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Professora da UFBA apresenta modelos usados no exterior. 
 
Para estruturar melhor as discussões do I Seminário Universidade Nova, a professora Márcia 
Pontes, da UFBA (Universidade Federal da Bahia) apresentou dois modelos de arquitetura 
curricular utilizados no mundo. Para exemplificar melhor os conceitos, Márcia mostrou a 
estrutura de uma universidade específica em cada modelo. Confira abaixo: 
 
Modelo americano - Universidade de Yale (EUA) 
 
De acordo com a professora, nos EUA, os estudos são direcionados para desenvolver 
habilidades, não uma profissão específica. Assim, existem dois tipos do chamado "college": 
um, em que os estudantes cursam apenas dois anos, voltados para formação de mercado; o 
outro, de quatro anos, voltado para uma graduação mais completa. 
 
Em Yale, que integra as instituições com cursos de quatro anos, conforme apresentado pela 
professora, não há nenhuma predefinição de currículo. Cada aluno escolhe a sua grade de 
acordo com algumas diretrizes determinadas pela instituição. Por exemplo: um estudante de 
biológicas compõe sua grade, determinando que seis créditos são especificamente de 
biológicas, mas pode cursar também créditos de filosofia. 
 
Cada aluno deve, a partir da grade composta, se encaixar em uma área de concentração, 
chamada de "major". Esta será sua formação. Em Yale, existem "majors" como os que 
conhecemos no Brasil (Direito, Jornalismo) e outros bem específicos, fruto da composição de 
grade (estudos afro-americanos, por exemplo).  
 
Para garantir a interdisciplinaridade, os estudantes devem transitar entre as áreas de 
concentração nos três primeiros anos, dialogando com formações diferentes da sua. Apenas no 
último ano é que ele se concentra exclusivamente na área do seu "major", já levando em 
conta a experiência obtida nas trocas. "Só uma universidade de grande porte e que trabalhe 
em todas as áreas pode se dar ao luxo de trabalhar apenas com matérias optativas. É o caso 
de Yale", concluiu Márcia. 
 
Modelo do Processo de Bolonha - Universidade de Lyon (França) 
 
No caso do processo de Bolonha, o direcionamento é distinto. Isso porque a Europa precisava 
criar um modelo que atendesse à necessidade de tornar o Ensino Superior mais atrativo e 
formar profissionais rapidamente para solucionar uma carência do mercado de trabalho. "Ele 
tem um caráter de profissionalização muito mais forte do que no sistema americano", disse 
Márcia. 
 
O modelo utilizado no processo de Bolonha é composto por três ciclos (que correspondem ao 
"3+2+3"). É dividido em três momentos da vida acadêmica, da seguinte forma: 
 
1º Ciclo - Graduação (3 anos); 
2º Ciclo - Mestrado (2 anos); 
3º Ciclo - Doutorado (3 anos). 
 
No caso de Lyon, já no primeiro ciclo há uma distinção entre os currículos. Existem dois tipos 
da chamada "Licence" (graduação do 1º ciclo): o "Licence" comum, que corresponde à 
graduação tradicional adequada à formatação curricular do processo; e o "Licence Pro", uma 
espécie de tecnólogo, que se divide em três outras categorias, de acordo com o tipo de 
formação do profissional. 
 
Diferentemente do que acontece no caso de Yale, os estudantes são obrigados a cursar dois 
terços dos seus créditos em disciplinas ligadas ao curso que escolheram no ingresso (um terço 
em disciplinas do próprio curso e um terço em disciplinas afins).  



A iniciativa mais forte de interdisciplinaridade está no segundo ciclo, quando o estudante pode 
escolher entre um diploma monodisciplinar ou bidisciplinar. Ainda assim, quando é 
bidisciplinar, é preciso que as matérias sejam da mesma área. 
 
Pensando uma nova universidade 
 
Seminário começa com críticas ao modelo atual do Ensino Superior. 
 
As críticas ao modelo atual do Ensino Superior brasileiro marcaram a palestra de abertura do I 
Seminário Universidade Nova. Na cerimônia que marcou o início do evento, o sistema foi 
classificado de "ultrapassado", "condenado" e "arruinado". "Essa universidade que temos no 
Brasil atualmente não é um modelo em que se deve investir para que sobreviva", afirmou o 
reitor da UFBA (Universidade Federal da Bahia), Naomar Almeida.  
 
Para o dirigente, o Ensino Superior brasileiro ainda convive com o mesmo modelo utilizado no 
século XX. Portanto, é preciso fazer uma revisão das experiências, visando criar uma 
universidade nacional que atenda às demandas da sociedade. E que, fundamentalmente, esse 
processo parta das próprias instituições, não se configurando como algo imposto de cima para 
baixo. 
 
"Uma Reforma Universitária verdadeira tem que partir das instituições. Tem que ser fruto do 
trabalho das universidades", disse o dirigente. "Caso o Brasil não rearticule o sistema de 
Ensino Superior agora, será o último país a trabalhar com um modelo de universidades do 
século XX, uma vez que os EUA já fizeram a reformulação e a Europa está implantando o 
processo de Bolonha. Isso pode não ser um problema agora, mas será um em potencial nos 
próximos anos." 
 
Para o secretário adjunto do MEC, Manoel Palácios, é preciso fazer a renovação do sistema 
brasileiro, pois ele não tem capacidade de atender a escala de demanda atual. Em sua opinião, 
a progressão histórica do sistema, sem condições adequadas de continuidade, fez com que as 
universidades se conformassem com um modo de trabalho em pequena escala. Assim, o 
sistema não tem capacidade para atender às demandas por vagas. 
 
"Há uma dificuldade imensa de se pensar a maneira de atender a quantidade de jovens que o 
Ensino Superior precisa alcançar", criticou. Segundo ele. É preciso trazer os estudantes para 
discussão, para que esses possam mostrar seus pontos de vista sobre as grades curriculares 
fechadas de hoje. O secretário defendeu, também, a implantação do ciclo básico no Ensino 
Superior. "E não é só porque os estudantes precisam de tempo para escolher os cursos. Mas 
porque precisam conceber o curso deles, com suas características." 
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