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Apresentação  
  O Decreto nº 6.096 de 24 de abril de 2007 da Presidência da República institui o Programa de
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI. Esse
programa pretende congregar esforços para consolidação de uma política nacional de
expansão da educação superior pública, pela qual o Ministério da Educação cumpre o papel
atribuído pelo Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001) que estabelece o provimento
da oferta de educação superior para pelo menos 30% dos jovens na faixa etária de 18 a 24
anos até o final da década.   

  Objetivo do REUNI
  De acordo com as Diretrizes Gerais do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), o
REUNI tem como objetivo criar condições para ampliação do acesso e permanência na
educação superior, no nível de graduação, para o aumento da qualidade dos cursos e pelo
melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas Universidades
Federais, respeitadas as características particulares de cada instituição e estimulada a
diversidade do sistema de ensino superior.   

  Metas Globais
      
    -  Elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos presenciais para 90%
(atualmente no Brasil é de 60%);   

    
    -  Aumento da relação professor/aluno nos cursos de graduação de um professor por 18
alunos (1/18) ao final de cinco anos, a contar do início de cada plano.   

    

  Diretrizes
      

  
    
    -  Redução das taxas de evasão, ocupação das vagas ociosas e aumento de vagas de
ingresso, especialmente no período noturno;   
    -  Ampliação da mobilidade estudantil com a implantação de regimes curriculares e
sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários formativos, mediante o
aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas
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de educação superior;   
    -  Revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação e
atualização de metodologias de ensino e aprendizagem, buscando a constante elevação da
qualidade;   
    -  Diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não voltadas à
profissionalização precoce e especializada;       
    -  Ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil;  
    -  Articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior com a educação
básica.   

  
Proposta REUNI UFVJM
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http://www.ufvjm.edu.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=392&amp;Itemid=590

