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RESUMO 

Com esta pesquisa, objetivou-se analisar as caracteristicas da gestao da polftica de 
educacao superior, em vigencia no Brasil, no que range as Instituicdes Federais de Ensino 
Superior - IFES e o Programa de Apoio a Pianos de Reestaituracao e Expansao das 
Universidades Federais - REUNI, bem como na UFCG, e suas consequencias limitantes a 
uma educacao de qualidade. A partir disso, adotou-se como recurso metodologico, revisao 
bibliografica sobre as principals caracteristicas da UFCG e pesquisa documental dos pontos 
abordados no Decreto n°. 6.096, trabalhando principalmente com dados coletados em 
documentos oficiais, da UFCG e sites do governo federal. Concluiu-se que, na Graduacao a 
UFCG superou a expexctativa em 6,55% em 2008, 21,12% em 2009 e 9,87% em 2010 na 
formacao de novos cursos. Na criacao de vagas 13,69% em 2008 e 8,6% em 2009 acima da 
proposta, e na matricula, alem do estabelecido como meta, em 2008 a superacao foi em 
34,98%, seguida por 13,67% em 2009 e 17,57% em 2010. Na Pos-Graduacao em 2008 foram 
eriados dois novos programas de mestrado. As matriculas nos programas mestrado da UFCG 
nao atenderam as expectativas da proposta ao programa REUNI com deficit de 14,28% e 
7,66% em 2008 e 2009 respeetivamente. Porem, no ano de 2010, a proposta foi superada em 
7,36%. Nos programas de doutorado, houve aumento quantificado em 7,35% em 2008, 5,21% 
em 2009 e 5,02% em 2010 com relacao ao numero de matriculas. Quanto ao numero de 
contratacao para o quadro de funcionarios, que inclui o corpo docente e o quadro tecnico 
administrativo de nivel medio e superior, as metas estabelecidas pela universidade para o 
programa REUNI foram tarn bem superadas. Portanto a UFCG nos itens pesquisados cumpriu 
com a Meta Proposta ao Programa REUNI. 

Palavras Chave: Expansao Universitaria. REUNI, UFCG. 



A B S T R A C T 

With this research, aimed to analyze the characteristics of the management of higher 
education policy, in validity in Brazil, regarding the Federal Institutions of Higher Education -
IFES and Support Program for the Restructuring and Expansion of Federal Universities -
REUNI, as well as UFCG, and their limiting consequences to a quality education. From there, 
it was adopted as a methodological resource, review literature on the main features of UFCG 
and documentary research of the points addressed in the Decree.6096, working mainly with 
data collected from official documents of UFCG and websites of the federal government Was 
concluded that, in the Graduation UFCG overcame expectative in 6.55% in 2008, 21.12% in 
2009 and 9.87% in 2010 in the formation of new courses. In the creation of vacancies 13.69% 
in 2008 and 8.6% in 2009 over the proposal, and registration, as well as the established goal, 
the 2008 overshoot was 34.98%, followed by 13.67% in 2009 and 17.57% in 2010. On Post 
Graduation in 2008 were created two new masters programs. The registrations in UFCG 
master's programs not met the expectations of the REUNI program proposal with a deficit of 
14.28% and 7.66% in 2008 and 2009 respectively. However, in 2010, the proposal was 
exceeded in 7.36%. In doctoral programs, an increase measured in 7.35% in 2008, 5.21% in 
2009 and 5.02% in 2010 in relation to the number of registrations. As the number of 
contracting for the staff, which includes teaching staff and administrative staff, the goals 
established by the university for the REUNI program were also surpassed. So the UFCG 
researched items complied with the REUNI Proposed Program Goal. 

Keywords: University Expansion, REUNI, UFCG. 
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1 I N T R O D U C A O 

No inicio de 2007, o Presidente da Republica lanca o Piano de Aceleracao do 

Crescimento - PAC e, como parte deste instrument*) de operacionalizacao do projeto (de 

2003), de reformas neoliberais, o Piano de Desenvolvimento da Educacio - PDE, no contexto 

do qual surge o Decreto n° 6.096/2007, em anexo, que cria o Programa de Apoio a Pianos de 

Reestruturacao e Expansao das Universidades Federais - REUNI. Este programa implanta 

uma "nova" forma de expansao das IFES, proclamando a democratizagao via ampliacao do 

acesso ao ensino superior, em contrapartida ao aumento do aporte financeiro a estas 

instituicoes. 

Entretanto, dando continuidade ao seu estilo populista, era 2006, como parte de sua 

campanha politica e de acompanhamento das tendencias internacionais de reestruturacao e 

refuncionalizacao da educacao superior (mudanca de modelo e resignifi cacao de suas funcoes 

sociais, para atender a uma nova sociablidade necessaria a realizacao do capital), o governo 

Federal daria inicio a um processo de expansao do ensino superior, via democratizacao do 

acesso e aumento de vagas e matriculas nas universidades federais, criacao e expansao da rede 

federal de ensino medio e superior tecnologico, entre outras medidas. 

No inicio de 2007, o governo Federal lanca o Piano de Aceleracao do Crescimento -

PAC e, como parte deste instrumento de operacionalizacao do projeto (de 2003), de reformas 

neoliberais, o Piano de Desenvolvimento da Educacao - PDE (que chamou de sua politica 

educacional geral), concretizando, formalmente, os rumos neoliberais de suas politicas 

publicas. 

O REUNI destaca-se entre as acoes politicas do MEC, pelo modo como este decreto 

afeta a politica de financiamento da educacao superior publica federal, numa perspectiva de 

reestruturacao e resignificacao das funcoes sociais da educacao superior e da universidade 

publica, em especial, sob uma outra logica de funcionalidade, visando a sociabilizacao dos 

individuos para a sociedade de mercado. 

Da mesma forma que o Piano de Desenvolvimento Institutional - PDI, o REUNI pode 

ser considerado um piano de organizacao, acao e controle das IFES e para o governo, se 

recordarmos que a educacao superior tern que demonstrar eficiencia e produtividade para 

concorrer aos recursos publicos e, ainda, captar recursos de outras fontes. 
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Tendo em vista esta conjuntura, o pressuposto central desta pesquisa consistiu em que 

as concepcoes, metas e prioridades das politicas academico-institucionais das universidades 

federais, expressas em seus planejamentos - Pianos de Gestao e Piano de Desenvolvimento 

Institucional - vem se orientando por uma nova logica e, com isto, contribuindo para delinear 

um outro perfil institucional, forjado no quadro geral das politicas governamentais que vem 

propondo e implementando uma contra-reforma da educacao superior, no Brasil. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

Analisar a possibilidade de piano, programa e projeto era uma Instituicao Publica 

Federal. 

1.1.2 Objetivos Especificos 

• Apresentar o Piano de criacao da UFCG; 

• Discutir o Piano de Expansao Institucional - PLANEXP na UFCG; 

• Verificar como se realizou o processo de expansao da UFCG, com a adesao ao 

programa REUNI. 

1.2 Justificativa 

As universidades federais estao em processo de expansao, o numero de cursos estao 

aumentando de forma significativa e, consequentemente o numero de alunos. Este se deve 

principalmente ao REUNI, Programa de Reestruturacao e Expansao das Universidades 

Federais, criado pelo governo federal com o intuito de formar mais profissionais para o 

mercado de trabalho. 

Este trabalho se justifica por fornecer um material de consulta para instituicoes que 

desejam avaliar a contribuicao do planejamento estrategico e que almejam implanta-lo. 

Ha tambem a contribuicSo academica deste trabalho, com o conhecimento especifico 

sobre Planejamento Estrategico. Nesta pesquisa abordou-se especificamente o Planejamento 

Estrategico, Gestao Estrategiea e a expansao na UFCG. 
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2 REVISAO DA LITERATURA 

2.1 A contra-reforma do governo do Presidente Luiz Inaeio Lula da Silva 

Em termos gerais, o segundo govemo Luiz Inacio Lula da Silva nao modificou a rota 

tomada durante o primeiro govemo, quando assumiu, ao menos na esseneia, aquilo que foi o 

coracao das politicas do seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso: a politica cambial e 

fiscal, oricntada pela ortodoxla da economia monetarista, que prioriza os juros altos e o 

capital financeiro, em detrimento da produgao interna industrial. Embora tenha apresentado 

algumas novidades ao substituir, em parte, as privatizacoes de grandcs estatais pelos leiloes de 

institui^oes, orgaos ou servi^os publicos, por meio do conscntimento ou criacao de fundacoes 

de dircito privado nas instituicoes publicas, por exemplo, ou pela sua reorganizayao juridica e 

administrative. E apresentou, tarn bem, aprofundamentos em relacao a politica neoliberal dos 

governos de Cardoso, como a concretizacao das reformas previdenciaria, da saiide, 

universitaria, tributaria e agora as reformas trabalhista e sindical, iniciadas no governo 

Cardoso e em vias de aprovacao com requintes de aperfeicoamento neoliberal, contra as 

expectativas e esperancas de toda a classe trabalhadora. 

Luiz Inacio Lula da Silva seguiu dando continuidade ao seu estilo populista, como 

parte de sua campanha politica e de acompanhamento das tendencias internacionais de 

reestruturacao e refuncionalizacao da educacao superior, para atender a uma nova 

sociabilidade necessaria a realizac&o do capital. Em 2006, o governo Lula iniciou um 

processo de expansao do ensino superior, com o argumento da demoeratizacaojdo acesso e 

permanencia, via reestruturacao e expansao da rede federal de ensino tecnico medio e superior 
i 

tecnologico, politica de cotas, bolsas integrals ou parciais em IES privadas e aumento de 
! 

vagas, matriculas e cursos nas universidades federais, entre outras medidas. 

Em 23 de julho de 2006, o jornal O Globo On-line noticiou que o governo de Luiz 

Inacio Lula da Silva decidiu criar "10 novas universidades e 48 campi", a partir de projetos do 

legislative. A imprensa apontava que o programa governamental previa a criacao de 476 

novos cursos, 2.212 novos professores, alguns ja concursados. e 1.393 servidores tecnico 

administrativos, cujos concursos ainda aconteceriam. Enfim, o total de vagas para) a graduacao 

i 
passaria de 18.471 em 2006 para 26.411 em 2007 e o total de gasto, em milhoes, passaria de 

192 em 2005 para 200 milhoes em 2007. 
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No inicio de 2007, o governo Presidente da Republica lancou o Piano de Aceleracao 

do Crescimento - PAC e, como parte deste instrumento de operacionalizacao do projeto (de 

2003), de reformas neoliberais, o Piano de Desenvolvimento da Educacao - PDE (que 

chamou de sua politica educational geral), concretizando, formalmente, os rumos neoliberais 

de suas politicas sociais, o que ja estava previsto na Carta aos Brasileiros, elaborada pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT), em 2003, quando Luiz Inacio Lula da Silva saiu vitorioso nas 

eleicoes presidenciais. 

O PDE consta de mais de vinte itens dos quais varios voltados para a educacao 

superior, e, em seu contexto e assinado o Decreto n° 6.096/2007, que cria o Programa de 

Apoio os Pianos de Reestruturacao e Expansao das Universidades Federais - REUNI. Esse 

programa implanta uma nova forma de expansao das IFES, proclamando a democratizacao 

via ampliacao do acesso ao ensino superior, em contrapartida ao aumento do aporte financeiro 

a essas instituicoes. 

Embora o discurso oficial se apresente diferente, preconizando a democratizacao do 

acesso e a modernizacao do si sterna universitario, os varios projetos constantes dos programas 

e politicas para a educacao superior indicam uma tendencia ao retrocesso neste nivel de 

ensino, tornando tcnues as fronteiras entre o publico e o privado. Algumas dessas politicas 

foram recentemente implementadas, sendo que suas conseqiiencias politicas e academicas 

estao comecando a acontecer, haja vista o caso do REUNI. 

Das principals medidas, entre as varias apresentadas pelo governo Lula, destacam-se: 

a) Sistema National de Avaliacao Superior (SINAES) 

A Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema National de Avaliacao 

da Educacao Superior - SINAES, regulamentada pela Portaria n° 2,051, de 9 de julho de 

2004, trata dos proccdimentos de avaliacao da educacao superior. O SINAES tern por objetivo 

"avaliar as instituicoes de educacao superior, os cursos de graduacao e o desempenho 

academico dos estudantes, resultando desta avaliacao uma escala com cinco niveis". Os 

processos avaliativos do SINAES "subsidiarao o processo de credenciamento e renovacao de 

credenciamento de instituicoes, e a autorizacao, o rcconhecimento e a renovacao de 

reconhecimento de cursos de graduacao". 

b) Lei de Incentivo a Inovacao Tecnologica 

Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004, sancionada pelo Presidente Lula no contexto 

da Reforma Universitaria, e a regulamentaeao de uma parceria entre as universidades, os 
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institutos de pesquisa e a iniciativa privada, que culmina no aprofundamento da privatizacao 

da pesquisa que e desenvolvida nas universidades brasileiras. Seu objetivo se resume em 

transformar as instituicoes publicas de ensino superior em cspacos de adequacao tecnologica e 

de prestacao de servicos a iniciativa privada. 

c) Parcerias Publico-Privadas - Lei 11.079/04, de 30 de dezembro de 2004. 

As parcerias publico-privadas (PPP) fazem parte das reformas adotadas pelo governo 

brasileiro "na busca de maior atratividade para o setor privado em setores carentes de 

investimentos publicos". (PEC1, 2006, p. 1). 

A Lei n° 11.079/2004 veio regulamentar as normas gerais para esse tipo de contrato 

administrativo de concessao, que e celebrado entre o poder publico e a iniciativa privada. 

Consiste, a rigor, em uma forma de transferencia de recursos publicos para o setor privado. 

transferindo tambem as responsabilidades do setor publico para o privado, por meio de uma 

concessao patrocinada, semelhante a concessao comum. O paragrafo 1° do artigo 2° da Lei 

11.079 deixa claro para quem vai o lucro do contrato, ou seja, quern ganha neste tipo de 

parceria: 

Art. 2" Parceria publico-privada e o contrato administrativo de 
concessao, na modalidade patrocinada ou administrativa. 
§ 1° Concessao patrocinada e a concessao de servicos publicos 
ou de obras publicas de que trata a Lei n°. 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente a tarifa 
cobrada dos usuarios contraprestacao pecuniaria do parceiro 
publico ao parceiro privado. 
§ 2° Concessao administrativa e o contrato de prestacao de 
servicos de que a Administracao Publica seja a usuaria direta ou 
indireta, ainda que envolva execuclo de obra ou fomecimento e 
instalacao de bens. (BRASIL, 2004) 

Durante as duas gestoes do Presidente Luiz Inacio Lula da Silva, as situacoes de 

subsidios a pesquisas e projetos de extensao por empresas de grande porte ficaram mais 

explicitas e oficializadas, nas IFES e tambem em outras instituicoes publicas de pesquisa, por 

meio de decretos federais que regulamentam esse tipo de financiamento privado das 

instituicoes publicas. As Parcerias Publico-Privadas e a Lei de Incentivo a Inovacao 

Tecnologica sao exemplos disto. A primeira segue claramente a logica que permeia a 

Reforma do Estado, idealizada por Bresser Pereira e da qual fazem parte as Reformas da 

Previdencia, Universitaria e Trabalbista, como tambem as proximas reformas ja planejadas 

pelo atual governo. 

d) Piano de Desenvolvimento da Educacao 
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O PDE constitui um conjunto de acoes consideradas prioritarias para o governo 

federal, no ambito geral da educacao brasileira. Entre as que estao diretamente relacionadas 

com a educacao superior: 1) Universidade Aberta do Brasil/UAB; 2) Fundo de Financiamento 

ao Estudante de Ensino Superior/FIES; 3) Programa Nacional de Pos-doutorado; 4) Programa 

Incluir: Acessibilidade na Educacao Superior; 5) Apoio financeiro a producao de conteudos 

educacionais digitals multimidia; 6) PROEXT; e 7) Nova Coordenacao de Aperfeicoamento 

de Pessoal de Nivel Superior /CAPES, 8) Programa REUNI e 9) Banco de Professor-

equivalente (BRASIL/MEC, 2007, apud LIMA, 2007, p. 6) 

e) Universidade Aberta do Brasil - UAB 

Este programa vem consolidar a comercializacao por meio da abertura do "mercado" 

da educacao para outros paises e agentes estrangeiros, culminando na Internacionalizacao da 

educacao, nao com o foco na socializacao da cultura e do conhecimento cientifico e 

humanistico mundiais, mas com o foco na mercantilizacao e rentabilidade de um novo 

"negocio", em consonancia com a politica da Organizacao Mundial do Comercio - OMC. 

Esta, ao pressionar os paises a adotarem regras de direitos comerciais a todos os setores de 

bens e servicos, incluindo a educacao e a saude e propondo normas globais e uniformes para 

todos, pode abalar seriamente a soberania/autonomia dos Estados-Nac5es. Se, formalmente o 

Brasil ainda nao aderiu ao Acordo Geral sobre o Comercio de Servicos - AGCMS da OMC, 

no que se refere ao item educacao, na pratica, a politica da UAB referenda o que esta posto 

neste acordo e seus efeitos logo se farao sentir nas futuras contendas entre instituicoes 

prestadoras do servico educacional nacionais e estrangeiras. 

Um dos problemas que envolvem esta questao refere-se, por exemplo, a uniformidade 

que deve ser adotada no tratamento as instituicoes publicas ou empresas privadas 

educacionais, podendo uma empresa de ensino superior cobrar de um governo de determinado 

pais o mesmo tratamento que este dispensa as suas instituicoes publicas de educacao superior. 

Apesar de o governo brasileiro afirmar, principalmente da parte do Ministro da 

Educacao, Fernando Haddad, que "O Brasil ainda nao cedeu a essa pressdo", (trecho de 

noticia divulgada pelo MEC, em 7 de junho de 2005, segundo a qual o Brasil nao incluira a 

Educacao em sua lista de produtos e servicos a serem negociados no ambito do Gats), nao e 

essa a postura do governo em relacao a comercializacao da Educacao a Distancia e do 

comercio international de educacao superior. Com a adesao do pais a UAB, que oferece 

varias opcoes e modalidades de ensino superior, uma das quais seria o aluno cursar uma 

instituicao do Brasil vinculada a um grupo ou instituicao do exterior, por exemplo, a 
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internacionalizacao e o comercio da educacao superior no Brasil se afirmam e vem ampliando 

os investimentos privados, inclusive pela aplicacao em bolsas de agoes nacionais e 

estrangeiras, neste setor. 

0 Programa Universidade Para Todos - Prouni - Lei 11.096, de 13 de Janeiro de 2005. 

A Reforma Universitaria em curso reforca a nocao de publico nao estatal, trazida por 

Bresser Pereira, considerando a educacao como um bem publico que pode ser prestado ou 

provido pelo setor privado. Pode-se argumentar que as instituicoes de ensino superior 

privadas prestam um servico publico, o que justifica a destinacao de verbas publicas para o 

setor privado. Neste contexto foi aprovado o Programa Universidade para Todos - Prouni. 

De acordo com Leher (2007, p. 14) o fundamento do Prouni baseia-se na ideia de que 

nao cabe mais diferenciacao entre publico e privado, que devem ser tomadas como categorias 

que se interpenetram em um processo de complementaridade. 

g) Programa de Apoio a Pianos de Reestruturacao e Expansao das Universidades Federais -

REUNI 

Uma das ultimas estrategias do governo Luiz Inacio Lula da Silva, em 2007, para 

implementar a reforma antes mesmo que os projetos de lei que a regulamentariam tenham 

sido aprovados pelo Congresso e o REUNI - Programa de Apoio a Pianos de Reestruturacao e 

Expansao das Universidades Federais. 

O Decreto Presidential n° 6096, de 24 de abril de 2007 que instituiu o REUNI 

(Brasil/Presidencia da Republica, 2007), juntamente com o Documento intitulado "Diretrizes 

gerais do Decreto 6096 - REUNI - Reestruturacao e Expansao das Universidades Federais" 

(BRASIL/MEC, 2007), ja nasceu com um carater autoritario, por se tratar de um decreto e por 

impor um cronograma ja definido para apresentacao de propostas por parte das universidades. 

Este programa tem como objetivo principal "criar condigdes para a ampliacdo do acesso e 

permanencia na educacao superior, no nivel de graduagao, pelo melhor aproveitamento da 

estrutura fisica e de recursos humanos existentes nas universidades federais " (DECRETO n° 

6.096/2007, art. 1°). 

O projeto, vinculado ao PDE do governo Lula, propoe, entre outros pontos, elevar, em 

um prazo de cinco anos, a taxa de conclusao media dos cursos de Graduacao para 90% e a 

relacao aluno-professor para 18%. Para fomentar a concretizacao dessas metas, como 

contrapartida o governo oferece recursos financeiros adicionais as Instituicoes Federais de 

Ensino Superior (IFES) que "optarem por aderir " ao programa (tendo o prazo de ate 5 anos 
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para aderir), alem de conceder "autonomia" as universidades participantes, para que cada 

uma delas elabore um modelo proprio de expansao, que possa levar em conta as urgencias e 

vocaQoes da instituicao. 

Em sintese, suas Metas consistem em: 

Dobrar o numero de estudantes de graduacao nas universidades 
federais nos proximos dez anos. Em 2007, essas instituicoes 
ofereceram 133.941 vagas de ingresso. Com o Reuni, esse 
numero sera de 229.270 em 2012". 
"Quanto a relacao professor-aluno, a id&a e que cada instituicao 
possa se planejar, autonomamente, para que atinja a meta de 18 
alunos por professor. Hoje, essa relacao e" de dez por um." 
"No mesmo periodo, o programa planeja aumentar a taxa de 
conclusao de cursos de graduacao para 90%, alem de ampliar a 
oferta do ensino noturno e, assim, democratizar o acesso a 
graduacao. A reducao da evasao tambem passa pelo 
aproveitamento de vagas hoje ociosas. Outra medida diz respeito 
a flexibilizacao de curriculos e a criacao de novos modelos 
academicos. O objetivo € aumentar a mobilidade estudantil com 
a implantacao de regimes curriculares que permitam o 
aproveitamento de cr^ditos e a circulacao de estudantes entre 
instituicoes, cursos e programas de educacao superior." 
Para possibilitar a reestruturacao, o Reuni calcula ser necessario 
um acrescimo de 20% no orcamento das instituicSes, suficiente 
para suprir despesas com pessoal e custeio. (Guimaraes, 2007) 

Pode-se afirmar que este Programa, por meio do qual as IFES podem propor seus 

pianos de reestruturacao e expansao para o MEC, desencadeou uma serie de mudancas 

institucionais, orientadas por uma aparente mudan^a de paradigma sobre as funcoes da 

universidade publica. 

Os projetos aprovados pelo Ministerio receberao uma dotacao de verbas e recursos 

para implementarem seus programas de expansao. Mas, para isto tern que apresentar uma 

contrapartida, mostrando eficiencia e rapidez nas providencias para a expansao de cursos, 

vagas e matriculas na universidade, contemplando-as no edital para o processo de seleeao -

exame vestibular, alem de outras providencias que demonstrem o esforco para reduzir a 

evasao e a repetencia, a capacidade ociosa de material, espaco e de pessoal (diga-se aumento 

de alunos por turma, por sala e por professor), a reformulacao de programas de cursos, 

curriculos e recursos didaticos para obter maior indice de conclusao, entre outras acoes. 
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2.2 Criacao da Universidade Federal de Campina Grande 

Apos tres decadas de projetos e debates, preeisamente no dia 30 de marco de 1995, os 

Diretores e Vice-Diretores do Campus I I (Campina Grande), o Pro-Reitor e o Pro-Reitor 

Adjunto da PRAI - Pro-Reitoria para Assuntos do Interior da Universidade Federal da Paraiba 

- UFPB, comunicaram, atraves de uma carta dirigida ao entao Reitor da UFPB, suas posicoes 

favoraveis a criacao da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, a partir de uma 

discussao ampliada, e a criacao de uma Comissao Tecnica formada pelos professores 

Thompson Fernandes Mariz, Jurandir A. Xavier, Vilma Lucia F. Mendoza e Jose de 

Arimateia M . de Lucena, que tiveram a funcao de elaborar um projeto para discussao no seio 

da comunidade universitaria, ao tempo em que solicitavam que os Conselhos Superiores da 

UFPB fossem cientifieados dessa deeisao. Assim e que o assunto foi levado ao CON SUN I e, 

por iniciativa do Reitor, criada uma comissao, cujo objetivo era o de promover e ampliar a 

discussao sobre o desmembramento da Universidade Federal da Paraiba. A comissao foi 

integrada pelos professores: Neroaldo Pontes de Azevedo, Reitor da UFPB - Presidente, 

Roberto Silva de Siqueira, Vice-Reitor da UFPB - Vice-presidente, Thompson Fernandes 

Mariz - Secretario, Kleber S. Bandeira - Relator, Jorge Luiz Beja, Antonio do Vale M . Filho 

e Paulo Meio Pastes - representando os docentes, e Geraldo Junior - representando os 

discentes (UFCG: Documentos de criacao). 

A Comissao realizou uma serie de debates nos varios campi da UFPB, onde a questao 

do desmembramento da Universidade foi amplamente discutida com a comunidade 

universitaria. 

Ao cabo das discussoes e dos estudos efetuados, que consumiram oito meses de 

trabalho, a Comissao de desmembramento concluiu que havia indicativos favoraveis, que 

apontavam para a viabilidade da criacao da UFCG, a partir apenas do Campus I I . 

No relatorio final, consta que, tendo em vista os dados levantados e os debates 

realizados, a Comissao concluiu que, com alguns investimentos, poder-se-ia viabilizar a 

criacao da UFCG, a partir do Campus I I da UFPB. O relatorio foi aprovado favoravelmente 

pelo CON SUN I em 5 de fevereiro de 1996. 

Apos encaminhamento do projeto ao MEC, a Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG), pela Lei no. 10.419 de 09/04/2002, em anexo, nasceu como uma das mais 

importantes instituicoes federais de ensino superior das regioes Norte e Nordeste do pais. Sua 
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criacao ocorreu a partir do desmembramento da Universidade Federal da Paraiba (UFPB), 

reconhecida como uma das maiores entre as instituicoes de ensino superior, nao apenas pelo 

seu tamanho, mas pelo padrao de qualidade expresso em termos de ensino, pesquisa, extensao 

e produc&o academico-cientifica. 

A UFCG e tributaria do desenvolvimento alcancado pela UFPB, nos seus 49 anos de 

existencia marcados por uma historia de sucesso. 

Desde sua criacao, a UFCG conta com a estrutura multicampi. A cidade de Campina 

Grande, sede da Reitoria, conta com o Centro de llumanidades (CH), o Centra de Ciencias 

Biologicas e da Saude (CCBS), Centro de Engenharia Eletrica e Informatica (CEEI), Centro 

de Tecnologia e Recursos Naturais (CTRN) e Centro de Ciencias Tecnologicas (CCT). Em 

Cajazeiras situa-se o Centro de Formacao de Professores (CFP), em Sousa, o Centro de 

Ciencias Juridicas e Sociais (CCJS) em Patos, o Centro de Saude e Tecnologia Rural (CSTR); 

em Cuite, o Centro de Educacao e Saude (CES) e em Sume, o Centro de Desenvolvimento 

Sustentavel do Semiarido (CDSA), conforme Estatuto. 

Ao longo da historia das unidades que ora compoem a UFCG, a inclusao social e o 

desenvolvimento economico da regiao sempre estiveram em destaque nos projetos e acoes da 

universidade. Por essa e outras razoes e que a UFCG se destaca no cenario nacional. Entre 

outros pontes que podem ser considerados, a UFCG se torna pioneira na regiao por ser a 

primeira universidade federal do interior nordestino; por possuir centros tecnologicos de 

excelencia no interior nordestino e ter todas as condicoes para qualificar a mao-de-obra para 

atender as demandas da industria, servicos, setor publico estadual e municipal, contribuindo 

com o progresso da regiao. Pelo acima exposto, A UFCG e referenda para o desenvolvimento 

da ciencia e tecnologia, da educacao, das artes e da cultura no Estado e na Regiao Nordeste. 

Os Principios da UFCG, conforme presentes em seu Estatuto sao os seguintes: a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensao; a etica como norteadora da pratica 

institucional, em todas as suas relacoes internas e com a sociedade; a natureza publica, 

gratuita, democratica, laica e de qualidade socialmente referenciada, sendo de 

responsabilidade da Uniao a garantia de recursos para a manutencao da Instituicao; a 

transparencia, a publicidade, a probidade, a racionalidade, a impessoalidade, a eficiencia e a 

regularidade nos atos e na gestao de recursos da Instituicao, com direito ao contraditorio; a 

promocao do carater multicampi com gestao democratica e colcgiada, mantendo a equidade 

no tratamento dos recursos humanos, materials e orcamentarios em todas as unidades 

academicas; a garantia da transdisciplinaridade do conhecimcnto e de suas concepcoes 
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pedagogicas, no exercicio da liberdade de ensino, pesquisa e extensao, difundindo e 

sociali/ando o saber; a igualdade de acesso e de perman&icia na Instituicao; a contribuicao 

para o desenvolvimento socio-eeonomico, tecnico-cientifico, politico, cultural, artistico e 

ambiental do Estado, da regiao, do pais e do mundo; o compromisso com a ampliacao do 

ensino publico e gratuito, com padrao unitario de qualidade em todos os niveis; o 

planejamento demoeratico da Instituicao; e a educacao propedeutica, voltada para a 

valorizacao do trabalho e da vida social. 

Ainda com base no Estatuto, a UFCG tem por final idade: promover a educacao 

continuada, critica e profissional do Homem; manter interacao com a sociedade, com suas 

diversas organizacoes e com o mundo do trabalho; estabelecer formas de cooperacao com os 

Poderes Publicos, Instituicoes Federais de Ensino - IFE, orgaos cientificos, culturais e 

educacionais brasileiros ou estrangeiros; promover a paz, a solidariedade, a defesa dos 

direitos humanos e a preservac&o do meio ambiente; ministrar o ensino, visando a formacao 

de pessoas capacitadas ao exercicio da investigac&o, do magisterio e demais campos do 

trabalho, incluindo-se as areas politicas e sociais; desenvolver e difundir, de modo teorico e 

pratico, o conhecimento resultante do ensino, da pesquisa e da extensao, nas suas multiplas 

areas; gerar, transmitir e disseminar o conhecimento em padroes elevados de qualidade; 

ampliar o acesso da populacao a Educacao Superior e formar profissionais nas diversas areas 

do conhecimento; prestar assistencia academica atraves da extensao e desempenhar outras 

atividades na area de sua competencia; e envidar esforcos para que o conhecimento produzido 

na Instituicao seja capaz de se trans formar em politicas publicas de superacao das 

desigualdades. 

2.3 PLAN EXP 

Em virtude de sua capacidade em desenvolver e articular dinamicas de ensino, 

pesquisa e extensao envolvendo as mais variadas areas do conhecimento humano, a 

universidade pode ser considerada como uma verdadeira usina de formacao de massa critica. 

Ela mobiliza recursos, gera metodologias e desenvolve processos que renovadamente 

reinventam o pensar e o saber fazer, produzindo as acoes caracteristicas de sua praxis 

pedagogical a reflexao teorica, a interpretaeao do mundo, a experimentacao de processos, o 

desenvolvimento de produtos, a criacao de tecnologias, a transformacao da realidade. 
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Num mundo destinado a constituir-se em uma "sociedade do conhecimento", para o 

que os educadores haverao de tomar "maior consciencia sobre sua importancia vital tanto para 

o desenvolvimento socio-cultural e economico quanto para a construcao do futuro" (Unesco, 

1998), a universidade se ve diante de um desafio: desempenhar o papel de protagonista que o 

seu perfil suscita. Neste sentido, como fleou consignado no documento final da Conferencia 

Mundial sobre o Ensino Superior realizada em Paris em 1998, "sem uma educacao superior e 

sem instituicoes de pesquisa adequadas que formem a massa critica de pessoas qualificadas e 

cultas, nenhum pais pode assegurar um desenvolvimento endogeno genuino e sustentavel e 

nem reduzir a disparidade que separa os paises pobres e em desenvolvimento dos paises 

desenvolvidos" (Unesco, 1998, p. 18). 

Esta foi a compreensao que prevaleceu nos debates no Congresso Nacional por 

ocasiao da aprovacao do Piano Nacional de Educacao , a Lei n° 10.172, de 9 de Janeiro de 

2001 . Entendcndo que "nenhum pais pode aspirar a ser desenvolvido e independente sem um 

forte sistema de educacao superior" e que "as IES tern muito a fazer para colocar o Pais a 

altura das exigencias e desafios do seculo 21, encontrando a solucao para os problemas atuais, 

abrindo um horizonte para um futuro melhor para a sociedade brasileira e reduzindo a 

desigualdade", os representantes do povo definiram as universidades que exercem. plenamente 

a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensao como o "nucleo estrategico" de um 

projeto nacional de desenvolvimento (Cf. MEC, 2001, p. 65). 

Ora, desde os seus primordios na decada de 1950, quando as sementes da educacao 

superior foram lancadas na Paraiba, a Universidade Federal de Campina Grande jamais 

divergiu de suas vocacoes institucionais e de suas responsabilidades publicas. Realmente, com 

a estadualizacao das escolas pioneiras e com a criacao da UFPB na decada de 1950, o polo 

universitario enraizado na Borborema vem, assumindo progressivamente a articulacao entre 

ensino, pesquisa e extensao como preceito estatutario e como fator de protagonismo 

desenvolvimentista. Nascendo como institucional em 2002, consolidar-se-ia esta tradic&o pela 

autonomia, arraigando-se a instituicao ja frondosa em sua excelencia academica e em seu 

compromisso social. 

A1 guns dados significativos exempliiicam esta trajetoria, como a evolucao de 

matriculas e a criacao de cursos de graduacao na decada de 1960, a extraordinaria expansao 

da pos-graduacao na decada de 1970, a implantacao dos campi de Patos, Sousa e Cajazeiras 

na decada de 1980, a criacao dos cursos noturnos na decada de 1990 e a retomada da 

expansao na atual decada, mormente apos a fundacao da UFCG, quando foram eriados tres 
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novos cursos de graduacao e cinco de pos-graduacao, os quais, somados aos demais, abrigam 

atualmente 11.600 alunos. 

Na pesquisa, o vigor da tradicao emerge, a primeira vista, do pioneirismo em areas de 

tecnologia de ponta, como Sistemas e Computacao, Engenharia Eletrica e Ciencias 

Atmosfericas, cuja unidade academica abriga o Laboratorio de Meteorologia do Estado da 

Paraiba. E de se ressaltar, por outro lado, a implementacao de pesquisas de forte impacto 

social, como, por exemplo, a dessalinizacao de aguas, fontes de energia alternativas e 

reaproveitamento de residuos. Ainda na area tecnologica, tambem sao estrategicas para o 

desenvolvimento as linhas de pesquisa em catalise, telecomunicacoes, irrigacao, 

armazenamento de sementes, medicina veterinaria, novos materials, automacao e controle e 

gerenciamento de recursos hidricos no semi-arido. Mas nao e so. No ambito das Ciencias 

Humanas, destacam-se pesquisas sobre desenvolvimento rural, agricultura familiar, impacto 

de politicas publicas, historiografia regional, educacao de portadores de necessidades 

especiais, dentre outras. 

No que tange a extensao, e tambem exemplar a trajetoria historica da UFCG. Entre as 

agoes mais antigas e perenes, podemos citar o oferecimento para a comunidade de cursos 

tecnicos, como o de lapidacao de gemas, alem de cursos de rnusica, arte e de linguas 

estrangeiras. Merece destaque tambem o Vestibular Solidario, que, desde a sua criacao no ano 

de 2000, registra a aprovacao de 316 alunos carentes em processos seletivos, os quais teriam 

chances minimas de ingressar no ensino superior sem esse apoio pedagogico. Ainda no 

ambito da extensao, e importante registrar acoes de fomento da cultura regional, de assistencia 

judiciaria, apoio a terceira idade, desenvolvimento comunitario, etc. 

De particular interesse nesse campo e a acao da universidade na extensao rural, seja na 

assistencia tecnica - provida pelo Centro de Saude e Tecnologia Rural (campus de Patos) e 

pelo Departamento de Engenharia Agricola (campus de Campina Grande) -, seja no 

desenvolvimento produtivo promovido pelo Programa de Estudos e AcSes para o Semi-Arido 

(PEASA), seja no seu papel de interlocutora com os movimentos sociais. No fim dos anos 70 

e durante toda a decada de 1980, por exemplo, quando a violencia no campo era rotineira na 

regiao e mesmo no pais, havia uma intensa atividade de assessoria dos professores da 

Universidade aos sindicatos rurais e a propria FETAG-PB. Nesta epoca eram promovidas 

reunioes na universidade congregando professores, alunos, pesquisadores, camponeses, 

liderancas de movimentos sociais e ONGs para a discussao de questoes e problemas relativos 

ao desenvolvimento rural e regional e a mobilizacao e organizacao dos atores sociais do 
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campo. Isso redundaria, por exemplo, na construcao da Articulacao do Semi-Arido, que hoje 

conduz o Programa 1 Milhao de Cisternas, uma das principals politicas publicas do governo 

Lula para o desenvolvimento do semi-arido brasileiro. Tributario dessa tradicao e o Projeto 

UniCampo, que, atualmente, promove de forma pioneira a construcao da Universidade 

Camponesa no Brasil. 

Fiel a esta tradicao e contemplando suas vocacoes no ensino, pesquisa e extensao, a 

atual administracao central da Universidade Federal de Campina Grande se propoe a trabalhar 

diuturnamente pelo fomento da excelencia academica, colocando-a a servico do progresso 

cientifico e tecnologico, do equacionamento dos problemas sociais e da promocao do 

desenvolvimento humano. Para tanto, tenciona nao apenas executar as acoes neeessarias para 

o seu pleno funcionamento, nem tampouco limitar-se a ofimizar suas estruturas e capacidades, 

mas toma para si a tarda de empreender um ambicioso projeto de expansao destinado a alcar 

a UFCG a um novo patamar institucional. 

Isto porque, no Brasil, a despeito da posicao de vanguarda no progresso cientifico e 

tecnologico e no equacionamento dos grandes problemas nationals, as instituicoes publicas de 

educacao superior nao logram ter em seus bancos sequer 1% da populacao (Cf. MEC, 2004, p. 

31) e apenas 11% dos j ovens entre 18 e 24 anos freqiientam a universidade, 70% deles 

matriculados em instituicoes privadas (Genre, 2005). 

Diante de numeros ainda piores do que estes, o PNE ja houvera estabelecido, entre suas 

metas, "proven ate o final da decada, a oferta de educacao superior para, pelo menos, 30% da 

faixa etaria de 18 a 24 anos" e "estabelecer uma politica de expansao que diminua as 

desigualdades de oferta existentes entre as diferentes regioes do pais" (MEC, 2001, p. 67). 

Em conseqiiencia desse compromisso assumido pela Uniao, depois de anos de retraeao 

e malgrado os vetos do entao Presidente da Republica ao piano, a oferta de ensino publico 

comecou a ser recobrada. Realmente, se entre 1993 e 2000 o numero de instituicoes publicas 

de edueaeao superior diminuiu de 221 para 176, essa situacao comecou a ser revertida a partir 

de 2001, desde quando se observa um crescimento anual medio do setor em torno de 5,5% 

(Inep, 2004, p. 4). 

No governo de Luis Inacio Lula da Silva, essa tendencia positiva tern sofrido grande 

impulso, particularmente no que tange a ampliaeao do parque universitario federal, pois 

atualmente estao sendo implantados 11 novos campi e 3 novas universidades em 9 estados da 

federacao. Para o bienio 2005-2006, ha a previsao da criacao de pelo menos 20 novos campi e 
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de um consorcio universitario, atingindo 14 estados. Segundo o Programa de Expansao do 

Sistema Publico Federal de Educacao Superior 200402006 (MEC, 2005) serao investidos 

130 milhoes de reals e contratados 3.200 professores e 900 servidores tecnico-administrativos 

para novas unidades academicas. Quando a instalacao estiver completa, cerca de 80.000 

novos alunos terao acesso ao ensino superior publico, gratuito e de qualidade. Isto representa 

uma expansao de 13% das matriculas no sistema publico federal de ensino superior. 

E de se ressaltar, por outro lado, que o atual governo vem empreendendo acoes 

estruturantcs importantes, como o encaminhamento da Reforma Universitaria, tern executado 

diretrizes orcamentarias alentadoras, como o aumento de 35% no OCC das IFES para 2005, e 

investe na recuperacao do quadro pessoal. com a abertura de concursos publicos para o 

provimento de 8.000 vagas ate 2006, recompondo o quadro corroido nas bases pactuadas 

pelas entidades representativas de professores, estudantes, funcionarios e dirigentes. 

A se considerar os longos anos de retracao do sistema publico de educacao superior 

provocada pela agenda governamental neoliberal, havemos de concordar que, com suas 

politicas e acoes, o atual governo promove uma verdadeira revolucao. Isto porque a educacao 

superior e uma politica de estado e o sistema publico e obra republicana. Assim, a sociedade 

como um todo e a portadora do seu destine Aos excluidos deve-se oferecer igual 

oportunidade de formacao qualificada, por meio de um "acesso republicano" a educacao de 

qualidade. A expansao do sistema publico de ensino superior tomada como uma das bases de 

um "projeto de nacao" transformador e sustentavel decerto evitara que a educacao transforme-

se em mercadoria e que sua subordinacao aos interesses deleterios das elites dominantes 

entrave ainda o desenvolvimento do pais e a elevacao do povo brasileiro. 

O PLAN EXP tern como objetivos expandir o escopo das acoes de ensino, pesquisa e 

extensao da Universidade Federal de Campina Grande de maneira a ampliar e democratizar o 

acesso da populacao aos produtos e processos da universidade, contribuindo assim para a 

consecucao das metas consignadas na Lei 10.172, de 9 de Janeiro de 2001, do Piano Nacional 

de Educacao (PNE). Ampliar a oferta de vagas nos processos selctivos para os atuais cursos 

por intermedio da otimizacao das capacidades administrativa, estrutural, tecnica, funcional e 

docente instaladas na UFCG; Aumentar a oferta de vagas nos atuais cursos a partir da criacao 

de novos cursos noturnos; Criar novos cursos de graduacao presencial; Impulsionar o 

desenvolvimento da educacao a distancia por intermedio da criacao da Radio e TV 

Universitarias; 
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Isto e, o modelo de expansao do ensino superior baseado no incremento as instituicoes 

privadas da mostras de insustentabilidade economica, o que, aliado ao proprio perfil 

academico da imensa maioria dessas instituicoes - no geral muito distantes de atingirem a 

excelencia das instituicoes publicas, especialmente no que tange a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensao - nos remete a uma visao de futuro bastante preocupante para os 

nossos jovens e, consequentemente, para o proprio "projeto de nacao" (Genro, 2004) que 

almejamos construir. 

2.4 Programa de Apoio a Pianos de Reestruturacao d Expansao das Universidades 
Federais - REUNI 

O Programa de Apoio a Pianos de Reestruturacao e Expansao das Universidades 

Federais - REUNI, instituido pelo Decreto n° 6.096, de 24 de abril de 2007, ao definir como 

um dos seus objetivos dotar as universidades federais das condicoes necessarias para 

ampliacao do acesso e permanencia na educacao superior, apresenta-se como uma das acoes 

que consubstanciam o Piano de Desenvolvimento da Educacao - PDE, lancado pelo 

Presidente da Republica, em 24 de abril de 2007. Este programa pretende congregar esforcos 

para a consolidacao de uma politica nacional de expansao da educacao superior publica, pela 

qual o Ministerio da Educacao cumpre o papel atribuido pelo Piano Nacional de Educacao 

(Lei n° 10.172/2001) quando estabelece o provimento da oferta de educacao superior para, 

pelo menos, 30% dos jovens na faixa etaria de 18 a 24 anos, ate o final da decada. 

Assim, o REUNI tern como meta global a elevacao gradual da taxa de conclusao 

media dos cursos de graduacao presenciais para noventa por cento e da relacao de alunos de 

graduacao em cursos presenciais por professor para dezoito, ao final de cinco anos, a contar 

do inicio de cada piano. E importante ressaltar que o REUNI nao preconiza a adocao de um 

modelo unico para a graduacao das universidades federais, ja que ele assume como 

pressuposto tanto a necessidade de se respeitar a autonomia universitaria, quanto a 

diversidade das instituicoes. 

O REUNI efetivar-se-a, portanto, sem prejuizo dos programas cm desenvolvimento no 

ambito do Ministerio da Educacao e dos sistemas de ensino e, nessa condicao, se propoe 

substancialmente a agregar esforcos e reforcar iniciativas para a ampliacao das vagas e a 

elevacao da qualidade da educacao nacional. Ao mesmo tempo, os projetos apresentados 

pelas universidades poderao iniciar-se no conjunto de suas unidades academicas, cm algumas 
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delas e/ou em novas unidades a serem criadas, desde que, ao final do periodo de cinco anos, a 

meta estabelecida seja alcancada. Ao lado da ampliacao do acesso, com o melhor 

aproveitamento da estrutura fisica e do aumento do qualificado contingente de recursos 

humanos cxistente nas universidades federais, esta tambem a preocupacao de garantir a 

qualidade da graduacao da educacao publica. Ela e fundamental para que os diferentes 

percursos academicos oferecidos possam levar a formacao de pessoas aptas a enfrentar os 

desafios do mundo contemporaneo, em que a aceleracao do processo de conhecimento exige 

proflssionais com formacao ampla e solida. A educacao superior, por outro lado, nao deve se 

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

formar cidadaos com espirito critico que possam contribuir para solucao de problemas cada 

vez mais complexos da vida publica. 

A qualidade almejada para este nivel de ensino tende a se concretizar a partir da 

adesao dessas instituicoes ao programa e as suas diretrizes, com o conseqiiente redesenho 

curricular dos seus cursos, valorizando a flexibilizacao c a interdisciplinaridade, 

diversificando as modalidades de graduacao e articulando-a com a pos-graduacao, alem do 

estabelecimento da necessaria e inadiavel interface da educacao superior com a educacao 

basica - orientacoes ja consagradas na LDB/96 e referendadas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, definidas pelo CNE. 

Nesse cenario, a mobilidade estudantil emerge como um importante objetivo a ser 

alcancado pelas instituicoes participantes do REUNI nao so pelo reconhecimento nacional e 

international dessa pratica no meio academico, mas fundamentalmente por se constituir cm 

estrategia privilegiada de construcao de novos saberes e de vivencia de outras cultures, de 

valorizacao e de respeito ao diferente. O exercicio profissional no mundo atual requer 

aprendizagens multiplas e demanda intersecao com saberes e atitudes construidos a partir de 

expericncias diversas que passam a ser, cada vez mais, objeto de valorizacao na formacao 

universitaria. Entretanto, a existencia efetiva de programas de mobilidade impoe nao so 

condifoes materiais para que os estudantes se facam presentes em outras instituicoes. E 

necessario, sobretudo, superar o problema do distanciamento entre as instituicoes de ensino, 

estimulando uma cultura de cooperacao permanente e garantindo ao aluno o aproveitamento 

dos conteudos estudados. 

A ampliacao de politicas de inclusao e de assistencia estudantil objetiva a igualdade de 

oportunidadcs para o estudante que apresenta condicoes socio-econdmicas desfavoraveis. Esta 

medida esta diretamente associada a inclusao, democratizacao do acesso e permanencia de 
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forma a promover a efetiva igualdade de oportunidades, eompreendidas como partes 

integrantes de um projeto de nacao. 

Os projetos apresentados ao REUNI foram avaliados em funcao da consistencia entre 

as suas proposicoes e as exigencias do decreto que instituiu o Programa, bem como quanto a 

exequibilidade dessas proposicoes. Este documento, expoe os principais pontos do REUNI, 

busca esclarecer e orientar as universidades federais que desejem participar do programa, uma 

vez que a sua implementacao esta fundamentada no principio da adesao. Nesse sentido, este 

documento contempla um conjunto de indicadores que caracterizam as diretrizes a serem 

observadas por aquelas instituicoes quando da construcao de suas propostas. 

Os pianos de reestruturacao apresentados pelas universidades federais, e aprovados 

pelo Ministerio da Educacao, terao sua exequibilidade financeira garantida pelo MEC a partir 

do ano de 2008, mediante termo de pactuacao de metas a ser firmado entre o MEC e as 

universidades participantes. 

O projeto da UFCG foi discutido e aprovado pelo Colegiado PLENO na 21 a reuniao 

extraordinaria conforme anexo. 

2.4.1 O que e o REUNI 

Os desafios do novo seculo exigem uma urgente, profunda e ampla reestruturacao da 

educacao superior que signifique, no contexto democratico atual, um pacto entre governo, 

instituicoes de ensino e sociedade, visando a elevacao dos niveis de acesso e permanencia, e 

do padrao de qualidade. O pais encontra-se em um momento privilegiado para promover, 

consolidar, ampliar e aprofundar processos de trans formacao da sua universidade publica, 

para a expansao da oferta de vagas do ensino superior, de modo decisivo e sustentado, com 

qualidade academica, cobertura territorial, inclusao social e formacao adequada aos novos 

paradigmas social e economico vigentes, conforme preconizam as politicas de educacao 

nacionais. 

Nos ultimos anos, o governo federal realizou um importante movimento de 

recuperacao do orcamento das universidades federais e deu inicio a um vigoroso processo de 

expansao, com a implantacao de 49 novas unidades academicas, distribuidas por todo o 

territorio nacional, e a criacao de dez novas universidades. 

Nao obstante a oportunidade e pertinencia, a expansao do sistema publico federal de 

educacao superior deve estar associada a reestruturacoes academicas e curriculares que 
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proporcionem maior mobilidade estudantil, trajetorias de formacao flexiveis, redu?ao das 

taxas de evasao, utilizagao adequada dos recursos humanos e materials colocados a disposicao 

das universidades federais. Mais do que uma iniciativa de governo, este movimento alinha-sc 

as propostas dos dirigentes das universidades federais, no sentido de consolidar e aperfeicoar 

o sistema pubico de educacao superior, com destaque para a revisao de curriculos e projetos 

academicos visando flexibilizar e melhorar a qualidade da educacao superior, bem como 

proporcionar aos estudantes formacao multi e interdisciplinares, humanista e o 

desenvolvimento do espirito critico. 

2.5 A expansao na U F C G 

2.5.1 Criacao do Campus de Cuite 

Em 18 de outubro de 2005 atraves da Resolucao 10/2005, em anexo, foi criado e em 

14.12.2007 sexta-feira, as 10h30min, o reitor Thompson Mariz, estara inaugurando as novas 

instalacoes do Centro de Educacao e Saude (CES), campus Cuite, onde foi entregues a 

comunidade universitaria, o Ambiente de Professores, o Centro de Convivencia, a Sub-

Prefeitura Universitaria, a Garagem, o Almoxarifado e a Biblioteca. dotando o campus da 

infra-estrutura necessaria a operaeionalizacao das atividades academicas. 

A programacao da solenidade previa ainda uma visita a exposicao Expoces 2007: A 

construcao de um sonho em 1000 dias, que apresenta a sociedade um relato historico da 

criacao do CES, alem de informacoes, dados estatlsticos, relatorios de atividades, mostras de 

fotografias, eventos e manifestacoes que comprovam a importancia da expansao da UFCG 

para a regiao, em todos os aspectos. 

"Nos tres ultimos vestibulares realizados foram oferecidas mil vagas. Isso trouxe um 

impacto extraordinario no sentido de melhoria da educacao no Estado. Por outro lado, a 

economia da regiao polarizada por Cuite, deu um salto significante. A construcao civil, por 

exemplo, anda a todo vapor", disse o diretor do CES, Marcio Caniello ao falar dos reflexos da 

expansao da UFCG no cenario socio-economico estadual. 

"Uma folha de pagamento em torno de R$ 200 mil - 30 professores e 15 tecnico-

administrativos - com a absorcao de 72 funcionarios terceirizados contribuem para o aumento 

da renda do municipio" contabilizou, acrescentando que, neste momento, com as obras e a 

logistica, empregos indiretos sao gerados. 
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2.5.2 Criacao do Campus de Pombal 

O campus de Pombal faz parte da estrutura multicampi da UFCG, instituicao 

autarquica vinculada ao Ministerio da Educacao (MEC), criada a partir do desmembramento 

da Universidade Federal da Paraiba (UFPB) pela lei 10.419 de 05 de abril de 2002, com sede 

no campus de Campina Grande, tendo ainda os campi de Patos, Sousa, Cajazeiras e, 

recentemente, Cuite, Pombal e Sume. 

Pela condicao de Universidade criada em infra-estrutura ja existente, instalou-se em 

seu ambito um projeto de expansao e de crescimento. Neste contexto, a UFCG vem 

envidando esforcos e fomentando discussoes junto a sociedade civil e poderes publicos de 

regioes consideradas polos para o desenvolvimento da Educacao Superior no estado da 

Paraiba. 

Diante desses resultados, a sociedade civil e o poder publico do municipio de Pombal 

passaram a se mobilizar de forma que ecoasse junto a sede desta universidade, o anseio da 

comunidade ao acesso a Educacao Superior de qualidade e gratuita uma vez que algumas 

iniciativas, ao longo de sua historia foram marcadas pelo insucesso, sendo que, a mais 

recente, as Faculdades de Agronomia e Ciencias Contabeis de Pombal, implantadas pela 

Fundac&o de Ensino Superior de Cajazeiras (FESC), agonizavam em dividas e descredito, 

com o agravante de sua natureza privada. 

Assim, diante do anseio da sociedade pombalense, coadunando-se com os interesses 

da politica de expansao universitaria do governo federal a Universidade Federal de Campina 

Grande, criou atraves da Camara Superior de Ensino, o curso de Agronomia, pela Resolucao 

n.° 02/2006 na Unidade Academica de Agronomia e Tecnologia de Alimentos (UATA), do 

Centro de Ciencias e Tecnologia Agroalimentar (CCTA), Campus de Pombal. 

A partir deste ato em 26 de abril de 2006, conforme anexo, foram iniciados os 

trabalhos de absorcao por transferencia voluntaria de 149 alunos oriundos da Faculdade de 

Agronomia de Pombal e a realizac&o de concursos publicos para professores efetivos e 

substitutos, como tambem de servidores tecnico-administrativos. A implantacao do campus de 

Pombal foi orcada em oito milhoes de reais, fomentados pelo piano de expansao do governo 

federal, com base nos Pianos de Trabalho Anual para os exercicios 2007/2008. 
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2.5.3 Criafao do Campus de Sume 

O Centro de Desenvolvimento Sustentavel do Semiarido (CDSA) foi criado 

21.07.2008, conforme anexo no ambito do Piano de Expansao Institucional da UFCG 

(PLANEXP), elaborado com o objetivo de democratizar o acesso a Universidade, 

contribuindo para a consecucSo das metas do Piano Nacional de Educacao, especialmente a 

ampliacao do contingente de jovens de 18 a 24 no ensino superior. 

Alem do propositi) imediato de possibilitar a inumeros jovens o direito a uma 

formacao profissional de nivel superior publica de qualidade, a inserc&o da UFCG no Cariri 

Paraibano tern como objetivo contribuir para a construcao de um novo paradigma cientifico-

tecnologico para o desenvolvimento sustentavel do semiarido, abrindo novas perspectives 

economicas, produtivas e educacionais para o seu povo e para a populacao que habita o 

Bioma Caatinga como um todo. 

Destinado a oferecer educacao superior publica prioritariamente a populacao residentc 

no semiarido brasileiro - a que apresenta os menores IDH e IDEB do pais - e especialmente 

aos novos do campo, o CDSA/UFCG ira desenvolver atividades de ensino, pesquisa e 

extensao em duas areas do conhecimento cientifico fundamentals para o desenvolvimento 

sustentavel destas populacdes: 

A tecnologia voltada para o desenvolvimento e revitalizacao das potencialidades 
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> Unidade Academica de Educacao do Campo (UAEDUC) - Cursos de Licenciatura em 

Educacao do Campo, Licenciatura em Ciencias Sociais e Superior de Tecnologia em 

Gestao Publica. 

> Unidade Academica de Tecnologia do Desenvolvimento (UATEC) - Cursos de 

Engenharia de Biossistemas, Engenharia de Biotecnologia e Bioprocessos, Engenharia 

de Producao e Superior de Tecnologia em Agroecologia. 
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3. FRGCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Este capitulo apresenta a metodologia utilizada na pesquisa, identificando a sua 

natureza, classificacao e area em que foi realizada, aos instrumentos de coleta utilizados. 

3.1 Natureza da Pesquisa 

Adotou-se, nesta monografia, principalmente a abordagem QUANTITATIVA 

buscando analisar quantitativamente se houve expansao na UFCG no periodo de 2008 a 2010 

com adesao ao PLAN EXP E REUNI. 

A pesquisa c documental, elaborada a partir de materials que nao receberam 

tratamento analitico, e a Instituicao de Ensino Superior Federal escolhida para este estudo foi 

a Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. 

As fontes documentais foram fundamentals, abrangendo varios tipos de documentos 

da legisla^ao atual sobre educacao superior. Entre estes, foram pesquisados os documentos 

governamentais que dizem respeito ao PDI, avaliacao do ensino e institucional (Atos, 

Decretos, Portarias, Resolucoes e Medidas Provisorias do Governo Federal) e do REUNI. 

Textos e documentos do Sindicato de Docentes do Ensino Superior - ANDES-SN e da 

ANDIFES deram suporte as analises, alem de se ter buscado maior conhecimento sobre o 

assunto em documentos e textos de universidades federais e outras entidades. 

Os documentos da Universidade Federal de Campina Grande poderiam ter constituido 

as principals fontes de referenda empirica; porem, a experiencia concrete mostrou que nao 

seriam suficientes e nem expressavam a totalidade. Foram pesquisados documentos relativos 

as administracoes (SRH, PRE, PRPG, PLANEJAMENTO) da UFCG no periodo que 

compreende a atual decada, a partir de 2007 ate de 2010, alem da documcntacao que serviu 

como fonte historica, que se reporta a decada de 1990, PDI e o REUNI. Foram identificados 

tambem, documentos que contem informacoes sobre os processos analisados, tais como: Atas 

do Colegiado Pleno - PLENO; da Camara Superior de Ensino - CSE, da Secretaria de Orgaos 

Deliberativos Superiores - SODS. 

O presente estudo utilizou a coleta de dados e informacoes sobre a entidade a respeito 

do tema em estudo. Este levantamento, por ser realizado de forma direta, reuniu todas as 

informacoes sobre o campo de interesse. Este tipo de tecnica e caracterizado pelo 
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levantamento de dados, atraves da pesquisa documental e da pesquisa bibliografica. A 

documentacao direta destina-se a obtencao de dados no local estudado, atraves de realizacdes 

de visitas a Instituicao em estudo. 
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4 ANALISE E R E S U L T ADO DA PESQUISA 

4.1 Proposta da UFCG e o desenvolvimento do programa REUNI na UFCG 

Em 2002, quando foi criada, a UFCG atendia a cerca de 9.000 alunos. Em 2007, apos 

cinco anos de sua criacao, esta instituicao conta com 12.997,46 matriculas projetadas e com 

897,42 docentes em dedicacao exclusiva, mantendo uma relacao de 15,25 alunos por 

professor. 

A ampliacao que esses numeros expressam ocorreu, em um primeiro momento, com o 

estimulo e o planejamento institucionais para atender a necessidade verificada, cm nosso 

Estado, de aumentar o acesso a educacao superior; esse esforco interno foi reforcado com a 

expansao promovida pelo MEC, a partir de 2005, autorizando a criacao dos campi de Cuite e 

de Pombal. 

Com estes numeros, a UFCG esta projetando, ate 2012, uma ampliacao de 8.654,01 

novas matriculas, das quais 983,95 no turno noturno, o que faz esta universidade sair do 

patamar das atuais 3.757,69 matriculas projetadas no turno noturno para o numero de 

5.089,96 matriculas neste turno. Esta ampliacao ocorrera em 15 novos cursos. ofertados em 

25 novas turmas. Com esta projeeao, serao alcancadas, ao fim de cinco anos, 21.651.47 

matriculas e uma relacao de mais de 18 alunos por professor. 

O quadro a seguir mostra uma sintese da expansao da graduacao, proposta pela UFCG 

para o periodo de 2008 a 2012. De acordo com o documento-proposta para o REUNI, sao 

consideradas nos calculos as matriculas projetadas com base no numero de vagas em cada 

curso e no fator de retencSo medio da area, usado como referenda para o Projeto REUNI. 

Desenvolvimento do Programa REUNI na U F C G eom enfase na Graduacao 

PROPOSTA DA U F C G PARA O PROGRAMA REUNI COM 
ENFASE NA GRADUACAO 

ANO 2007 2008 2009 2010 
N° DE CURSOS 58 61 71 81 

VAGAS ANUAIS 756 730 930 1015 
MATRICULAS 
PROJETADAS 12.997 14.340 18.903 21.544 

Quadro 1- Proposta da UFCG para o programa REUNI com enfase na Graduacao. 
Fonte: Proposta da UFCG ao REUNI 2007. 
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D E S E N V O L V I M E N T O D O P R O G R A M A R E U N I N A U F C G C O M 
E N F A S E N A G R A D U A C A O 

ANO 2007 2008 2009 2010 
N° DE C U R S O S 58 7 21 3 

V A G A S A N U A I S 756 2.895 3.905 4.910 
MATRICULAS 
EFETUADAS 18.145 19.357 21.488 25.331 

Quadro 2 - Desenvolvimento c o programa REUNI na UFCG com enfase na Graduacao. 
Fonte: PRE - Pro-Reitoria de Ensino e Resolucdes da SODS, 2011. 

Comparando a proposta da UFCG para o Programa REUNI, apresentada no quadro 1 e 

o desenvolvimento do programa, quadro 2, foi criado 3 graficos: No grafico 1, pose-se 

observa que na criacao de novos cursos a UFCG, cumpriu a proposta da instituicao para o 

REUNI em todos os anos em analise, tendo superado a expectativa em 6,55% em 2008, 

21,12% em 2009 e 9,87% em 2010. Esse fato pode ser atribuido a expansao da UFCG com a 

criacao de novos Campi nas cidades de Cuite, Pombal e Sume. 

NUMERO DE CURSOS 

• PROPOSTA 

• DESENVOLVIMENTO 

2007 2008 2009 2010 

Grafico 1 - Proposta X Desenvolvimento do n° de cursos eriados na Graduacao. 

No grafico 2, com excec&o do ano de 2010, com um deficit menor que 1%, a UFCG 

nao atingiu a meta estabelecida para criacao de vagas na proposta para o REUNI, nos anos de 

2008 e 2009 a instituicao superou as expectativas em 13,69% e 8,6% respectivamente. Esse 

aumento na criacao de vagas pode ser claramente observado devido a criacao de novos cursos 

da UFCG em seus diversos Campi. 
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Grafico 2 - Proposta X Desenvolvimento do n° de vagas na Graduacao. 
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Grafico 3 - Proposta X Desenvolvimento de Matriculas na Graduacao. 

E no Grafico 3, pode-se verificar que entre 2007 e 2010, a Universidade Federal de 

Campina Grande atingiu e superou todas as metas para matriculas na graduacao estabelecidas 

para a proposta ao REUNI. Em 2007 foram 39,6% de matriculas alem do estabelecido como 

meta, em 2008 a superacao foi em 34,98%, seguida por 13,67% em 2009 e 17,57% em 2010. 

Atribui-se a esse elevado numero de matriculas alem do previsto ao fato de o numero de 

cursos eriados e o numero de vagas ofertadas tambem serem maiores do que o esperado. 
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Desenvolvimento do Programa REUNI na UFCG com enfase na Pos-Graduacao 

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA REUNI NA UFCG C O M ENFASE NA 
POS-GRADUACAO 

ANO 2007 2008 2009 2010 
PROGRAMAS DE MESTRADO 15 17 17 17 

PROGRAMAS DE DOUTORADO 9 9 10 11 
MAT. EFETUADAS MESTRADO 615 570 614 714 

MAT. EFETUADAS DOUTORADO 345 438 484 543 
Quadro 03 - Proposta da UFCG para o programa reuni com enfase na Pos-Graduacao. 

Fonte: Proposta da UFCG ao REUNI 2007. 

PROPOSTA DA UFCG PARA O PROGRAMA REUNI COM ENFASE NA POS-
GRADUACAO 

ANO 
2007 
Atuais 2008 2009 2010 2011 2012 

PROGRAMAS DE MESTRADO 15 15 15 15 15 15 
PROGRAMAS DE DOUTOURADO 9 9 9 9 9 9 

MAT. PRO J. MESTRADO 615 665 665 665 665 700 
MAT. PROJ. DOUTOURADO 345 408 460 517 517 517 

Quadro 04 - Desenvolvimento do programa REUNI na UFCG com enfase na Pos-Graduacao. 
Fonte: Dados da PRPG - Pro-Reitoria de Pos-Graduacao UFCG, 2011. 

Visualiza-se no Grafico 4 que, em 2008 foram eriados dois novos programas de 

mestrado, o que significa que a UFCG cumpriu o que foi estabelecido na proposta ao REUNI 

neste quesito. Esse fato se justifica ao investimento do REUNI tambem aos programas de pos-

graduaeao. 

PROGRAMAS DE MESTRADO 
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Grafico 4 - Proposta X Desenvolvimento do n° de programas de mestrados eriados na 
Pos-Graduacao. 
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Observa-se no grafico a seguir (Grafico 5) que. com a criacao de um novo programa 

de doutorado em 2009, e mais um em 2010, a Universidade Federal de Campina Grande 

sobrepoe a proposta para o REUNI em 2 programas alem da meta estabelecida. Pode-se 

observar com isso que os programas de doutorado tambem foram beneficiados pela expansao 

da universidade por aderir ao programa do governo federal. 

PROGRAMAS DE DOUTORADO 
12 

10 9 9 9 9 

llll 
2007 2008 

Grafico 5 - Proposta X Desenvolvimento do n° de programas de doutorados eriados na 
Pos-Graduaeao. 

Verifica-se no Grafico 6 que, em 2008 e 2009, as matriculas nos programas mestrado 

da UFCG nao atenderam as expectativas da proposta ao programa REUNI com deficit de 

14.28% e 7,66% respectivamente. Porem, no ano de 2010, a proposta foi superada em 7,36%. 

Esse fato deve-se possivelmente a um elcvado indice de antecipacao dos alunos ao 

defenderem suas dissertacoes antes do tempo total de conclusao do programa e a alguns 

poucos desligamentos no periodo em analise. 
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Grafico 6 - Proposta X Desenvolvimento do n° alunos matriculados no programas de 
Mestrados na Pos-Graduacao. 

De acordo com o Grafico 7 pode-se observar que no periodo entre 2008 e 2010, as 

matriculas efetuadas nos programas de doutorado da Universidade Federal de Campina 

Grande superaram a meta estabelecida para o programa REUNI, esse aumento pode ser 

quantificado em 7,35% em 2008, 5,21% em 2009 e 5,02% em 2010. Esse aumento no numero 

de matriculas pode ser atribuido possivelmente a criacao dos dois novos programas de 

doutourado entre 2009 e 2010. 

Grafico 7 - Proposta X Desenvolvimento do n° alunos matriculados no programas de 
Doutorado na P6s-GraduaeJk>. 
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Desenvolvimento do Programa REUNI Na UFCG com enfase nas Contratacoes de 
Docentes e Tecnicos Administrativos 

PROPOSTA DA UFCG PARA O PROGRAMA REUNI < 
NAS CONTRATACOES DE DOCENTES E TECNICOS AD 

: O M ENFASE 
MINISTRATIVOS 

ANO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
DOCENTES * 32 101 171 171 171 

TEC. NIVEL MEDIO E SUPERIOR * 0 20 50 124 174 
QUADRO 05 - Proposta da UFCG para o programa REUNI com enfase nas contratacoes de docentes e 

tecnicos administrativos. 
Fonte: Proposta da UFCG ao REUNI 2007. 

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA REUNI NA UFC 
NAS CONTRATACOES DE DOCENTES E TECNICOS AD 

G C O M ENFASE 
MINISTRATIVOS 

ANO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
DOCENTES 14 158 216 240 

TEC. NIVEL MEDIO E SUPERIOR 17 83 20 125 
QUADRO 06 - Desenvolvimento do programa REUNI na UFCG com dnfase nas contratacdes de docentes e 

tecnicos administrativos. 
Fonte: Dados da Secretaria dos Recursos Humanos 2011. 

Observa-se nos graficos 8 e 9 uma maior contratacao para o quando de funcionarios, 

que inclui o corpo docente e o quadro tecnico administrativo de nivel medio e superior, 

contratacoes essas que superam as metas estabelecidas pela universidade para o programa 

REUNI. Esse elevado numero de contratacoes se fizeram necessarias devido a estrutura 

requerida para criacao e manutencao da funcionalidade de novos campi e cursos. 

CONTRATACOES DE DOCENTES 
300 

• PROPOSTA 

• DESENVOLVIMENTO 

2007 2008 2009 2010 

Grafico 8 - Proposta X Desenvolvimento do n° contratacao de Docentes 
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Grafico 9 - Proposta X Desenvolvimento do n° contratacao de Tecnicos de nivel 
medio e superior 
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5 CONCLUSOES E RECOMEND A C O E S 

Aderir ao programa REUNI, possibilitou a Universidade Federal de Campina Grande a 

criacao de novos Campi em regioes que necessitavam da presenca de uma universidade 

federal para um maior desenvolvimento local. Essa expansao da UFCG resultou na criacao de 

novos cursos, consequentemente aumentando o numero de vagas ofertadas e novas 

contratacoes, tanto para o corpo docente quanta para o quando de tecnicos de nivel medio e 

superior. 

Por superar a meta estabelecida de criacao de novos cursos na graduacao para o 

programa REUNI, as demais metas estabelecidas na proposta tambem foram superadas 

devido a estrutura necessaria para se manter um novo curso, como corpo docente e os tecnicos 

responsaveis por diversas areas ligadas a essa atividade. O numero de vagas e o numero de 

matriculas tambem esta diretamente relacionada ao numero de cursos oferecidos pela 

instituicao, onde, como foi observado no presente trabalho, um maior numero de cursos 

proporciona uma maior oferta de vagas e um maior numero de matriculas efetuadas. 

Recomenda-se que seja comparado a expansao do Projeto Reuni de outra IFES com a 

da UFCG. 
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A N E X O S 



I ~ dos bens imoveis doados pela Prefeitura Municipal de Sume, para a instalacao do 
Campus: 

II - dos bens e direitos que vierem a ser adquiridos ou incorporados; 

II I - das doacoes ou legados recebidos. e 

IV - das incorporaeoes que resultem de services reaiizados. 

Art. 6° Esta Resolucao entrara em vigor na data de sua publicacao. 

Colegiado Pleno do Conselho Universitario da Universidade Federal de Campina Grande, em 
Campina Grande, 22 dejulho de 2008. 

THOMPSON F E R N A N D E S M A R K 

Presidente 



SERVICO PUBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL D E CAMPINA GRANDE 

C O L E G I A D O PLENO DO CONSELHO UNIVERSITARIO 

RESOLUCAO N° 06/2008 

Cria o Centro de Desenvolvimento Sustentavel 
do Semi-Arido e da outras providencias. 

O Colegiado Pleno do Conselho Universitario, no uso das atribuicoes que lhe conferem os 
artigos 19 - inciso 111, do Estatuto, e 6° - inciso XV, do Regimento Geral da UFCG; 

Considerando o inciso IX do art. 10 do Estatuto, que define o compromisso da UFCG com a 
ampliacao do ensino publico e gratuito, com padrao unitario de qualidade em todos os niveis; 

Considerando o inciso VIII do art. 11 do Estatuto, que estabelece ter a UFCG, como 
finalidade, ampliar o acesso da populacao a Educagao Superior e formar professionals nas 
diversas areas do conhecimento, e 

A vista das deliberates do Plenario, em reunioes realizadas nos dias 10 de junho e 21 de 
julho de 2008 (Processos N° 23096.014040/08-10 e N° 23096.018063/08-54), 

R E S O L V E : 

Art. 1° Criar, no Campus de Sume, o Centro de Desenvolvimento Sustentavel do 
Semi-Arido - CDSA, com o objetivo de minister o ensino superior, desenvolver a pesquisa e 
promover a extensao universitaria nas areas de educacao e de saude. 

Art. 2° A estrutura organizational e a forma de funcionamento do CDSA, observado o 
principio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensao, obedecerao as disposicoes 
do Estatuto e do Regimento Geral da UFCG e da legislaclo federal pertinente. 

Art. 3° Ate que sejam implantadas as estruturas academica e administrativa e a forma 
de funcionamento de que trata o art. 2°, o CDSA sera dirigido por uma Diretoria pro tempore 
designada pelo Reitor. 

Paragrafo tinico. A Diretoria pro tempore do Centro devera encaminhar a Reitoria, 
para apreciacao pelo Colegiado Pleno, proposta de Regimento Interno do CDSA, no prazo de 
ate 180 (cento e oitenta) dias apos a sua constituicao. 

Art. 5° O patrimonio do CDSA sera constituido: 



I - dos bens moveis e imoveis doados pela Prefeitura Municipal de Pombal, para 
a instalaeao do campus; 

I I - dos bens e direitos que vierem a ser adquiridos ou incorporados; 

II I - das doacoes ou legados reeebidos, e 

IV - das incorporates que resultem de scrvicos realizados. 

Art. 6° Esta Resolucao entrara em vigor na data de sua publicacao. 

Colegiado Pleno do Conselho Universitario da Universidade Federal de Campina Grande, 
em Campina Grande, 26 de abril de 2006. 

T H O M P S O N F E R N A N D E S M A R I Z 

Presidente 



SERVICO PUBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

COLEGIADO PLENO DO CONSELHO UNIVERSITARIO 

R E S O L L C A O N° 06/2006 

Cria o Centro de Ciencias e Tecnologia Agroalimentar 
- CCTA, e da outras procidentias. 

O Presidente do Colegiado Pleno do Conselho Universitario, no uso das atribuicoes que 
lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFCG; 

Considerando as atribuicoes do Colegiado Pleno do Conselho Universitario, conforme o 
Art. 6°, Inciso XV, do Regimento Geral da UFCG; 

Considerando que as eleicoes para escolha dos representantes docentes e tecnico-
administrativos para a composicao do Colegiado Pleno ainda nao foram concluidas, e 

Considerando a Resolucao 05/2006 do Colegiado Pleno. 

R E S O L V E, ad referendum 

Art. 1° Criar, no campus de Pombal, o Centro de Ciencias e Tecnologia Agroali
mentar - CCTA, com o objetivo de ministrar o ensino superior, desenvolver a pesquisa e 
promover a extensao universitaria nas areas de ciencias sociais, ciencias agrarias e tec
nologia de alimentos. 

Art. 2° A estratura organizational e a forma de funcionamento do CCTA, obser-
vado o principio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensao, obedecerao as 
disposicSes do Estatuto e do Regimento Geral da UFCG e da legislacao federal perti-
nente. 

Art. 3° Ate que sejam implantadas as estraturas academica e administrativa e a 
forma de funcionamento de que trata o art. 2°, o CCTA sera dirigido por uma Diretoria 
pro tempore, dcsignada pelo Reitor. 

Paragrafo unico. A Diretoria pro tempore do Centro devera encaminhar a Rei-
toria, para apreciacao pelo Colegiado Pleno, proposta de Regimento Interno do CCTA, 
no prazo de ate 180 (cento e oitenta) dias apos a sua constituicao. 

Art. 5" O patrimonio do CCTA sera constituido: 



Art. 5° 0 patrimonio do CES sera constituido: 

I - dos bens imoveis doados pela Prefeitura Municipal de Cuite, para a instala-
cao do Campus: 

II - dos bens e direitos que vierem a ser adquiridos ou incorporados; 

III - das doacoes ou legados recebidos, e 

IV - das incorporates que resultem de servicos realizados. 

Art. 6° Esta Resolucao entrara em vigor na data de sua publicacao. 

Colegiado Pleno do Conselho Universitario da Universidade Federal de Campina Grande, 
em Campina Grande, 18 de outubro de 2005. 

T H O M P S O N FERNANDES M A R K 

Presidente 



SERVICO PUBLICO FEDERAL 
UMVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

COLEGIADO PLENO DO CONSELHO UNIVERSITARIO 

RESOLUCAO N° 10/2005 

Cria o Centro de Educaeao e Saude e da outras provi-
dencias. 

O Colegiado Pleno do Conselho Universitario, no uso das atribuicoes que lhe conferem 
os artigos 19 - inciso I I I , do Estatuto, c 6° - inciso XV, do Regimento Geral da UFCG; 

Considerando o inciso IX do art. 10 do Estatuto, que define o compromisso da UFCG 
com a ampliacao do ensino publico e gratuito, com padrao unitario de qualidade em 
todos os niveis; 

Considerando o inciso VIII do art. 11 do Estatuto, que estabelece ter a UFCG, como 
finalidade, amp liar o acesso da populacao a Educaeao Superior e formar profissionais 
nas diversas areas do conhecimento, e 

A vista das deliberacoes do Plenario, em reuniao realizada no dia 18 de outubro de 2005 
(Processo N° 23074.038135 05-40), 

R E S O L V E 

Art. 1° Criar, no Campus de Cuite, o Centro de Educaeao e Saude - CES, com o 
objetivo de ministrar o ensino superior, desenvolver a pesquisa e promover a extensao 
universitana nas areas de educaeao e de saude. 

Art. 2° A estrutura organizational e a forma de funcionamento do CES, obser-
vado o principio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensao, obedecerao as 
disposicoes do Estatuto e do Regimento Geral da UFCG e da legislacao federal perti-
nente. 

Art. 3° Ate que sejam implantadas as estruturas academica e administrativa e a 
forma de funcionamento de que trata o art. 2°, o CES sera dirigido por uma Diretoria 
pro tempore designada pelo Reitor. 

Paragrafo unico. A Diretoria pro tempore do Centro devera encaminhar a Rei-
toria, para aprecia^ao pelo Colegiado Pleno, proposta de Regimento Memo do CES no 
prazo de ate 180 (cento e oitenta) dias apos a sua constiniicao. 



90. ral de Campina Grande, em Campina Grande, 24 de outubro de 2007. Em tempo: 

91. 

Ao final, o Conselheiro Joao Batista Queiroz de Carvalho solicitou registro de declara-

cao de voto, que segue aqui reproduzida: "O voto contrario ao Projeto REUNI/UFCG 

foi dado por coerencia de representacao do Centro do qua! tenho a honra de ser Dire tor, 

e tambem por acreditar na proposta de criaeao do Curso de Engenharia de alimentos, na 

Unidade Academica de Engenharia Agricola, alem do compromisso assumido de defen

der a criaeao do mencionado curso." < 



57. este, a proposta a ser analisada nasceu do balizamento do disposto pelo Programa 

58. com o contexto atual. desta Universidade, e que os numeros referentes aos recur-

59. sos, e que constituem urn montante de setenta e seis milhoes ate o ano de dois mil 

60. e doze, podem ser conquistados, a depender da otimizacao da relacao professor-

61. aluno, que deve ser de um para dezoito. Na proposta em analise, foram feitos ajus-

62. tes para se atingir esta meta. 0 Presidente da Comissao falou dos percentuais a 

63. serem utilizados em investimentos, do quantitative de bolsas estabelecido na pro-

64. posta, alem de falar sobre o numero e a razao da quantidade de servidores tecnico-

65. administrativos que deverao ser admitidos, a partir do desenvolvimento do Pro-

66. grama. Em seguida, a Comissao, em exposicao feita pela Professora Vania Sueli, 

67. detalhou, inicialmente, os numeros referentes ao quadro de vagas para docent.es, e 

68. depots, a planilha de distribuicao dos recursos financeiros, que considera as vagas 

69. ofertadas ao final do REUNI, os recursos por vaga projetada, incluindo a parcela 

70. de recursos por vaga projetada por Unidade Academica e o total para cada um dos 

71. Centros. Foi esclarecido aos Senhores Conselheiros que a Universidade sera audi-

72. tada ano a ano, e que o descumprimento das metas acarretara a suspensao dos re-

73. cursos. Apos a exposicao da Professora Vania Sueli, os Conselheiros passaram a 

74. arguir a Comissao, para obter os esclarecimentos necessaries, levantando questoes 

75. que foram debatidas a exaustao, e contestando alguns dos ajustes feitos a contribu-

76. icao dos Centros. Registrou-se, todavia, o reconhecimento da qualidade do traba-

77. lho da Comissao, quanta ao detalhamento dos dados apresentados. Apos o pro-

78. nunciamento de grande parte dos presentes, registrando-se, inclusive o pronunci-

79. amento da Presidente da ADUFCG, procedeu-se ao encaminhamento, proposto 

80. por alguns dos Conselheiros, de nao votar a proposta naquele momento. Posto em 

81. votacao, o numero de dois votos favoraveis ao encaminhamento, trinta e cinco 

82. votos contrarios e nenhuma abstengao, levou, de imediato, a votacao da proposta 

83. elaborada pela Comissao. O resultado final foi de trinta e tres votos (33) favora-

84. veis, tres votos contrarios e nenhuma absteneao. Foi, entao, aprovada a proposta 

85. desta Jnstituicao para o Programa REUNI. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

86. Presidente agradeceu a participagao de todos, e encerrou a reuniao, da qual eu, 

87. Maria do Socorro Pereira, Coordenadora da SODS, lavro a presente Ata, para ser 

88. assinada pelo Senhor Presidente, por mim, e pelos demais Conselheiros, apos lida 

89. e aprovada. Secretaria dos 6rgaos Deliberativos Superiores da Universidade Fede-
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24. Corpo Tecnico-Administrativo da UFCG; Antonio Jose da Silva - representante 

25. da Camara Superior de Ensino: Josenira dos Santos Franca e Bonifacio Benicio 

26. de Souza - representantes da Camara Superior de P6s-Graduacao; Marcelo Jorge 

27. C . de Sa e Luis Henrique Cunha - representantes da Camara Superior de Pes-

28. quisa e Extensao; Edinalda Duarte Gualberto e Romuio Raimundo Maranhao 

29. do Valle - representantes da Camara Superior de Gestao Administrativo-

30. Financeira. Presentes, ainda, os Professores Vania Sueli Guimaraes Rocha, Anto-

31. nio Jose da Silva e Camilo de Lelis Gondim, integrantes da Comissao de Elabora-

32. cao da proposta desta Instibiicao para o Programa de Reestruturacao e Expansao 

33. das Universidades - REUNI, e tambem os Professores Josevaldo Pessoa da Cunha 

34. - Ouvidor da UFCG, e Sandra Sueli Bezerra, Presidente da ADUFCG - Secao 

35. Sindical do ANDES-Sindicato National. Estiveram ausentes os Conselheiros: 

36. Edgard Afonso Malagodi - representante do CH; Joao Luis dos Santos, Edeil-

37. de Gonealves da Silva e Rene Anisio da Paz - representantes do Corpo Tecnico-

38. Administrativo da UFCG. Verificando existir a presenca do quorum regulamentar, 

39. o Senhor Presidente iniciou a reuniao, apresentando suas boas vindas aos presen-

40. tes, desejando-lhes um bom dia de trabalho. No item "Expediente", o Senhor Pre-

41. sidente informou sobre documento do Diretorio Central dos Estudantes desta Insti-

42. tuicao, nomeando Melquesedek da Silva Pereira, em substituicao a Aline Sarmen-

43. to. Em seguida, iniciou a "Ordem do Dia", apresentando algumas linhas mais ge-

44. rais da proposta a ser apreciada por este Colegiado. Afirmou ele que, inicialmente, 

45. a proposta da UFCG para o Programa considerou tres elementos basicos para sua 

46. definicao: aumentar o numero de vagas nos cursos ja existentes, criar novos cursos 

47. e a contribuigao advinda dos Centros. Informou que, para a UFCG, ha um quanti-

48. tativo limite de cento e setenta e uma vagas para docentes, de modo que a Comis-

49. sao teve que adequar a demanda, oriunda dos Centros, de duzentos e noventa e 

50. duas vagas. Declarou que a quantidade de vagas ofertadas constituiu o elemento 

51. base para a definicao do montante de recursos a ser distribufdo para cada Centro. 

52. A Comissao apenas definiu os percentuais, no interior da proposta. O Senhor Pre-

53. sidente afirmou, ainda, que a Reitoria constituira, caso os Conselheiros aprovem, 

54. um Comite Geslor que gerenciara os recursos que virao para a operacionalizacao 

55. do Programa. Passou, entao, a palavra ao Presidente da Comissao, o Vice-Reitor 

56. Jose Edflson de Amorim. para apresentar suas consideragoes iniciais. Segundo 



MINISTERIO DA E D U C A C A O 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

S E C R E T A R I A DOS ORG AOS DELIBERATEVOS SUPERIORES 
C O L E G I A D O PLENO DO CONSELHO UNIVERSITARIO 

Ata da 21 a Reuniao Extraordinaria do Colegia
do Pleno do Conselho Universitario, realizada 
no dia 24.10.07, com inicio as 9h, no Audit6-
rio Guillardo Martins, no Campus de Campina 
Grande. 

01. Aos vinte e um dias do roes de outubro do ano de dois mil e sete, com inicio as 

02. nove horas, realizou-se, no Auditorio Guillardo Martins, no Campus de Campina 

03. Grande, a vigesima primeira reuniao extraordinaria do Colegiado Pleno do Conse-

04. Ifao Universitario da Universidade Federal de Campina Grande, sob a Presidencia 

05. do Magnifico Reitor, Professor Thompson Fernandes Mariz. Atendendo a con-

06. vocacao, compareceram os Conselheiros: Jose Edflson de Amorim - Vice-Reitor 

07. da UFCG. Paulo dc Freitas Monteiro - Diretor do CCBS; Rosilene Dias Mon-

08. tenegro - Vice Diretora do CH; Antonio Berto Machado - representante do CH; 

09. Braulio Maia Junior - Diretor do CCT; Manasses da Costa Agra - representan-

10. te do CCT; Wellington Santos Mota - Diretor do CEEI; Pericles Rezende Bar-

11. ros - representante do CEEI; Joao Batista Queiroz de Carvalho - Diretor do 

12. CTRN; Carlos F. Medeiros Filho - representante do CTRN; Joaquim Caval-

13. cante de Alencar - Diretor do CCJS; Jonabio Barbosa dos Santos - represen-

14. tante do CCJS; Fabio de Freitas Pereira - Diretor do CEP; Jose Irelanio L . de 

15. Ataide e Marilena Maria de Souza - representantes do CFP; Paulo de Melo 

16. Bastos - Diretor do CSTR; Aderbal Marcos de Azevedo Silva - representante 

17. do CSTR; Marcio de Mates Caniello - Diretor do CES; Jose Carlos de Oliveira 

18. Santos - representante do CES; Martinho Queiroga Salgado - Diretor do CC-

19. TA; Adrian Jose Molina Rugama - representante do CCTA; Aroldo Felix Aze-

20. vedo Junior, Thiago Carvalho, Jarbas Sobreira Moreira Junior, Flaubert 

21. Holanda Diniz, Claudiano Lopes Diniz e Melquesedek da Silva Pereira - re-

22. presentantes do DCE; Macario O Cavalcante, Ana Maria Neves Leopoldino, 

23. Wellington Luccna Bandeira e Jose Pereira da Silva, todos representantes do 
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Paragrafo unico. Enquanto nao for efetivada a transferencia autorizada na forma do inciso I, correrao a 
conta dos recursos constantes no orcamento da Uniao destinados a UFPB as despesas de pessoal e encargos, 
custeio e capital necessarias ao funcionamento da UFCG. 

Art. 12. Enquanto nao se efetivar a implantacao da estrutura organizacional da UFCG, na forma de seu 
Estatuto, os cargos de Reitor e Vice-Reitor serao providos, pro-tempore, peio Ministro de Estado da Educaeao. 

Art. 13. As instituicoes resultantes da edicao da presente Lei, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contado da sua publicacao, encaminharao suas propostas estatutarias ao Ministerio da Educagao para 
aprovacao pelas instancias competentes. 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Brasilia, 9 de abril de 2002; 1812 da Independence e 114^ da Repubiica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo Renato Souza 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 10.4.2002 
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Art. 7 2 A administragao superior da UFCG sera exercida, no ambito das respectivas competencias, a serem 
definidas no Estatuto e no Regimento-Geral, pelo Reitor e pelo Conselho Universitario. 

§ 1 2 A presidencia do Conselho Universitario sera exercida pelo Reitor da UFCG. 

§ 22 0 Estatuto da UFCG dispora sobre a composigao e as competencias do Conselho Universitario, de 
acordo com a legislagao pertinente. 

§ 3 2 0 Viee-Reitor, nomeado de acordo com a legislagao pertinente, substituira 0 Reitor em suas faltas ou 
impedimentos legais. 

Art. 8f i O patrimonio da UFCG sera constituido: 

I - pelos bens e direitos que atuaimente integram o patrimonio da UFPB tombados nos campi relacionados 
no art. 4°, os quais fleam automaticamente transferidos, sem reservas ou condigoes, para a UFCG; 

II - pelos bens e direitos que a UFCG vier a adquirir ou incorporar; 

III - pelas doagoes ou legados que receber; e 

IV - por incorporagoes que resultem de servigos realizados pela UFCG. 

§ 1 2 A transmissao dos bens imoveis enumerados no inciso I sera procedida por escritura apos avaliagao. 

§ 2 2 Os bens e direitos da UFCG serao utilizados ou aplicados exclusivamente para consecugao de seus 
objetivos, nao podendo ser alienados, a nao ser nos casos e condigoes permitidos em lei. 

Art. 9 s Os recursos financeiros da UFCG serao provenientes de: 

I - dotagoes consignadas no Orgamento Geral da Uniao, creditos especiais, creditos adicionais e 
transferencias e repasses, que Ihe forem conferidos; 

II - auxilios e subvengoes que Ihe venham a ser feitos ou concedidos pela Uniao, Estados e Municipios, ou 
por quaisquer entidades publicas ou privadas; 

III - recursos provenientes de convenios, acordos ou contratos celebrados com entidades e organismos 
nacionais e internacionais; 

IV - resultado de operacoes de credito e juros bancarios, nos termos da lei; 

V - receitas eventuais a titulo de retribuigao por servigos de quaisquer natureza prestados a terceiros; e 

VI - saido de exercicios anteriores, observado o disposto na legislagao especifica. 

Art. 10. A implantagao e o consequente inicio do exercicio contabil e fiscal da UFCG, como autarquia, 
deverao coincidir com 0 primeiro dia util do ano civil subsequente a publicacao desta Lei. 

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a: 

I - transferir saldos orgamentarios da UFPB para a UFCG, observadas as mesmas atividades, projetos e 
operagbes especiais, com respectivas categorias econbmicas e grupos de despesas previstos na lei 
orgamentaria; e 

II - praticar os demais atos necessarios a efetivagao do disposto nesta Lei. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10419.htm 31/01/2011 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10419.htm


LI0419 Pagina 1 de 3 

F 'residencia da Republic; 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

a 

LEI N° 10.419. DE 9 DE ABRIL DE 2002. 

Dispoe sobre a criaeao da Universidade Federal de 
Campina Grande - UFCG, a partir do desmembramento 
da Universidade Federal da Paraiba - UFPB, e da outras 
providencias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 12 Fica criada a Universidade Federal de Campina Grande - UFCG por desmembramento da 
Universidade Federal da Paraiba - UFPB, instituida na forma da Lei Estadual n° 1.366, de 2 de dezembro de 
1955, e federalizada nos termos da Lei n° 3.835, de 13 de dezembro de 1960. 

§ 12 A UFCG, com natureza juridica autarquica, vinculada ao Ministerio da Educagao, sera instalada com 
sede e foro na cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba. 

§ 2 2 Apos o desmembramento mencionado no caput deste artigo, a UFPB mantera sua denominagao, bem 
como natureza juridica autarquica e sede e foro no Municipio de Joao Pessoa, Estado da Paraiba. 

Art. 2 s A UFCG tera por objetivo ministrar ensino superior, desenvolver a pesquisa nas diversas areas do 
conhecimento e promover a extensao universitaria. 

Art. 32 A estrutura organizacional e a forma de funcionamento da UFCG, observado o principio da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensao, serao definidos nos termos desta Lei, de seu Estatuto e 
das normas legais pertinentes. 

§ 1 2 Ate que seja aprovado seu Estatuto, a UFCG sera regida pelo Estatuto atual da Universidade Federal 
da Paraiba, no que couber, e pela legislagao federal. 

§ 22 Enquanto nao for aprovado o novo Estatuto da UFPB. resultante do desmembramento, a mesma sera 
regida pelo Estatuto vigente na data de publicagao desta Lei, no que couber, e pela legislagao federal. 

Art. 4 e Passam a integrar a UFCG, sem solugao de continuidade, independente de qualquerformalidade, as 
unidades e respectivos cursos, de todos os niveis, atualmente integrantes dos campi de Campina Grande 
(campus II), Patos, Sousa e Cajazeiras. 

Paragrafo unico. Os alunos, regularmente matriculados nos cursos ora transferidos, passam a integrar o 
corpo discente da UFCG, independentemente de adaptagao ou qualquer outra exigencia formal. 

Art. 5 f i Ficam redistribuidos para a UFCG todos os cargos, ocupados e vagos, pertencentes ao Quadro de 
Pessoal da UFPB, que, na data de publicagao desta Lei, estejam lotados nos campi relacionados no art. 4°. 

Art. 6 2 Ficam criados os cargos de Reitor e Vice-Reitor da UFCG. 

Paragrafo unico. O Ministro de Estado da Educagao providenciara o remanejamento dos Cargos de Diregao 
- CD e Fungoes Gratificadas - FG entre a UFPB, o Ministerio da Educagao e a UFCG, de modo a compor as 
respectivas estruturas regimentals. 

//„„™, m /r r>;»-nnmIT 1 C\A 1 o v , tm Tl /ft1 /?D11 



I - o piano de reestruturacao, observado o art. 4o; 

I I - estimativa de recursos adicionais necessarios ao curaprimento das metas fixadas pela 
institukao, em atendimento aos objetivos do Programa, na forma do art. 3o, vinculando o 
progressivo incremento orcamentario as etapas previstas no piano. 

Art. 6 0 A proposta, se aprovada pelo Ministerio da Educaeao, dara origern a instrumentos 
proprios, que fixarao os recursos ftnanceiros adicionais destinados a universidade, 
vinculando os repasses ao cumprimento das etapas. 

Art. 7o As despesas decorrentes deste decreto correrao a conta das dotacoes orgamentarias 
anualmente consignadas ao Ministerio da Educaeao. 

Art. 8 0 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

Brasilia, 24 de abril de 2007; I 8 6 0 da Independencia e 119o da Republics 

LUIZ INACIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 
Paulo Bernardo Silva 

Este texto nao substitui o public ado no DOU de 25.4.2007 



Art. 2o O Programa tera as seguintes diretrizes: 

I - reducao das taxas de evasao, ocupacao de vagas ociosas e aumento de vagas de ingrcsso, 
especialmente no perfodo noturno; 

I I - ampliacao da mobilidade estudantil, com a implantacao de regimes curriculares e 
sistemas de titulos que possibilitem a construcao de itinerarios formativos, mediante o 
aproveitamento de creditos e a circulacao de estudantes entre instituicoes, cursos e 


