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Em 2007, o governo federal
criou o Programa de Apoio a
Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades
Federais (Reuni). Foram cria-
das 14 novas instituições e
100 câmpus – e o número de
vagas praticamente dobrou,
chegando a 234 mil. A infraes-
trutura, entretanto, não
acompanhou o ritmo: dos 3,5
milhões de metros quadra-
dos de obras previstas, nem
metade (46%) foi concluída.
Até o processo seletivo de
2013 haverá 4 novas universi-
dades e outros 47 câmpus.
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Meta é dobrar número
de alunos em 4 anos

Na hora de escolher a carreira
para qual concorreria no Siste-
ma de Seleção Unificada (Sisu),
o estudante Victor Rueda, de 17
anos, tinha mais dúvidas que cer-
tezas. Sempre gostou das disci-
plinas de humanas, mas um cur-
so totalmente voltado a apenas
uma área o assustava. “Achei que
um ciclo mais genérico poderia
me orientar, por isso achei que o

bacharelado interdisciplinar ti-
nha tudo a ver comigo”, disse.
“O fato de ser genérico é o que
vai ser bom para mim.”

Rueda foi aprovado em Ciên-
cias e Humanidades e está em-
polgado para o início das aulas.
Deve encontrar, entretanto, co-
legas menos conscientes que
ele, uma vez que a proposta dos
cursos interdisciplinares ainda é
mal compreendida.

Essa foi a conclusão da pesqui-
sadora Tatiana Carvalho em sua
tese de mestrado na Faculdade
de Educação da Universidade de
São Paulo (USP). Tatiana se de-
bruçou sobre o projeto da
UFABC e passou mais de dois

anos, entre 2009 e 2011, conver-
sando com professores e alunos.

“Existe uma dificuldade, um
descompasso, até entre os pro-
fessores. Em geral, são doutores
com carreiras brilhantes, mui-
tos deles jovens pesquisadores,
mas que chegam à UFABC com a
cabeça das grandes instituições
que estudaram”, diz ela. “Eles
têm um modelo na cabeça e en-
contrei muito a reprodução des-
ses modelos que não combinam
com a proposta.”

Novo modelo. Os alunos ingres-
sam em um dos dois bacharela-
dos, com currículo de três anos.
As aulas são quadrimestrais e, a

partir do segundo quadrimestre
do curso, o aluno pode escolher
disciplinas além da grade obriga-
tória. Após o primeiro período, é
possível pegar o diploma de ba-
charel e ingressar no mestrado.

Quem quiser pode seguir na
instituição para uma das 14 for-
mações específicas – 8 são na
área de engenharia. Neste ano, a
instituição criou uma nova habi-
litação específica, a de Relações
Internacionais.

A direção da universidade tem
se esforçado para explicar aos fu-
turos alunos os detalhes da pro-
posta. Convoca os próprios vete-
ranos a participar das apresenta-
ções a calouros e também pro-
move visitas a escolas públicas
da região – metade das vagas da
instituição é destinada a alunos
dessa origem. Até o ano passado,
37% dos estudantes eram do
ABCD e o restante, de fora.

A pesquisador Tatiana Carva-

lho afirma que os esforços têm
surtido efeito, mas o desafio de o
projeto se consolidar ainda pare-
ce distante de ser vencido. “A
proposta dos bacharelados inter-
disciplinares tem também como
objetivo fomentar a pesquisa,
mas os estudantes querem se for-
mar nas áreas mais tradicionais,
como engenharia e economia.”

A preocupação dos alunos
tem uma motivação. O mercado
de trabalho ainda não reconhece
muito bem os cursos interdisci-
plinares na hora de contratar,
por exemplo, um estagiário. “En-
contrei alunos que queriam Eco-
nomia, mas não conseguiam es-
tágio como alunos de Economia
– apesar de montar a grade para
isso. Por isso, muita gente desis-
te do curso.” Mas Tatiana ressal-
ta a preocupação da instituição
de oferecer à sociedade, por
exemplo, um engenheiro com
uma formação mais ampla. / P.S.
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Currículo multidisciplinar
ainda enfrenta resistência
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Esqueleto.
Câmpus de

São Bernardo:
ainda em obras

Universidade Federal do ABC já gastou
R$ 270 mi e tem 2 câmpus inacabados

No País, só 46%
estão prontas

Pronto. Prédio principal do câmpus de Santo André: demora
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Criada há cinco anos, a Univer-
sidade Federal do ABC
(UFABC), símbolo da expan-
são das instituições federais
no País, já consumiu R$ 270
milhões para a construção de
seus dois câmpus – e ambos
continuam incompletos. A uni-
versidade inaugura neste ano
o primeiro prédio do câmpus
de São Bernardo do Campo,
cuja conclusão ainda está lon-
ge do fim. As obras devem con-
sumir, no mínimo, mais R$
100 milhões.

O novo prédio deve abrigar ca-
louros do curso de Ciência e Tec-
nologia. Ao lado do edifício, com
cerca de 20 salas, esqueletos de
outros cinco blocos e muita ter-
ra – um canteiro de obras que é
uma constante para os cerca de 6
mil estudantes matriculados na
UFABC.

A expectativa é de que o câm-
pus de São Bernardo do Campo
esteja totalmente pronto até
2014 – o processo de licitação se
arrastou desde 2008 e os traba-
lhos de terraplenagem registra-
ramproblemas. Mas o maioratra-
so está em Santo André, onde um
imponente prédio de dois blocos

impera à beira da Avenida dos Es-
tados. Incompleto e solitário, ele
se destaca na paisagem em meio
ao barro e vigas pela metade.

Quando participou da come-
moração dos cinco anos da
UFABC,no anopassado,o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva
afirmouque queria ver auniversi-
dade como uma das “100 melho-
resdo mundo”.Ainstituição,cria-
da no berço político deLula, sem-
pre foi a aposta do governo para
aumentar a oferta de vagas em fe-
derais no Estado de São Paulo.

A universidade tem um proje-
to inovador de bacharelados in-
terdisciplinares. O candidato po-
de ingressar em duas opções de
cursos, Ciência e Tecnologia ou
Ciências e Humanidades. De-
pois de três anos, com uma grade
flexível, pode optar por cursar
mais um ano de uma formação
específica, nas áreas de engenha-
ria ou de licenciatura.

Atrasos. A UFABC iniciou as
atividades em 2006, ainda sem
câmpus definitivo. O contrato
para a construção da primeira se-
de foi assinado naquele ano e tu-
do deveria estar pronto antes de
2010, o que não ocorreu. Faltam
o teatro, o polo cultural, o espor-

tivo e até uma rampa de acesso à
unidade. Laboratórios no térreo
também estão em obras, mas
não faziam parte do pro-
jeto inicial.

No primeiro semes-
tre de 2011, após consu-
mir mais de R$ 108 mi-
lhões (12% a mais que o
contrato), receber seis
aditivosna licitação e de-
pois de mais de um ano
do prazo sem terminar a
obra, a construtora Au-
gusto Velloso, responsá-
vel pelo projeto, teve o
contrato rescindido. A

reitoria afirma que acionou a em-
presa judicialmente.

De acordo com o vice-reitor,
Gustavo Dalpian, o projeto
em Santo André deve ser fi-
nalizado em 2013. “Houve
atrasos da construtora, mas
ampliamos o projeto origi-
nal e praticamente dobra-
mos a metragem construída,
de 50 mil para 100 mil me-
tros quadrados”, diz ele.

Um novo bloco deve ser er-
guido em um terceiro terre-
no, também na Avenida dos
Estados. O prédio vai abri-
gar laboratórios e departa-

mentos do setor administrativo.
Os percalços de estrutura são

minimizados pelo vice-reitor,
que argumenta que a qualidade
acadêmica sempre foi garantida
nos cursos. “A UFABC é a única
universidade que tem 100% dos
professores com doutorado.
Criamos 15 programas de douto-
rado e preenchemos todas as va-
gas.” Neste ano, a universidade
ofereceu 1.960 vagas no Sistema
de Seleção Unificada (Sisu).

O histórico de evasão mostra
que os atrasos nas obras afugen-
taram estudantes – combinado
com a falta de compreensão da

proposta dos cursos.
A instituição perdeu, em mé-

dia, entre 2006 e 2009, 42% de
seus ingressantes. Em 2010, por
exemplo, o prédio ainda não ti-
nha internet. A taxa de evasão gi-
rou em torno de 20% no último
ano, segundo o vice-reitor.

Evasão. A estudante Josiane
Manteiga de Oliveira, de 30 anos,
é da primeira turma da UFABC.
Entrou em 2006 e viu muitos co-
legas abandonarem o curso. Mas
aguentou firme e se forma ao fim
deste ano em Bioengenharia.
Apesar dos atrasos na conclusão
das obras e entrega de equipa-
mentos, Josiane, que dirige o Di-
retório Central do Estudantes,
mantém uma boa avaliação.

“Quando cheguei não tinha na-
da construído, faltavam até mes-
mo professores de disciplinas es-
pecíficas. Mas sempre que preci-
sávamos dos laboratórios, eles fi-
cavam prontos”, diz ela, que não
esconde uma frustração. “Infe-
lizmente não vou usufruir de tu-
do que a universidade vai virar.”

A implantação da UFABC já
consumiu, com gastos de infraes-
trutura, mais de R$ 174 milhões.
Neste ano, orçamento gira em
torno de R$ 80 milhões.

Estudo mostra que
modelo inovador, com
14 formações específicas,
não foi assimilado por
alunos e professores

A Universidade Federal do ABC
(UFABC) pretende mais do que
dobrar o número de alunos em
até quatro anos. A ideia é chegar
a cerca de 20 mil alunos, entre
graduação, mestrado e doutora-
do – objetivo só pode ser alcança-
do caso os câmpus fiquem pron-
tos sem mais atrasos.

Mas se depender de procura, a
UFABC pode atingir rápido seus
objetivos. A universidade foi
umas das que mais registraram
inscrições no Sisu neste ano. O
curso de Ciência e Tecnologia,
por exemplo, foi o segundo mais
procurado do País, com 19 mil
interessados em cursá-lo.

A universidade terá neste ano
mais de 7,8 mil estudantes. São
5.513 alunos de graduação matri-
culados, além dos 1.960 que de-
vem ingressar. Entre mestran-
dos e doutorandos, são mais 543
estudantes – 377 são bolsistas.

“Queremos chegar a 2 mil alu-
nos de pós-graduação”, afirma o
vice-reitor, Gustavo Dalpian. A
reitoria pretende criar, em bre-
ve, mais 5 novos programas de
pós-graduação e chegar ao total
de 20 – dos 15 existentes, 6 são de
doutorado. “Antes da UFABC,

só havia um programa de douto-
rado na região. Já tivemos um
avanço em cinco anos espanto-
so, nunca visto no País.”

Planos. Dois novos programas
já estão sendo conversados nos
corredores da UFABC, ambos na
área de Ciência e Tecnologia: um
de Ciência Ambiental e outro in-
titulado como Evolução e Diver-
sidade. Ainda não há, entretan-
to, data para oferecer as vagas.

A criação de novos cursos vai
ser discutida ao longo deste ano

e fazer parte do Plano de Desen-
volvimento Institucional (PDI)
da UFABC. A ideia da reitoria é
reunir lideranças regionais, em-
presários e pesquisadores reno-
mados para debater novas op-
ções de cursos e pesquisas.

A graduação terá atenção espe-
cial.Segundo ovice-reitor,doistí-
tulos têm sido extremamente de-
batidos entre os docentes: Artes e
Tecnologiaeum segundorelacio-
nado a Petróleo. “Mas são ainda
conversas embrionárias, discus-
sões dos professores. A discussão

da reitoria ainda é mais ampla.”
De acordo com o vice-reitor, é

possível pensar em novos cursos
e programas porque a proposta
da UFABC se consolidou – con-
trariando o estudo da USP.
“Preenchemos 78% das vagas já
na primeira chamada, superior à
média do País, que não chegou a
50%. Comemoramos muito. E
nossas pós-graduações foram
muito bem avaliadas.” Por en-
quanto, ainda não há expectati-
va de uma nova expansão física
para a UFABC. / P.S.

● Raio X

432
professores fazem parte da
UFABC. Todos são doutores

1.054
são técnicos administrativos

1.711
alunos da graduação (31%) têm
bolsa de permanência, moradia
ou monitoria acadêmica

Educação. Criada há cinco anos no berço político do ex-presidente Lula com uma proposta inovadora de cursos, UFABC ainda
enfrenta problemas de evasão – que chegou a 42% dos ingressantes – e de falta de estrutura, além do eterno barro dos canteiros de obras
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. A24.




