
O Reuni busca criar 
condições para a amplia-

ção do acesso e permanên-
cia na educação superior

Finalizado o prazo de adesão ao Pro-
grama de Apoio a Planos de Reestru-
turação e Expansão das Universidades 
Federais (Reuni), pelo menos 36, das 54 
Instituições de Ensino Superior do País, 
enviaram projetos ao MEC e garanti-
ram recebimento de recursos ainda no 
primeiro semestre de 2008. As 18 IFES 
que não aderiram ao Reuni até o dia 29 
último ficam sem recursos do Programa 
para o primeiro semestre do próximo 
ano, podendo compartilhar em um se-
gundo momento, caso confirmem ade-
são até o dia 17 de dezembro.

A Universidade Federal de Rondônia 
(Unir) confirmou sua adesão após reu-
nião do Conselho Superior Universitário 
(Consun) realizada no dia 24 de outubro 
último, no auditório do Serviço de Pro-
teção da Amazônia (Sipam). Na ocasião, 
um grupo de acadêmicos liderados pelo 
Diretório Central dos Estudantes (DCE) 
protestou contra a posição do Consun 
mas, não foi suficiente para impedir que 
a Unir entrasse no Programa. 

O reitor Januário Amaral detalha que 
já há uma expansão das vagas oferecidas, 
e explica que em 2008 as turmas iniciam 
com 50 alunos. Diz ainda que com essa 
medida o aumento de vagas no próximo 
vestibular e significativo, quando, no ano 
passado a acessibilidade era em torno de 
1,6 mil vagas. Já em 2008 as vagas serão 
estimadas em 1,8 mil.”

GRADUAÇÃO
PORtO VelhO - Engenharia de Com-
putação, Engenharia Civil, Arquitetura, 
Design, Engenharia Mecânica, Ciência da 
Informação – Biblioteconomia, Jornalismo, 
Artes Cênicas, Arqueologia, Filosofia, Far-
mácia, Serviço Social, Segurança Pública, 
Geologia. / ARiqUemes - Engenharia 
de Alimentos, Nutrição, Licenciatura em 
Ciências Naturais. / VilhenA - Adminis-
tração, Comércio Exterior. / ROlim De 
mOURA - Engenharia Florestal, História, 
Zootecnia. / Ji-PARAná - Estatística, En-
genharia Química, Antropologia. / GUA-
JARá-miRim - Curso Tecnológico em 
Gestão Ambiental. / CACOAl - Ciências 
Econômicas,  Curso Tecnológico em Ges-
tão da Produção.

mestRADOs
PORtO VelhO: Letras, Química, Saú-
de Pública, Educação, Psicologia Escolar, 
Educação Matemática. / Ji-PARAná: En-
genharia Ambiental, Ensino de Ciências.

DOUtORADOs
PORtO VelhO: Desenvolvimento Re-
gional e Meio Ambiente, Geografia, Admi-
nistração. / GUAJARá-miRim: Ciências 
da Linguagem.

Veja lista de 
cursos novos que 

a Unir vai oferecer
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Protestantes temem queda de 
qualidade para o ensino superior

O Reuni, aceito pela maioria das 
Instituições de Ensino Superior do País, 
trouxe um ponto polêmico: a qualidade 
do ensino que se pretende.

Para uma pequena parcela de profes-
sores, estudantes e técnicos, a expansão 
pode não trazer a qualidade necessária 
para um melhoramento da Educação. Por 
conta disso, os manifestantes levantaram 

palco nas principais universidades brasi-
leiras mas, acabaram não convencendo 
a grande maioria favorável ao Programa. 
De acordo com o Governo Federal, o 
programa quer aumentar o número de 
vagas, reduzir taxas de evasão, ampliar 
a mobilidade estudantil e articular a edu-
cação superior com a educação básica, 
profissional e tecnológica.

Reuni recebe adesão de 36 
universidades na primeira fase

A desvalorização 
da Sétima Arte

A aprovação do Projeto foi oficializada 
com 30 votos a favor e três (3) contrários. 
As informações do Governo Federal sobre 
o Programa são de que o total de investi-

mentos previstos, que não inclui despesas 
de custeio e pessoal, é de R$ 2 bilhões en-
tre 2008 e 2011. Adicionalmente, o orça-
mento de custeio e pessoal aumentará gra-

O Consun aprovou a adesão da Unir ao Programa com 30 votos a favor e três contrários

Um grupo de acadêmicos 
liderados pelo Diretório 
Central dos Estudantes 

(DCE) da Unir protestou 
contra a adesão da Insti-

tuição ao Reuni mas, não 
foi suficiente para mudar o 

posicionamento do Consun.
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não traga no elenco os atores mais conhecidos, os diretores memorá-
veis. Entretanto, são vítimas em virtude do mau agrado ao público, 

que buscam os mais populares. Tudo - seja a mais ínfame produção 
- faz parte do maravilhoso mundo cinematográfico.:contudo, o pú-

blico em geral está direcionado a um cinema – o hollywoodiano – e 
a tipos de filmes, dificilmente buscando novas alternativas, devido, 

sobretudo, aos esteriótipos.
Todas as produções são disseminadoras de idéias – sejam elas 

de qualquer cunho -, e de forma bem sutil, nos influenciam – é mais 
uma imagem. Por isso temos que olhar com olhos críticos para a 
telinha, sendo aí que a qualidade assume seu papel: produções de 
qualidade, nos propiciam momentos de lazer que vão além de um 
entretenimento.

Uma forma de se envolver plenamente com o cinema, além do 
ver, é discutir, onde a nossa convergência de idéias, aquilo que 
trazemos e abstraímos “para nós” não fica reduzido ao individu-

al. Felizmente, não é preciso décadas para notar as diferenças 
do cinema de antes e o atual. O mundo cinematográfico ain-

da continua se expandindo e conseqüentemente, as 
produções serão mais exigentes, e podemos crer 

que novos cineastas irão realizar belíssimos 
trabalhos, talvez em abundância. Não ape-
nas o grande cinema de hollywood que já 
cresceu muito, continua crescendo, o cinema 
brasileiro e  tantos outros seguem o mesmo 

trajeto. 
Esperamos que ao final desta década se res-

gate à valorização do cinema tanto por parte de 
quem o produz, que por natureza já é fascinado, 

como por parte dos telespectadores. O cinema 
não se resume ao produzir, lançar, assistir e 

comer pipoca: nos permite navegar em 
um outro mundo ao mesmo tempo em 

que nos possibilita manter os pés 
firmes na realidade, trazendo 

para esta novos conhece-
res, novos ângulos de 

percepção.

A 
expressão sétima arte, utilizada para designar o cine-
ma, foi criada pelo italiano Ricciotto Canudo em 
1912, pois viu nela a composição das outras seis 
artes: pintura, música, escultura, poesia arqui-
tetura e dança. O cinema é pura intertextuali-

dade e por assim ser conquistou espaço cultural. Iniciado nos Estados 
Unidos, berço da produção cinematográfica, o cinema não tardou 
a ser difundido pela produção desenfreada de filmes, tendo a partir 
de então as grandes e pequenas produções, mas em contrapartida 
o clichê, roteiristas que seguem a mesma fórmula pronta. A grosso 
modo, hollywood se tornou sinônimo de cinema. Contudo, vale valo-
rizar a produção nacional e tantos outros cinemas, que tanto quando 
o de hollywood, tem a oferecer farta cultura de qualidade. O  próprio 
cinema em si, por consequência de sua expansão, passou a ser tratado 
corriqueiramente, isto é, sem a consciência de que o cinema vai  além de   
imagens.

Em um filme, dois aspectos se relacionam atuando na constituição de 
uma “grande produção” de qualidade, enriquecendo a cultura cinematográ-

fica: a temática – muito importante - e o gênero. O cinema abrange diversos 
gêneros de filmes, o drama, a comédia, o documentário, enfim, sendo que o 
filme pode conter mais de um gênero, sempre mantendo um como principal. 
Assim, não há um gênero considerado melhor, visto que cada um dialoga de 
maneira particular com o interlocutor. 

O gênero se distingue da temática na medida em que esta assume a proposta, 
essência da produção e se desenvolve dentro do gênero. As grandes produções 
conseguem na perspectiva da temática, trabalhá-la de forma engenhosa, original, 
em consonância com o gênero atribuído, já que cada gênero possui caracte-
rísticas próprias. Dito de outra forma, mesmo a temática tida como “batida”, 
se trabalhada considerando-se as peculiaridades do gênero correspondente, dá 

origem a uma grande produção, com valores próprios, que assinalam sua beleza, 
nos abarcando de corpo a alma. Nesse processo de objetivação artística, citando 

alguns elementos, o elenco, a trilha sonora e fotografia pesam consideravelmente 
sobre a qualidade da produção. 
Com a quantidade de filmes que tomam forma todos os dias, em sua diversida-

de, ocorre o ofuscamento daquelas produções de temáticas nada populares, des-
providos de efeitos especiais, sem atores famosos, que ficam à poeira nas locadoras, 

ou então fazendo pose nos cartazes dos cinemas, uma vez que a mídia influi direta-
mente  . Estas são as chamadas pequenas produções, que muitas vezes valem a pena, 

pois não raramente trazem uma proposta, uma temática bem trabalhada, mesmo que 

“O  próprio cinema em si, por consequência de sua 
expansão, passou a ser tratado corriqueiramente, isto é, sem 

a consciência de que o cinema vai  além de   imagens”
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dativamente até atingir, ao final de cinco 
anos, 20% a mais do orçamento executa-
do em 2007.

Uma comissão do MEC vai analisar 
tecnicamente as propostas apresentadas. 
As metas do Reuni são para: elevar, em 
cinco anos, a taxa de conclusão média dos 
cursos presenciais para 90% e a relação de 
alunos de graduação em cursos presenciais 
para 18 alunos por professor. Após a ava-
liação técnica, uma comissão, composta 
por 76 professores e pesquisadores, fará 
o exame do conteúdo das propostas. De 
acordo com as informações, o MEC deve 
divulgar as propostas aprovadas até o dia 
7 de dezembro.


