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Dois anos depois da implantação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (Reuni), que injetará R$ 3 bilhões até 2012 na rede 
federal de ensino superior, o Ministério da Educação (MEC) contabiliza a construção de 128 
novos campi universitários, que se estendem por mais de 220 cidades brasileiras. "São 3,5 
milhões de m2 de área construída ou em fase de reforma em todo o Brasil", diz Maria Paula 
Dallari Bucci, secretária de Ensino Superior do ministério. 
 
Reitores de todo o país ouvidos pelo Valor contaram que, depois de mais de dez anos sem 
investimentos significativos em ampliação, as universidades federais são consideradas 
"verdadeiros canteiros de obra". 
 
Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o orçamento cresceu 56% entre 2004 
e 2010, para R$ 454 milhões, sem considerar pagamentos a inativos e sentenças judiciais. A 
adesão ao Reuni permitiu a instituição contratar 450 professores e 400 servidores a partir de 
2007. O reitor Carlos Alexandre Netto informa que outros concursos estão paralisados por 
causa do período eleitoral. "Os dados mostram que, pela primeira vez, o Brasil vive uma 
política séria de apoio à educação superior. O que se demonstra é um aumento de 10% do 
orçamento de custeio, que paga as despesas correntes da nossa instituição, e aumento 
significativo de capital pelo Reuni, que garante obras, novos cursos e a entrada e permanência 
de novos estudantes", relata. 
 
Pela meta do Reuni, a UFRGS já criou 750 novas vagas desde 2007 e deverá criar outras 750 
até 2012. "O foco são os cursos noturnos, em todas as áreas: criamos novas vagas, 
principalmente nas licenciaturas, saúde e engenharias", complementa Netto. A federal gaúcha 
tem 34 mil alunos de graduação e pós-graduação e 5 mil professores e técnicos 
administrativos.  
 
Com um vocabulário de executivo de negócios, o reitor também destaca a ampliação física da 
federal. "Antes era proibitivo sequer pagar a manutenção dos espaços acadêmicos, agora 
registramos 90 mil m2 de área construída na nossa carteira de projetos. Nos últimos anos, 
foram inaugurados dois prédios de sala de aula, um novo prédio está em fase adiantada e 
mais quatro novas unidades acadêmicas e laboratórios terão as obras iniciadas até o fim do 
ano", conta o reitor.  
 
Além da infraestrutura para aulas e pesquisa, a UFRGS investe em outros setores. "Os 
restaurantes universitários eram mantidos com recursos próprios, agora recebemos nas 
rubricas orçamentárias da União. Não é pouca coisa, nas cinco unidades servimos 1,2 milhão 
de refeições por ano." 
 
A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e a UFPE, em Pernambuco, planejaram expansão 
em direção ao interior. No caso da primeira, o crescimento orçamentário, de 77% de 2004 a 
2010 (para R$ 203 milhões), permitiu que antigas unidades acadêmicas provisórias - 
instaladas em Benjamim Constant, a mil quilômetros da sede em Manaus, na fronteira com a 
Colômbia e o Peru - fossem convertidas em um campus permanente.  
 
"O campus de Benjamim Constant ganhou autonomia, passou a receber recursos específicos 
de pessoal, custeio e capital, que estão sendo usados para construir prédios e contratar 
professores e técnicos. Passaram a ter vida", afirma Albertino de Souza Carvalho, pró-reitor de 
planejamento e desenvolvimento institucional da Ufam. Segundo ele, a presença da 
universidade na pequena cidade de 25 mil habitantes do Alto Solimões era esporádica. 
"Tínhamos parcerias com a prefeitura para fechar alguma turma, aí a gente enviava 
professores para lecionar. Eles usavam as salas de aula das escolas municipais ou espaços 
cedidos por alguma associação." 
 
A expansão da Ufam também chegou às cidade maiores, como Humaitá, Parintins, Coari e 
Itaquatiara. Carvalho diz que a escolha dos cursos nesses locais está relacionado com o perfil 



econômico e cultural, além das tradicionais licenciaturas, estratégia para fortalecer a educação 
básica. "No Alto Solimões, 70% da população é indígena, lá prevalecem os cursos de 
antropologia. Em Humaitá, no sul do Estado, há um grande desenvolvimento na área de grãos, 
então demos atenção para a criação de cursos de agronomia e engenharia ambiental. Nas 
outras se destacam a biodiversidade e a pecuária, o que justifica a criação de institutos 
acadêmicos de engenharia ambiental, saúde, biotecnologia, agronomia e zootecnia", explica o 
pró-reitor. 
 
A UFPE focou grandes reformas no campus de Recife e a expansão dos campi de Caruaru e 
Vitória de Santo Antão. "Apenas universidades privadas ou estaduais ocupavam essas 
localidades, mas tinham infraestrutura muito reduzida. A presença de uma universidade 
federal tem um poder multiplicador para a renda das pessoas e um forte efeito de 
desenvolvimento regional", diz Hermino Ramos de Souza, pró-reitor de planejamento da UFPE. 
O orçamento da universidade nordestina cresceu 14% nos últimos sete anos, para R$ 300,9 
milhões. 
 
O reitor Edward Madureira Brasil, da Universidade Federal de Goiás (UFG), destaca a 
construção de novos prédios de salas de aula e laboratórios de pesquisa, obras viárias nos dois 
campi da capital goiana e nos de Jataí e Catalão. "Essas unidades foram contempladas com 
várias centros com 30, 40 salas de aula e laboratórios. A maior obra que edificamos foi um 
centro de eventos no campus de Goiânia, onde são feitas 100% das colações de graus, sem 
custo para o estudante. Além disso o espaço também é usado para a realização de feiras e 
congressos, gerando recursos extras para a universidade." Uma das metas da UFG no Reuni é 
abrir um novo campus na cidade de Goiás, antiga capital do Estado. 
 
Os planos do pró-reitor de administração da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), 
Manoel Fernando Martins, para cumprir as metas do Reuni é abrir cerca de mil vagas por ano 
até 2012. A instituição conta com orçamento de R$ 150,5 milhões neste ano. "Estamos 
resgatando uma dívida com a sociedade, que permaneceu intocada entre 1994 e 2004. 
Estamos voltando a manter estrutura do início da década de 1990, resgatando o nível de 
funcionamento de antes, mas ainda com muito atraso", avalia Martins. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30 e 31 out. 2010, Primeiro Caderno, p. A20. 


