Editorial
TÍTULO: O REUNI e a expansão dos Cursos de
Licenciatura de Química, Física, Matemática e
Biologia
O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais (REUNI),
Decreto nº 6096 de 24 de abril de 2007, teve como
um de seus principais objetivos o aumento da oferta
de vagas nos cursos noturnos, principalmente para as
Licenciaturas, dada a falta de professores do Ensino
Médio de química, física, matemática e biologia.
Lançado pelo então Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, a adesão das universidades federais ao REUNI
era voluntária. Algumas reitorias ao pressentirem que
a expansão traria mais recursos, bolsas de pósgraduação e vagas docentes não vacilaram e aderiram
imediatamente ao REUNI. Outras, espremidas pelos
fortes bolsões de resistência interna, demoraram a
fazer sua adesão ao Programa. Mas, a quantia
significativa de recursos para investimentos e custeio
destinados ao Programa, acabou convencendo a
todos. O fato é que muitas das universidades federais
viraram grandes canteiros de obras, e hoje os
dirigentes da ANDIFES pedem ao governo a
prorrogação do REUNI, porque as reitorias nunca
tiveram tantos recursos para investimentos e custeio.
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Como o REUNI ao ser lançado veio acompanhado
de metas pactuadas entre o Governo Federal e os
Reitores das Universidades Federais, ao final de 5
anos, o prazo do programa, é necessário que os
atores prestem contas à sociedade dos resultados do
REUNI. Afinal o governo federal investiu no período
de 2008 a 2011 dois bilhões de reais. Uma pergunta
que todos querem que seja respondida é:
Qual foi o percentual de aumento de formados nos
Cursos de Licenciatura de Química, Física, Matemática
e Biologia? Ocorreu nesses cursos a expansão
pactuada?
A formação de professores de Química para o
Ensino Médio merece uma ampla discussão por parte
de todos aqueles que se interessam pelo
fortalecimento da química brasileira, estejam estes na
academia, nas agências de fomento ou na indústria.
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