
CHAMADA PÚBLICA MEC/SESU Nº08/2007– REUNI 
 
SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA APOIO A PLANOS DE 
REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 
 
 

A União, representada pelo Ministério da 
Educação, por intermédio da Secretaria da 
Educação Superior, torna público e convoca as 
Instituições Federais de Ensino Superior, na forma 
e condições estabelecidas no presente Edital 

 

 

1. OBJETIVO 

Convocar as Instituições Federais de Ensino Superior para apresentar propostas 

destinadas à execução de planos de reestruturação e expansão das universidades federais, 

podendo contemplar gastos de custeio e contratação de pessoal, a aquisição, instalação e 

manutenção de equipamentos; a construção, complementação, adequação e recuperação de 

instalações físicas, instalações elétricas e hidráulicas, no termos do Decreto nº 6.096 de 24 

de abril de 2007 que institui o programa de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais – REUNI, estabelece suas diretrizes e a forma de liberação dos recursos 

financeiros, parte integrante deste instrumento independentemente de transcrição. 

 

2. ELEGIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES 

Instituição Proponente/Convenente: Universidades Federais, que poderão ser 

representadas por Comissão constituída pelas respectivas reitorias e Conselhos superiores 

universitários, para tal fim. 

Instituição Executora: Universidades Federais 

 

3. CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA 

Cada Universidade poderá participar como executora em apenas uma proposta, que 

deverá ser apresentada a SESu em formulário eletrônico fornecido pela Secretaria da 

Educação Superior e encaminhado pela Administração Superior da Instituição, após 

aprovação em seus conselhos superiores. Deverão ser indicadas as instâncias responsáveis e 

os procedimentos adotados na formulação da proposta institucional. 
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As propostas devem contemplar e atender às diretrizes descritas no artigo 2º do 

Decreto nº 6.096/2007. As diretrizes para o REUNI foram estruturadas em seis dimensões, 

cada uma com um conjunto de aspectos específicos. Essas dimensões, conforme 

apresentadas a seguir, devem ser combinadas no plano de reestruturação das universidades 

federais, de acordo com a opção institucional em cada caso. Elas visam, atendidas as 

exigências colocadas pelas metas, pontuar aspectos que, ao serem implementados, 

possibilitam uma concepção mais flexível de formação acadêmica na graduação de forma a 

evitar a especialização precoce e possibilitar que o seu desenvolvimento atenda às 

diversidades regionais, às particularidades locais, bem como às múltiplas áreas de 

conhecimento que integram os diferentes cursos, resguardado o caráter de universalidade 

que caracteriza o saber acadêmico. 

3. 1 – Dimensões 

(A) Ampliação da Oferta de Educação Superior Pública 
1. Aumento de vagas de ingresso, especialmente no período noturno; 

2. Redução das taxas de evasão; e 

3. Ocupação de vagas ociosas. 

(B) Reestruturação Acadêmico-Curricular 
4. Revisão da estrutura acadêmica buscando a constante elevação da qualidade; 

5. Reorganização dos cursos de graduação; 

6. Diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente com 

superação da profissionalização precoce e especializada; 

7. Implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a 

construção de itinerários formativos; e 

8. Previsão de modelos de transição, quando for o caso. 

(C) Renovação Pedagógica da Educação Superior 
1. Articulação da educação superior com a educação básica, profissional e 

tecnológica; 

2. Atualização de metodologias (e tecnologias) de ensino-aprendizagem; 

3. Previsão de programas de capacitação pedagógica, especialmente quando for o 

caso de implementação de um novo modelo. 
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(D) Mobilidade Intra e Inter-Institucional 
1. Promoção da ampla  mobilidade estudantil mediante o aproveitamento de 

créditos e a circulação de estudantes entre cursos e programas, e entre instituições de 

educação superior. 

(E) Compromisso Social da Instituição 
1. Políticas de inclusão; 

2. Programas de assistência estudantil; e 

3. Políticas de extensão universitária. 

(F) Suporte da pós graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos 
cursos de graduação 
 

1.  Articulação da graduação com a pós-graduação: Expansão quali-quantitativa da 

pós-graduação orientada para a renovação pedagógica da educação superior. 

Em cada uma das dimensões, a universidade deverá propor ações para subitens e, 

caso ainda queira propor alguma ação em um aspecto não contemplado nessas diretrizes, 

mas inserido no escopo do programa, poderá fazê-lo em espaço apropriado para cada 

dimensão da reestruturação proposta. 

Todas as propostas encaminhadas deverão contemplar um aumento mínimo de 20% 

nas matrículas de graduação projetadas para a universidade, além de atender as demais 

diretrizes do programa.  

O Decreto nº 6.096/2007, em seu artigo 1º, § 1º, privilegiou dois indicadores de 

desempenho para a aferição das metas do programa: a taxa de conclusão média dos cursos 

de graduação presenciais e a relação de alunos de graduação em cursos presenciais por 

professor. O mesmo artigo delega ao Ministério da Educação o estabelecimento dos 

parâmetros de cálculo desses dois indicadores, que passam a se traduzir nas definições a 

seguir. 
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3.2 - Taxa de conclusão dos cursos de graduação 

A taxa de conclusão dos cursos de graduação é um indicador calculado anualmente 

por meio da razão entre diplomados e ingressos. O valor de TCG não expressa diretamente 

as taxas de sucesso observadas nos cursos da universidade, ainda que haja uma relação 

estreita com fenômenos de retenção e evasão. Na verdade TCG também contempla a 

eficiência com que a universidade preenche as suas vagas ociosas decorrentes do abandono 

dos cursos. 

Taxa de conclusão dos cursos de graduação (TCG): relação entre o total de 

diplomados nos cursos de graduação presenciais (DIP) num determinado ano e o total de 

vagas de ingresso oferecidas pela instituição (ING5) cinco anos antes. 

5ING
DIPTCG =  

3.3 - Relação de Alunos de Graduação Presencial por Professor 

A relação será calculada com base na matrícula projetada em cursos de graduação 

presenciais, tomando por base as vagas oferecidas nos processos seletivos para ingresso nas 

universidades. 

Matrícula Projetada em Cursos de Graduação Presenciais (MAT): projeção do 

total de alunos matriculados na universidade, realizada com base no número de vagas de 

ingresso anuais de cada curso de graduação presencial, a sua duração padrão (tempo 

mínimo, medida em anos, para integralização curricular) e um fator de retenção estimado 

para cada área do conhecimento. A matrícula projetada não corresponde necessariamente 

ao número de alunos que estão matriculados em disciplinas oferecidas pela universidade em 

um determinado período letivo.  

( )∑ +××= retenção defator  1  nominal duração  anuais ingressos de vagasMAT  
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A matrícula projetada em cursos de graduação estima a capacidade de atendimento da 

universidade como função do número de vagas oferecidas anualmente em seus processos 

seletivos e a duração dos cursos. 

As vagas de ingresso anuais correspondem às vagas oferecidas nos processos 

seletivos para ingresso inicial nos cursos de graduação. Dessa forma, processos seletivos 

para preenchimento de vagas ociosas não são computados. Para esse cálculo consideram-se 

apenas os cursos que atendem aos critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação 

Superior para orçamentação do custeio das universidades federais. Os fatores de retenção 

de cada área do conhecimento correspondem aos valores utilizados pelo MEC/Andifes no 

cálculo do aluno equivalente.  

A medida do corpo docente utilizada no cálculo da relação de alunos de graduação 

por professor tomará por base o número de docentes com equivalência ao regime de 

dedicação exclusiva e será ajustada em função das dimensões dos programas de pós-

graduação da universidade.  

Docentes com Equivalência de Dedicação Exclusiva (DDE): cálculo do número de 

professores equivalentes em regime de dedicação exclusiva, tomando-se por referência o 

banco de professores equivalentes (Portaria interministerial No. 224 de 23 de julho de 

2007).  

55,1
esequivalent sprofessore de Total

=DDE  

O ajuste final da medida do corpo docente será realizado em função das dimensões 

dos programas de pós-graduação. Foram consideradas duas situações: universidades com 

número de estudantes na pós-graduação por docente da instituição acima da média nacional 

de 1,5 e universidades que não atendem a esse critério.  

Para se obter a relação entre alunos de pós-graduação por professor da universidade, 

divide-se o número de alunos de mestrado e doutorado pelo número equivalente de 

docentes em dedicação exclusiva (DDE). 
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Dedução da Pós-Graduação (DPG): cálculo da dedução do número de professores 

devida à pós-graduação, tomando-se por base 

(a) o número de alunos de mestrado e doutorado matriculados nos programas da 

universidade, ponderado pelo fator Fav que é função da avaliação CAPES 

dos programas.    

(b) o número de alunos de mestrado e doutorado que a universidade possuiria se 

tivesse a média nacional atual de 1,5 alunos de pós-graduação por 

professor;  

  Para as universidades com relação de alunos de pós-graduação por professor acima 

da média nacional, a dedução do número de professores devida à pós-graduação far-se-á 

pela equação seguinte, garantido um mínimo de 5% DDE: 

( )
6

5,1∑ −+
=

DDEFavdm
DPG iii

a  

mi  = alunos no curso i de mestrado 

di = alunos no curso i de doutorado  

Favi = fator de avaliação CAPES do curso i  

Favi = 1,0 para cursos 3 

Favi = 1,1 para cursos 4 

Favi = 1,2 para cursos 5 

Favi = 1,3 para cursos 6 

Favi = 1,5 para cursos 7 

 
 

DDE = docentes com equivalência de dedicação exclusiva  

⎩
⎨
⎧

≤
>

=
DDEDPGaDDE

DDEDPGDPGa
DPG a

05,0 se 05,0
05,0 se ,

 

Ou seja, a dedução da pós-graduação é calculada como o máximo entre o resultado da 

equação DPG e 5% sobre o DDE. 
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Critério complementar de ajuste a título de incentivo à qualificação do corpo 

docente e expansão da pós-graduação nas universidades com oferta de vagas em 

programas de pós-graduação inferior à média nacional. 

As universidades que possuem uma relação média de alunos em seus programas de 

pós-graduação por professor (DDE) inferior a 1,5 terão uma dedução calculada segundo a 

equação abaixo, limitado a 5% DDE:    

( )
6

∑ +
= iii

b

Favdm
DPG  

mi  = alunos no curso i de mestrado 

di = alunos no curso i de doutorado  

Favi = fator de avaliação CAPES do curso i  
Favi = 1,0 para cursos 3 

Favi = 1,1 para cursos 4 

Favi = 1,2 para cursos 5 

Favi = 1,3 para cursos 6 

Favi = 1,5 para cursos 7 

 

⎩
⎨
⎧

≥
<

=
DDEDPGDDE

DDEDPGDPG
DPG

b

bb

05,0 se 05,0
05,0 se ,

 

Assim, definidos os seus componentes, tem-se o cálculo final do indicador: 

Relação de Alunos de Graduação por Professor (RAP): relação da matrícula 

projetada em cursos de graduação presenciais e a medida ajustada do corpo docente. 

DPGDDE
MATRAP
−

=  
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4. RECURSOS FINANCEIROS A SEREM CONCEDIDOS  

No âmbito desta Chamada Pública e de acordo com o Decreto 6.096/2007, o 

Ministério da Educação destinará ao Programa recursos financeiros, que serão reservados a 

cada universidade federal, na medida da elaboração e apresentação dos respectivos planos 

de reestruturação, a fim de suportar as despesas decorrentes das iniciativas propostas, 

especialmente no que respeita a construção e readequação de infra-estrutura e 

equipamentos necessárias à realização dos objetivos do Programa; a compra de bens e 

serviços necessários ao funcionamento dos novos regimes acadêmicos  e  despesas de 

custeio e pessoal associadas à expansão das atividades decorrentes do plano de 

reestruturação. 

O acréscimo de recursos de custeio e pessoal será limitado a vinte por cento das 

despesas de custeio e pessoal da universidade, no período de cinco anos e tomará por base o 

orçamento do ano inicial da execução do plano de cada universidade, incluindo a expansão 

já programada e excluindo os inativos. Os recursos de investimento disponibilizados, 

durante os próximos quatro anos somam R$ 2.069.977 e serão distribuídos de acordo com 

as matriculas projetadas de cada instituição, acrescentado pelas novas matrículas previstas. 

Caso uma universidade não ingresse no programa em 2008, os recursos a ela 

previstos poderão ser realocados para outras instituições, como antecipação orçamentária, 

sem prejuízo de ingresso posterior no programa..Os recursos serão liberados respeitando a 

disponibilidade orçamentária do MEC. 

 

 

5. PRAZOS  

Etapa Data 

Abertura do SIMEC 24 de setembro de 2007 

Apresentação das propostas para início no 1º/2008 29 de outubro de 2007 

Reabertura do SIMEC 30 de outubro de 2007 

Apresentação das propostas par início no 2º/2008 17 de dezembro de 2007 

Reabertura do SIMEC 18 de dezembro de 2007 

Apresentação das propostas para início no 1º/2009 28 de fevereiro de 2008 
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6. DESPESAS APOIÁVEIS 

Poderão ser apoiadas quaisquer despesas desde que amparada pela legislação em 

vigor à época da aprovação do plano. 

 

7. PROCEDIMENTOS 

A proposta deverá ser enviada à SESu através da Internet, até a data limite 

estabelecida no item 5, por meio do Formulário Eletrônico de Apresentação de Propostas 

específico para essa Chamada Pública, disponível na página da MEC (www.mec.gov.br). O 

preenchimento deverá ser realizado de acordo com as instruções contidas nas Diretrizes do 

Decreto que acompanha o Formulário.  

 

8. JULGAMENTO 

O julgamento das propostas que receberão apoio financeiro será realizado em  etapa 

única: Avaliação em função da consistência entre as suas proposições e as exigências do 

Decreto que instituiu o Programa, bem como quanto à exeqüibilidade dessas proposições, 

considerando os impactos esperados no desenvolvimento das metas, viabilidade do 

cronograma físico e prazos de execução apresentados pela proposta, adequação do 

orçamento e cronograma de desembolso aos objetivos da proposta. 

 

9.ADESÃO DAS INSTITUIÇÕES AO PROGRAMA 

As universidades que aderirem ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais, deverão cadastrar-se no Sistema Integrado de 

Planejamento Orçamento e Finanças - SIMEC, solicitando sua inclusão mo módulo Reuni 

do sistema e encaminhando seus respectivos planos através formulário eletrônico, nos 

prazos estabelecidos no item 5. 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS  

As decisões proferidas pela Secretaria da Educação Superior são terminativas. A 

universidade somente poderá contratar obras, compras, serviços e alienações com os 

recursos oriundos da SESu, mediante processo de licitação pública, de acordo com o 

estabelecido na legislação federal pertinente. Para aquisição de bens e serviços comuns será 
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obrigatório o emprego da modalidade pregão, nos termos da Lei no 10.520, de 17 de julho 

de 2002, e do regulamento previsto no Decreto no 5.450, de 31 de maio de 2005, sendo 

preferencial a utilização de sua forma eletrônica. (Decreto nº 5.504, de 05 de agosto de 

2005). A SESu reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não 

previstas na presente Chamada Pública. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este edital e os resultados serão publicados no sitio da Secretaria de Educação 

Superior  (www.mec.gov.br/sesu) e no Diário Oficial da União. Os esclarecimentos acerca 

do conteúdo desta Chamada Pública poderão ser obtidos através da Secretaria da Educação 

Superior. 

Ronaldo Mota 

Secretário de Educação Superior 

http://www.mec.gov.br/sesu

