOVA) 

comprova essa aprovação, pois o valor apresentado para o Sig. (0,856) demonstra que a 

diferença entre as médias obtidas, para as diversas faixas de tempo de serviço, não são 

estatisticamente significativas. 

 

Tabela 04 - ANOVA (Teste para a diferença de médias por tempo de serviço) 

 Soma dos quadrados df Quadrado médio F Sig. 

Entre grupos 2,895 3 ,965 ,258 ,856 

Dentro de grupos 659,166 176 3,745   

Total 662,061 179    

Fonte: Dados da pesquisa – SPSS 

 

 

4.2 ANÁLISE FATORIAL 

 

 

De acordo com Corrar, Paulo e Dias Filho (2009), a Análise Fatorial é uma técnica 

estatística que busca, através da avaliação contínua de variáveis, a identificação de dimensões 

de variabilidade comuns existentes em um conjunto de fenômenos. Cada uma dessas variáveis 

latentes é denominada de Fator. A Análise Fatorial parte da estrutura de dependência existente 

entre as variáveis de interesse, permitindo a criação de um conjunto menor de variáveis 

(fatores) obtidas como funções das variáveis originais. Pode-se então perceber o quanto cada 

fator está associado a cada variável e o quanto o conjunto de fatores explica da variabilidade 

dos dados originais. 

Neste estudo existem 17 variáveis dependentes originais que compõem o 

questionário utilizado como instrumento de pesquisa. As variáveis dependentes originais 

estão diretamente associadas às afirmativas 1 a 17 do Questionário (Apêndice A), que foram 

utilizadas para observar a percepção dos docentes da UFRN sobre o Programa REUNI.  

O objetivo da Análise Fatorial é reduzir este conjunto de variáveis a um número 

menor de variáreis compostas (Fatores) para serem utilizados posteriormente em uma 

Regressão Linear Múltipla. Cada Fator é uma combinação linear das variáveis originais, 
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devendo ser interpretado como variáveis hipotéticas, que explicam parte da variabilidade dos 

dados originais. 

Um dos testes obtidos na Análise Fatorial foi o KMO (Kaiser-Meyer-Olklin) onde o 

MSA (Medida de Adequação da Amostra) indica o grau de explicação dos dados a partir dos 

Fatores encontrados na Análise. Baixos valores indicam que não existem números de 

suficientes de correlações significantes para conduzir a Análise Fatorial. 

De acordo com Corrar, Paulo e Dias Filho (2009), valores para KMO abaixo de 0,50, 

significa que os fatores encontrados na AF não conseguem descrever satisfatoriamente as 

variações dos dados originais. De acordo com os autores, valores próximos a 1,0 são mais 

adequados para o KMO. Através da Tabela 05 pode-se observar que o teste indicou um alto 

poder de explicação entre os Fatores e as variáveis (0,853), demonstrando que os Fatores 

encontrados na Análise Fatorial conseguem descrever satisfatoriamente as variações dos 

dados originais. 

 

Tabela 05 – Teste de Esfericidade de Bartlett e KMO 

Teste de KMO – MSA (Medida de Adequação da Amostra) ,853 

Teste de Esfericidade de Bartlett – Sig (Teste de Significância) ,000 

Fonte: Resultado da Análise Fatorial (Dados da Pesquisa) – SPSS 

 

Outro teste que pode ser observado na Tabela 05 é o Teste de Esfericidade de 

Bartlett, que indica se existe relação suficiente entre as variáveis para aplicação da Análise 

Fatorial. Corrar, Paulo e Dias Filho (2009) sugerem que para que seja possível a aplicação da 

AF, o valor de Sig. (teste de significância) não deve ser maior do que 0,05. Valores maiores 

demonstram que é provável que a correlação das variáveis seja muito pequena, impedindo a 

aplicação da AF. Na Tabela acima pode-se observar que o valor encontrado para Sig (0,000) 

indica que é possível a aplicação da AF com as variáveis utilizadas.  

A Matriz Anti-imagem (Tabela 06) indica o poder de explicação dos Fatores em cada 

uma das variáveis utilizadas. A diagonal principal da Matriz, contida na tabela, indica o MSA 

(Medida de Adequação da Amostra) para cada uma das variáveis analisadas. De acordo com 

Hair et al. (2005), valores menores do que 0,50 são considerados inaceitáveis para a análise e 

foram retirados do modelo. A Tabela 04 mostra as variáveis que permaneceram no modelo, 

após a eliminação das que apresentaram valores de MSA menores do que 0,50.  
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Tabela 06 – Matriz Anti-imagem 

Variáveis 
Q1 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 

Anti-

imagem de 

correlação 

Q1 ,902
a -,032 -,028 -,202 ,009 -,127 ,033 -,082 ,044 -,217 -,160 ,057 ,065 ,005 -,001 

Q3 -,032 ,832
a -,459 ,254 ,033 -,082 -,112 ,013 -,048 ,087 ,013 -,023 -,119 ,122 -,187 

Q4 -,028 -,459 ,808
a -,197 -,173 ,132 ,017 ,058 -,002 ,180 ,064 -,097 ,045 ,006 -,071 

Q5 -,202 ,254 -,197 ,821
a -,004 -,296 -,037 -,051 -,009 -,268 -,065 ,022 -,111 ,054 ,032 

Q6 ,009 ,033 -,173 -,004 ,749
a -,147 -,008 -,154 -,018 ,044 ,017 ,100 -,026 -,404 -,028 

Q7 -,127 -,082 ,132 -,296 -,147 ,887
a -,015 ,129 ,097 -,123 -,106 ,064 ,004 ,092 ,002 

Q9 ,033 -,112 ,017 -,037 -,008 -,015 ,921
a -,083 -,277 ,059 ,075 -,067 -,076 -,152 -,059 

Q10 -,082 ,013 ,058 -,051 -,154 ,129 -,083 ,891
a -,179 ,104 ,057 ,002 -,017 -,021 -,253 

Q11 ,044 -,048 -,002 -,009 -,018 ,097 -,277 -,179 ,886
a -,111 -,021 -,193 ,027 -,007 -,182 

Q12 -,217 ,087 ,180 -,268 ,044 -,123 ,059 ,104 -,111 ,841
a -,243 -,198 ,209 -,074 ,043 

Q13 -,160 ,013 ,064 -,065 ,017 -,106 ,075 ,057 -,021 -,243 ,883
a ,091 -,190 ,042 -,055 

Q14 ,057 -,023 -,097 ,022 ,100 ,064 -,067 ,002 -,193 -,198 ,091 ,846
a -,333 -,069 -,255 

Q15 ,065 -,119 ,045 -,111 -,026 ,004 -,076 -,017 ,027 ,209 -,190 -,333 ,777
a -,288 ,094 

Q16 ,005 ,122 ,006 ,054 -,404 ,092 -,152 -,021 -,007 -,074 ,042 -,069 -,288 ,804
a -,084 

Q17 -,001 -,187 -,071 ,032 -,028 ,002 -,059 -,253 -,182 ,043 -,055 -,255 ,094 -,084 ,897
a 

Fonte: Resultado da Análise Fatorial (Dados da Pesquisa) – SPSS 

ª MSA – Medida de Adequação da Amostra 

 

 

Outro teste importante na Análise Fatorial é o das Comunalidades, que são, de 

acordo com Hair et al. (2005, p. 90), a “quantia total de variância que uma variável original 

compartilha com todas as outras variáveis incluídas na análise”. Quanto maior a 

comunalidade, maior será o poder de explicação daquela variável pelo fator. Alguns dos 

valores obtidos na Análise Fatorial apresentaram resultados um pouco menores do que 0,50. 

Entretanto, as questões foram mantidas no modelo devido à importância que têm para a 

pesquisa. A Tabela 07 demonstra os resultados obtidos para as Comunalidades. 

 

 

Tabela 07 - Comunalidades 

Variáveis Inicial Extração (*) 

Q1 1,000 ,608 

Q3 1,000 ,756 

Q4 1,000 ,785 

Q5 1,000 ,646 

Q6 1,000 ,744 

Q7 1,000 ,605 
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Q9 1,000 ,521 

Q10 1,000 ,425 

Q11 1,000 ,662 

Q12 1,000 ,706 

Q13 1,000 ,497 

Q14 1,000 ,606 

Q15 1,000 ,447 

Q16 1,000 ,739 

Q17 1,000 ,638 

Fonte: Resultado da Análise Fatorial (Dados da Pesquisa) – SPSS 

*Método de Extração: Análise das componentes principais 

 

 

  A Tabela 08 (Total da Variância explicada) demonstra o grau de explicação 

atingido com os 4 Fatores que foram encontrados na Análise Fatorial Exploratória. Com 

relação a este indicativo observa-se que o Modelo consegue explicar 62,5% da variância dos 

dados originais. De acordo com Hair et al. (2005), valores acima de 60% são considerados 

satisfatórios. Desta forma é possível explicar a percepção dos Docentes quanto ao programa 

REUNI através dos quatro fatores obtidos na Análise Fatorial. 

 

Tabela 08 - Total da Variância Explicada 

Componente 

Autovalores Iniciais 

Extração da Soma dos 

Quadrados das Cargas 

Rotação da Soma dos 

Quadrados das Cargas 

Total 

% de 

Variância 

% 

Acumulativo  Total 

% de 

Variância 

% 

Acumulativo  Total 

% de 

Variância 

% 

Acumulativo  

1 5,315 35,436 35,436 5,315 35,436 35,436 3,016 20,109 20,109 

2 1,918 12,788 48,224 1,918 12,788 48,224 2,941 19,608 39,718 

3 1,132 7,549 55,773 1,132 7,549 55,773 1,752 11,679 51,397 

4 1,019 6,794 62,567 1,019 6,794 62,567 1,676 11,170 62,567 

Fonte: Resultado da Análise Fatorial (Dados da Pesquisa) - SPSS 

 

A Tabela 09 (Rotação da Matriz Componente) demonstra quais são os Fatores que 

conseguem explicar melhor cada uma das variáveis que foram consideradas na Análise. O 

objetivo inicial é o de reduzir o número de variáveis do questionário através da Análise 

Fatorial, facilitando a fase seguinte (Análise de Regressão Múltipla). A AF realizada obteve 

quatro fatores. 
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Tabela 09 – Rotação da Matriz Componente
a
 

Variáveis 
Componente (Fatores) 

1 2 3 4 

Q11 ,801     

Q14 ,754     

Q17 ,690     

Q9 ,637     

Q10 ,568     

Q5  ,785    

Q1  ,759    

Q12  ,738    

Q7  ,703    

Q13  ,670    

Q6   ,827   

Q16     ,770   

Q15     ,508   

Q4      ,827 

Q3      ,749 

Fonte: Resultado da Análise Fatorial (Dados da Pesquisa) – SPSS 

*Método de Extração: Análise da Componente Principal 

**Método de Rotação: Varimax com normalização Kaiser 

ª Rotação convergiu em 6 interações 

 

 

A partir da Tabela 09 podemos então nomear cada um dos fatores associando-os às 

dimensões teóricas referentes ao Questionário (Apêndice A):  

- Ao Fator 1 estão associadas as afirmativas referentes aos resultados práticos do 

REUNI na UFRN durante o período de 2008 a 2012, desta forma o Fator 1 pode ser nomeado 

como “Percepção dos resultados práticos do REUNI na UFRN” – PERCRESULT. As 

Questões que foram correlacionadas a este Fator (Q9, Q10, Q11, Q14 e Q17), estão 

diretamente ligadas aos resultados práticos do programa REUNI na UFRN, ou seja, as 

afirmativas contidas nessas questões foram elaboradas procurando captar a percepção dos 

docentes quanto aos resultados já alcançados pelo programa na UFRN, de acordo com a 

publicação contida no Relatório do REUNI 2008-2012 (UFRN, 2013).  

 - O Fator 2 conseguiu associar as afirmativas referentes a influência do REUNI nas 

atividades docentes, sendo assim, este Fator pode ser nomeado como “Percepção da 

influência do REUNI nas atividades docentes” - PERCATIV. A este Fator foram agrupadas as 

Questões Q1, Q5, Q7, Q12 e Q13 (Tabela 09), que foram elaboradas procurando captar a 

percepção dos docentes quanto à influência do REUNI em suas atividades. 
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- O Fator 3 agrupou as afirmações correspondentes às Metas globais do REUNI, 

podendo ser nomeado como “Percepção quanto às Metas do Programa REUNI” - 

PERCMETA. Este fator agrupou as afirmativas contidas nas Questões Q6, Q15 e Q16, que 

foram elaboras procurando captar a percepção dos docentes quanto às Metas do programa. 

- Ao Fator 4 foram associadas as afirmativas quanto às aquisições de bens e serviços 

e contratações  de pessoal ocorridas através do programa REUNI, podendo então ser este 

Fator nomeado como “Percepção quanto a aquisição de bens e recursos humanos advindos do 

programa REUNI” - PERCBENS. As questões agrupadas por este Fator foram Q3 e Q4, que 

foram elaboradas procurando captar a percepção dos docentes quanto às transformações 

ocorridas através da aquisição de bens e serviços e recursos humanos, devido ao programa 

REUNI.  

 

 

4.3 ANÁLISE DE REGRESSÃO MÚLTIPLA 

 

 

Após a realização da Análise Fatorial foi feita a regressão múltipla dos fatores com a 

variável explicativa. Cada Fator é chamado de variável independente e foi relacionado com a 

questão 18 (atribuição de uma nota ao Programa REUNI), que neste caso é a variável 

dependente (Q18) 

De acordo com Hair et al. (2005), a Análise de Regressão Múltipla é uma técnica 

estatística que pode ser usada para analisar a relação entre uma única variável dependente e 

várias variáveis independentes, com o objetivo de usar as variáveis independentes, cujos 

valores são conhecidos, para estimar a variável dependente selecionada pelo pesquisador, 

onde cada variável independente tem o seu peso, que denota a sua contribuição relativa para a 

predição da variável dependente.  

No presente estudo a Regressão Múltipla foi realizada com os quatro fatores 

encontrados na Análise Fatorial e utilizando como variável dependente Q18 (“Qual a nota que 

você dá ao programa REUNI, implantado na UFRN?”). Na Tabela 10 (Resumo do Modelo) 

pode-se verificar que na Regressão os Fatores encontrados explicam 73,1% da percepção dos 

docentes da UFRN sobre o Programa REUNI. Isso pode ser observado através do R² 

(coeficiente de determinação), cujo valor obtido foi de 0,731, demonstrando o percentual da 

variável dependente Q18 que consegue ser explicado pelos quatro fatores utilizados na 

Regressão. 
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Tabela 10 – Resumo do Modelo 

Modelo R R Quadrado R Quadrado Ajustado Erro Padrão da Estimativa 

1 ,855 ,731 ,725 1,00931 

Fonte: Resultado da Análise de Regressão Múltipla (Dados da Pesquisa) - SPSS 

 

A Tabela 11 (ANOVA) demonstra a Análise de Variância, onde pode ser observado 

que os Fatores utilizados explicam uma variação significativa na variável dependente Q18. 

Como o valor obtido para Sig (0,000) é menor que o valor de α (0,05), rejeita-se a hipótese de 

que R² seja igual a zero. A variável estatística exerce influência sobre a variável dependente e 

o modelo é significativo. Neste caso existem evidências que o modelo ajustado demonstra 

relacionamento linear entre a variável dependente Q18 e o conjunto de variáveis 

independentes (Fatores). 

 

Tabela 11 – ANOVA
*
 

Modelo 

Soma dos 

Quadrados df 

Média dos 

Quadrados Sig. 

1 Regressão 483,788 4 120,947 ,000 

Residual 178,273 175 1,019  

Total 662,061 179   

Fonte: Resultado da Análise de Regressão Múltipla (Dados da Pesquisa) - SPSS 
* Variável Dependente: Q18 

 

 

A Tabela 12 (Coeficientes) demonstra que a Regressão existe para todas as variáveis 

(Fatores), sendo significativas a menos de 1% (Sig = 0,000). Pode-se ainda confirmar a 

significância de cada um dos coeficientes isoladamente.  

 

Tabela 12 - Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes não 

padronizados Coeficientes padronizados 

B Beta 

1 Constante 7,128  

PERCRESULT 1,129 *** 

(0,75) 

,587 

PERCATIV -,886*** 

(0,75) 

-,460 
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PERCMETA ,327*** 

(0,75) 

,170 

PERCBENS ,733*** 

(0,75) 

,381 

Fonte: Resultado da Análise de Regressão Múltipla (Dados da Pesquisa) – SPSS 

Variável Dependente: Q18 

* Significativo a 10% 

** Significativo a 5% 

*** Significativo a 1% 

 

Pode-se também observar na Tabela 12 que o Fator PERCRESULT (Percepção dos 

resultados práticos do REUNI na UFRN), foi o que apresentou impacto mais forte na variável 

dependente Q18 (1,129), demonstrando que este fator tem grande importância na percepção 

dos docentes quando estes atribuem uma nota ao Programa REUNI. Os valores obtidos na 

Análise de Regressão demonstram que os resultados práticos do programa são percebidos de 

forma mais clara pelos docentes avaliados, sendo esta dimensão a que causa maior impacto na 

nota final atribuída ao programa. 

O Fator PERCATIV (Percepção da influência do REUNI nas atividades docentes), 

causou o segundo maior impacto nas respostas dadas a questão Q18, com o valor obtido de (-) 

0,886. Ou seja, apesar de influenciar fortemente na nota atribuída ao REUNI, a relação deste 

Fator com a resposta dada a Questão 18 (Nota atribuída ao REUNI) foi negativa. A influência 

negativa que este Fator exerce sobre a resposta dada a Questão 18 está relacionada ao fato de 

que as respectivas afirmativas contidas nas questões Q1, Q5, Q7, Q12 e Q13, relacionarem o 

programa REUNI de forma negativa às atividades docentes. O impacto ocorrido na resposta 

dada à Questão 18 demonstra a importância dada pelos docentes à influência do programa 

REUNI em suas atividades na UFRN. A relação negativa do Fator PERCATIV demonstra que 

os docentes não percebem a existência de uma influência negativa, por parte do REUNI, em 

suas atividades.   

O Fator PERCMETA (Percepção quanto às Metas do Programa) foi o que apresentou 

menor impacto na variável dependente Q18 (com o valor de 0,327), demonstrando que a 

percepção quanto ao cumprimento das metas do REUNI teve a menor influência na nota 

atribuída ao Programa, dentre as avaliadas. O fraco impacto que esta dimensão causou na nota 

atribuída ao programa, pode estar relacionado ao fato da falta de conhecimento aprofundado 

sobre as metas do REUNI, por parte dos professores avaliados. 

O Fator PERCBENS (Percepção quanto à aquisição de bens e recursos humanos 

advindos do programa REUNI) também impactou na nota atribuída ao REUNI (0,733), 
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demonstrando a importância dessas questões (infraestrutura e recursos humanos) na nota 

atribuída pelos docentes ao Programa REUNI implantado na UFRN. O impacto causado por 

esta dimensão demonstra que os resultados mais explícitos do programa (aquisição de bens e 

recursos humanos) conseguem ser percebidos mais claramente pelos docentes avaliados.  

Segundo Corrar, Paulo e Dias Filho (2009), a avaliação de uma boa ou má análise de 

regressão múltipla está atrelada à situação dos resíduos. Os pressupostos quanto aos resíduos 

são fundamentais para que se evitem vieses nas estimativas.  

O primeiro teste realizado para avaliar os pressupostos da Regressão foi o de 

Normalidade dos Resíduos, obtido pelo Teste Kolmogorov-Smirnov (Apêndice C - Tabela 

14), que demonstra que o conjunto de resíduos produzidos em todo o intervalo das 

observações deve apresentar distribuição normal, indicando que os casos amostrados se 

dispõem normalmente em toda a extensão da população estudada. De acordo com Corrar, 

Paulo e Dias Filho (2009), para esse teste (Kolmogorov-Smirnov) o valor de Sig. deve ser 

maior do que o valor de α. Como o valor obtido para Sig. (0,871) foi maior do que o valor de 

α (0,05), fica demonstrado que a distribuição da série é normal. 

A distribuição dos resíduos obtidos no SPSS também pode ser observada na Figura 1 

– Histograma (Apêndice C), que apresenta a distribuição dos termos de erro. É possível 

observar no Histograma que a distribuição dos resíduos se aproxima bastante da normal. 

Outro pressuposto que deve ser observado na Regressão diz respeito à avaliação da 

ausência de auto correlação serial dos resíduos. A Tabela 15 – Resumo do Modelo (Apêndice 

C) demonstra a inexistência de auto correlação serial, que pode ser observada pelo valor 

obtido através do teste de Durbin-Watson, cujo valor encontrado foi de 2,136, demonstrando 

que não existe auto correlação serial. De acordo com Corrar, Paulo e Dias Filho (2009), 

valores obtidos para o teste Durbin-Watson próximos a 2 atendem ao pressuposto da 

regressão. 

O próximo teste realizado na Regressão foi para verificar a existência, ou não, de 

Multicolinearidade entre as variáveis independentes, ou seja, se as variáveis explicativas 

(fatores) não se relacionam. Os resultados obtidos na Tabela 16 – Coeficientes (Apêndice C) 

demonstram o relatório gerado no SPSS para os Testes VIF (Variance Inflation Factor) e o 

Tolerance. De acordo com Hair et a.l (2005), quando o resultado para esses dois testes estão 

próximos de 1 é indicativo de não detecção de multicolinearidade, pois o Coeficiente de 

Determinação terá sido próximo de zero. Portanto os Fatores não guardam correlação entre si. 

Isso já era esperado, pois a regressão foi realizada a partir de um conjunto de fatores. Isso 

porque o VARIMAX promove tal característica. 
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Um último teste realizado para avaliação dos pressupostos da Regressão é o de 

Heterocedasticidade, que ocorre quando se observa que a dispersão dos resíduos aumenta, 

alterando a variância. Os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 17 – 

Coeficientes (Apêndice C), utilizando-se o teste de Pesarán-Pesarán. Os valores obtidos 

demonstram que não ocorre Heterocedasticidade, pois os valores apresentados para a 

Variância permanecem constantes quando é realizada a Regressão com os resíduos elevados 

ao quadrado.  

Uma síntese da análise dos pressupostos da Regressão pode se observada na Tabela 

13 (Sumário dos pressupostos da Regressão): 

 

Tabela 13 - Sumário dos pressupostos da Regressão 

Estatísticas Resultados obtidos 

Normalidade - Teste Kolmogorov-Smirnov Sig. 0,871 

Auto correlação - Teste Durbin-Watson  2,136 

Multicolinariedade - Testes VIF e  

Tolerância  

1,000 

1,000 

Heterocedasticidade – Testes VIF e  

Tolerância 

1,000 

1,000 

Fonte: Próprio Autor - Resultados da Análise de Regressão Múltipla (Dados da Pesquisa)  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer deste trabalho foi possível observar a importância que tem o programa 

REUNI para o ensino superior público. Não somente o MEC apresenta o programa como a 

solução para esse nível de ensino, como também vários autores se referem ao REUNI como 

uma grande reforma do ensino superior público no Brasil na atualidade.  

O objeto desta pesquisa não foi a avaliação do REUNI implantado na UFRN, mas 

sim procurar captar como os principais atores envolvidos no ensino superior público em nosso 

Estado – os docentes da UFRN, percebem o programa REUNI. 

O objetivo geral desta pesquisa, de averiguar a percepção dos professores da UFRN 

sobre o programa REUNI, foi alcançado. A aplicação do instrumento de pesquisa conseguiu 

captar uma “fotografia” da percepção dos professores da UFRN sobre o programa REUNI, 

instituído na UFRN.  

A principal dificuldade desta pesquisa diz respeito ao envio do instrumento de 

pesquisa para os docentes da instituição. O objetivo era atingir o maior número de docentes e 

de Centros e unidades acadêmicas, envolvendo também as unidades mais distantes (interior 

do estado). Somente através do envio dos questionários por meio eletrônico seria possível 

conseguir atingir o universo desejado. Para enviar os questionários para todos os docentes foi 

necessária a autorização da Superintendência de Informática (SINFO) e da Pró-reitoria de 

Planejamento (PROPLAN). Fato que, devido aos processos burocráticos, demorou quase dois 

meses. O envio dos questionários foi realizado através da utilização do sistema SIGADMIN, 

através do qual foi possível mandar e-mail contendo o link do questionário (elaborado no 

googledocs) para todos os docentes ativos da UFRN. 

O retorno dos questionários, apesar do número um pouco abaixo do calculado para a 

amostra, conseguiu atingir todos os Centros da UFRN e algumas unidades acadêmicas, 

chegando ao interior do Estado, nos Campi de Caicó (CERES) e Santa Cruz (FACISA). Os 

180 questionários avaliados puderam demonstrar como os docentes percebem o programa 

REUNI na UFRN.  

Atendendo ao objetivo específico “Verificar o nível de aprovação por parte docentes 

da UFRN ao programa REUNI”, a pesquisa conseguiu demonstrar que os docentes aprovam o 

REUNI. A questão 18 do questionário, que perguntava sobre a nota que o entrevistado daria 

ao programa, conseguiu captar esta aprovação. A média da nota obtida de 7,127, em uma 

escala que variava de 1 (pior nota) a 10 (melhor nota), pode constatar essa aprovação.  
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Foi possível observar que a aprovação ao programa REUNI se deu de forma geral e 

em todos os centros avaliados individualmente. O fato de alguns Centros/Unidades terem sido 

criados após a implantação do programa REUNI não interferiu na resposta dos docentes sobre 

a nota atribuída ao programa. Pode-se observar, através dos testes estatísticos realizados, que 

a nota média não foi alterada devido ao tempo de existência do Centro/Unidade. As notas 

atribuídas pelos docentes que estão lotados em Centros mais tradicionais na UFRN (CCHLA, 

CCS, CT, CCET e CCSA) foram praticamente as mesmas das notas atribuídas pelos docentes 

que estão lotados em Centros e Unidades criadas recentemente (durante o REUNI), como é 

caso do Centro de Educação (CE) e da Escola de Ciência e Tecnologia (ECT).  

As notas atribuídas pelos docentes lotados nos campi do interior (CERES e FACISA) 

também foram bastante próximas das notas dos outros Centros, ocorrendo aprovação do 

programa em todos os locais pesquisados. 

O tempo que o docente trabalha na instituição foi outro aspecto avaliado na pesquisa, 

que também não interferiu na nota atribuída ao programa. Os professores que tem mais de 10 

anos na UFRN atribuíram uma nota um pouco menor do que os que têm de 1 a 5 anos na 

instituição. Os testes estatísticos demonstraram que as diferenças entre essas médias não 

foram significativas.  

A análise mais importante desta pesquisa se refere às dimensões que puderam ser 

demonstradas através da Análise Fatorial e da influência destas dimensões na nota atribuída 

ao programa REUNI, realizada através de uma Análise de Regressão Múltipla. 

Através da pesquisa foi possível atender ao objetivo específico “Investigar quais 

foram as dimensões do REUNI que mais impactaram na percepção geral dos docentes sobre o 

programa”, sendo observado que a dimensão que mais influenciou na opinião dos docentes, 

quando esses atribuem notas ao REUNI, estava relacionada aos resultados práticos do 

REUNI, ou seja, a percepção dos docentes foi altamente influenciada pelos resultados práticos 

que o REUNI proporcionou na UFRN. Esta dimensão pode ser captada, pois às questões que 

estão associadas a este fator foram elaboradas com base no Relatório do REUNI 2008 a 2012, 

produzido pela própria UFRN em junho de 2013. 

Outra dimensão que também influenciou na percepção dos docentes diz respeito à 

influência do REUNI nas atividades docentes. Foi possível observar, através das análises 

realizadas, que de modo geral os professores da UFRN não veem o REUNI como um entrave 

às suas atividades, principalmente em sala de aula (prática docente).  

A dimensão encontrada que se refere aos fatores de infraestrutura e recursos 

humanos, pode ser observada como causadora de influência na nota atribuída ao programa 
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REUNI. Esta dimensão também influenciou na percepção dos docentes, demonstrando, mais 

uma vez, que há uma maior percepção sobre os aspectos práticos do REUNI do que o 

conhecimento do programa em si. 

Quanto à dimensão referente às metas contidas no Decreto que criou o REUNI, que 

atende ao objetivo específico “Verificar como os docentes da UFRN percebem o 

cumprimento das metas acordadas com o REUNI”, foi a que menos interferiu na opinião dos 

docentes, quando esses atribuem notas ao programa. Através das respostas dadas às questões 

referentes a esta dimensão, observa-se que não existe um conhecimento aprofundado sobre as 

metas do REUNI. Os docentes conseguem perceber mais os resultados práticos do programa 

do que realmente o conhecem em profundidade. Parece não haver opinião formada quanto ao 

cumprimento das metas do programa. 

De modo geral o objetivo da pesquisa foi alcançado, pois foi possível analisar como 

os docentes percebem o programa REUNI, implantado na UFRN durante o período de 2008 a 

2012. A importância do REUNI para a UFRN pode ser percebida na opinião dos docentes, 

não somente pela aprovação que foi observada através da nota atribuída ao programa, mas 

também pela forma como esses avaliaram alguns aspectos abordados individualmente no 

questionário.  

 

  



52 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

ARAÚJO, Maria Arlete Duarte de; PINHEIRO, Helano Diógenes. Reforma gerencial do 

Estado e rebatimentos no sistema educacional: um exame do REUNI. Ensaio: avaliação 

de políticas públicas. Educ., Rio de Janeiro, v. 18, n. 69, p. 647-668, out./dez. 2010. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v18n69/v18n69a02.pdf>. Acesso em: 30 jul. 

2013. 

BOSI, Antônio de Pádua. A precarização do trabalho docente nas instituições de ensino 

superior do Brasil nesses últimos 25 anos. Educação e Sociedade, Campinas, vol. 28, n. 

101, p. 1503-1523, set./dez. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v28n101/ 

a1228101>. Acesso em: 06 ago. 2013. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 10 jun. 

2013. 

BRASIL. Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931. Estatuto da Universidade Brasileira. 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19851.htm> 

Acesso em 10 jul. 2013. 

BRASIL. Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007. Institui o Programa de Aceleração 

do Crescimento - PAC, o seu Comitê Gestor, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6025.htm>. Acesso 

em 02 jun. 2013. 

BRASIL. Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. Institui o Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6096.htm>. Acesso em 

02 jun. 2013. 

BRASIL. Lei 11.096, de 13 de janeiro de 2005. Institui o Programa Universidade para 

Todos – PPROUNI.  Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2005/Lei/L11096.htm>. Acesso em 15 jun. 2013. 

BRASIL. Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.htm>. Acesso 

em 15 jun. 2013. 

BRASIL. Lei 5.540, de 28 de novembro de 1968. Fixa normas de organização e 

funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras 

providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5540.htm>. Acesso 

em 20 jun. 2013. 

http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v18n69/v18n69a02.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v28n101/%20a1228101
http://www.scielo.br/pdf/es/v28n101/%20a1228101
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19851.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6025.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6096.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/L11096.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/L11096.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5540.htm


53 
 

BRASIL. Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 

2º graus, e dá outras providências.  Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692.htm>. Acesso em 18 jun. 2013. 

BRASIL. Lei 9.394, de 02 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. 

Acesso em 20 jun. 2013. 

BRASIL. Ministério da Administração e Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado. MARE: 1995. Disponível em: 

<http://www.cebes.org.br/media/File/Plano%20Diretor%20da%20Reforma%20do%20Aparel

ho%20do%20Estado.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2013. 

BRASIL. Ministério da Administração e Reforma do Estado. Programa de modernização 

do poder executivo federal. MARE: 1998. Disponível em: 

<http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/cadernosmare/caderno 16.pdf>. Acesso 

em 18 jul. 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Gerais do REUNI. Agosto de 2007. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/diretrizesreuni.pdf>. Acesso em: 

16 jun. 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. O Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, 

princípios e programas. Brasília, DF: MEC, 2007. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/>. Acesso em 28 jun. 2013. 

CHAVES, Vera Lúcia Jacob; MENDES, Odete Cruz. REUNI: o contrato de gestão na 

Reforma da Educação Superior pública. In: CHAVES, Vera L.J; CABRAL NETO, 

Antonio; NASCIMENTO, Ilma V. (Orgs.) Políticas para a educação superior no Brasil: 

velhos temas e novos desafios. São Paulo: Xamã, 2009. 

COCHRAN, W. G. Técnicas de amostragem. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1965. 

CORBUCCI, Paulo Roberto. Avanços, limites e desafios das Políticas do MEC para a 

Educação Superior na Década de 1990: Ensino de Graduação. Texto para Discussão nº 

869, IPEA, Brasília, março, 2002. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4424>. 

Acesso em: 17 jun. 2013. 

CORRAR, L.J; PAULO. E; DIAS FILHO,J. M. (2007). Análise Multivariada para os 

cursos de Administração, Ciências Contábeis e Economia. FIPECAFI – Fundação Instituto 

de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras: São Paulo: Atlas, 2007. 

CUNHA, Luiz Antônio. Ensino superior e universidade no Brasil. In: LOPES, Eliane 

Marta Teixeira Lopes; FARIA FILHO, Luciano Mendes; VEIGA, Cynthia Greive. 500 anos 

de educação no Brasil. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm%3e.%20Acesso%20em%2020%20jun.%202013
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm%3e.%20Acesso%20em%2020%20jun.%202013
http://www.cebes.org.br/media/File/Plano%20Diretor%20da%20Reforma%20do%20Aparelho%20do%20Estado.pdf
http://www.cebes.org.br/media/File/Plano%20Diretor%20da%20Reforma%20do%20Aparelho%20do%20Estado.pdf
http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/cadernosmare/caderno%2016
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/diretrizesreuni.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4424


54 
 

CUNHA, Luiz Antônio. O ensino superior no octênio FHC. Educação e Sociedade, 

Campinas, vol. 24, n. 82, p. 37-61, abril 2003. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/es/v24n82/ a03v24n82.pdf>. Acesso em 04 ago. 2013. 

DEUS, Maria Alba Pereira de. Reforma da educação superior e gestão das universidades 

federais: o planejamento institucional na Universidade Federal de Viçosa, 2008. 246 f. 

Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2008. 

Disponível em:  <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_ 

action=&co_obra=121471> . Acesso em: 16 ago. 2013 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Contratos de gestão. Contratualização do controle 

administrativo sobre a administração indireta e sobre as organizações sociais. Revista da 

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. São Paulo, n. 45/46, [s.p], jan./dez. 1996. 

Disponível em: <www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge>. Acesso em: 03 jul. 2013. 

FERNANDES, Florestan. Universidade brasileira: reforma ou revolução. São Paulo: Alfa-

ômega, 1975. 

HAIR, J.F. Jr. et al.. Trad. Sant´Anna, Adonai Schlup ; Neto, Anselmo Chaves. Análise 

Multivariada de Dados. 5. ed. Porto Alegre : Bookman, 2005. 

LÉDA, Denise Bessa; MANCEBO, Deise. REUNI: heteronomia e precarização da 

universidade e do trabalho docente. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 34, n. 1, p. 49-

64, 2009. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article /view/8457/4922>. 

Acesso em: 09 ago. 2013. 

LIMA, Kátia. Contra-reforma da educação nas Universidades Federais: o REUNI na 

UFF. Universidade e Sociedade, Brasília, v. 44, p. 147-157, 2009. Disponível em: 

<http://www.aduff.org.br/especiais/download/20090917_contra-reforma.pdf>. Acesso em 29 

ago. 2013. 

MANCEBO, Deise; MAUÉS, Olgaíses; CHAVES, Vera Lúcia Jacob. Crise e reforma do 

Estado e da universidade brasileira: implicações para o trabalho docente. Educar, 

Curitiba, n. 28, p. 37-53, 2006. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/er/n28/a04n28.pdf>.  Acesso em: 30 jul. 2013. 

MARTINS, Carlos B. A. Privatização: a política do Estado autoritário para o ensino 

superior. In: Cadernos do Cedes – Centro de Estudos Educação e Sociedade. n° 5: São Paulo: 

Cortez Editora e Autores Associados, 1982. 

NELLIS, John R. Contract plans and public enterprise performance. Washington: World 

Bank, 1989. (Bank Discussion Papers 46, 48.). Disponível em: 

<http://books.google.com.br/books>. Acesso em: 02 ago. 2013. 

PACHECO, Silvia Regina. Contratualização de resultados no setor público: a experiência 

brasileira e o debate internacional. IX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma 

del Estado y de la Administración Pública, Madrid, España, 2 – 5 Nov. 2004. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/es/v24n82/%20a03v24n82.pdf
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge
http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article%20/view/8457/4922
http://www.aduff.org.br/especiais/download/20090917_contra-reforma.pdf
http://www.scielo.br/pdf/er/n28/a04n28.pdf
http://books.google.com.br/books


55 
 

<http://xa.yimg.com/kq/groups/24970920/1518095912/name/RPacheco_CLAD2004_CLAD.

pdf>. Acesso em: 29 jul. 2013. 

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Reforma do Estado para a cidadania – A reforma 

gerencial brasileira na perspectiva internacional. São Paulo: Editora 34; Brasília: ENAP, 

1998.  

RANIERE, Nina. Autonomia universitária. São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 

1994. 

RIBEIRO, Maria Luisa Santos. História da educação brasileira - a organização escolar. 

17. Ed. São Paulo: Cortês, 1987. 

SAMPAIO, Helena. O ensino superior no Brasil: o setor privado. São Paulo: 

Fapesp/Hucitec, 2000. 

SCHWARZ, Letícia. A Experiência de Contratualização de Resultados no Governo 

Federal Brasileiro. Pesquisa com Órgãos Supervisores de Contratos de Gestão – Produto 1: 

Contratos de Gestão no Governo Federal. Programa de Estratégia e Plano de Ação para a 

Efetividade do Desenvolvimento no Brasil – PRODEV. Brasília, 2009. Disponível em 

<http://www.gespublica.gov.br/biblioteca/pasta.2010-12-08.3617032145>. Acesso em: 02 

ago. 2013. 

SOARES, Maria Susana Arrosa. A educação superior no Brasil. Instituto Internacional para 

a Educação Superior na América Latina e no Caribe IESALC – Unesco – Caracas. Porto 

Alegre – Brasil, Novembro de 2002. Disponível em: 

<http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-1/textos/educacao-cultura/texto -6-

2013-a-educacao-superior-no-brasil.pdf> Acesso em: 26 ago. 2013. 

SOBRINHO, José Dias. Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação 

superior. São Paulo: Cortez, 2003. 

SOUZA, Regina Luna Santos de. Contratos de gestão na administração pública federal: 

ainda em transição para uma administração pública gerencial. XVII Congreso 

Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 

Cartagena, Colombia, 30 oct. - 2 Nov. 2012. Disponível em: 

<http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/cladxvii/souzareg.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2013 

TEIXEIRA, Anísio. Ensino superior no Brasil: análise e interpretação de sua evolução 

até 1969. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2005. Disponível em 

<http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/livros/chama_introducao.htm>. Acesso em 13 ago. 

2013. 

TRINDADE, Hélgio. Apresentação. In: TEIXEIRA, Anísio. Ensino superior no Brasil: 

análise e interpretação de sua evolução até 1969. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2005. 

http://www.gespublica.gov.br/biblioteca/pasta.2010-12-08.3617032145
http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-1/textos/educacao-cultura/texto%20-6-2013-a-educacao-superior-no-brasil.pdf
http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-1/textos/educacao-cultura/texto%20-6-2013-a-educacao-superior-no-brasil.pdf
http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/cladxvii/souzareg.pdf
http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/livros/chama_introducao.htm


56 
 

UFRN. Projeto de Reestruturação e Expansão – REUNI/UFRN. Relatório 2008 – 2012. 

Natal: 2013. Disponível em: <http://www.reuni.ufrn.br/categorias/view/10>. Acesso em 30 

out. 2013. 

UFRN. Proposta de Reestruturação e Expansão (REUNI). Natal: 2007. Disponível em: 

<http://www.reuni.ufrn.br/files/PropostaDeReestruturacaoEExpansaoDaUFRN.pdf>. Acesso 

em 30 jun. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reuni.ufrn.br/categorias/view/10


57 
 

 

APÊNDICE A – Instrumento de Pesquisa 
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APÊNDICE B – E-mail enviado aos docentes da UFRN 

 

Tela do sistema SIGAdmin, contendo o envio da mensagem para todos os docentes 

de terceiro grau da Universidade da UFRN: 
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APÊNDICE C – Pressupostos da Regressão Linear Múltipla 

 

Figura 1 - Histograma 

 
Fonte: Resultado da Análise de Regressão Múltipla (Dados da Pesquisa) - SPSS 

 

 

 

Tabela 14 - Teste Kolmogorov-Smirnov 

 Resíduo Padronizado 

N 180 

Parâmetros Normais
a,b

 Média ,0000000 

Desvio Padrão ,98876369 

Maiores Diferenças 

Extremas 

Absoluto ,044 

Positivo ,042 

Negativo -,044 

Kolmogorov-Smirnov Z ,595 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,871 

a. Teste de distribuição é Normal. 
b. Calculado a partir de dados 

Fonte: Resultado da Análise de Regressão Múltipla (Dados da Pesquisa) - SPSS 
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Tabela 15 – Resumo do Modelo 

Modelo R 

R 

Quadrado 

R Quadrado 

Ajustado 

Erro Padrão da 

Estimativa Durbin-Watson 

1 ,855
a
 ,731 ,725 1,00931 2,136 

Fonte: Resultado da Análise de Regressão Múltipla (Dados da Pesquisa) - SPSS 

 

 

Tabela 16 – Coeficientesª 

Modelo 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Sig. 

Estatísticas de 

Colinearidade 

B Erro Padrão Beta Tolerância VIF 

1 (Constante) 7,128 ,075  94,747 ,000   

PERCRESULT 1,129 ,075 ,587 14,964 ,000 1,000 1,000 

PERCATIV -,886 ,075 -,460 -11,739 ,000 1,000 1,000 

PERCMETA ,327 ,075 ,170 4,334 ,000 1,000 1,000 

PERCBENS ,733 ,075 ,381 9,716 ,000 1,000 1,000 

a. Variável dependente: Q18 

Fonte: Resultado da Análise de Regressão Múltipla (Dados da Pesquisa) - SPSS 

 

 

Tabela 17 – Coeficientesª 

Modelo 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Sig. 

Estatísticas de 

Colinearidade 

B Erro padrão Beta Tolerância VIF 

1 (Constante) ,826 ,140  5,915 ,000   

prevquad ,147 ,080 ,136 1,835 ,068 1,000 1,000 

a. Variável dependente: Erro Quadrado 

Fonte: Resultado da Análise de Regressão Múltipla (Dados da Pesquisa) – SPSS 

 

 


