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1  INTRODUÇÃO 

Este relatório destaca aspectos fundamentais da pesquisa “A Expansão da 

Graduação na Universidade Federal de São Paulo no período de 2003 a 2012” 

realizada como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre Profissional pelo 

Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde, oferecido pelo Centro 

de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) da UNIFESP. 

Nessa modalidade de pós-graduação busca-se capacitar/qualificar o 

mestrando para o desenvolvimento de uma pesquisa cujo objeto emerja da sua 

própria prática profissional, tornando-o mais crítico, criativo e transformador da 

mesma. Neste sentido, a produção técnica é também requisito final, entendendo-se 

que os resultados da pesquisa ampliam o conhecimento sobre a realidade 

investigada, aumentando a possibilidade de elaboração de um produto de 

intervenção. Entende-se a relevância desse produto no sentido de levar à reflexão e 

à possíveis ações para o aprimoramento do cotidiano pesquisado. 

A pesquisa realizada abordou os aspectos da expansão das Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES) no Brasil e que foi um processo importante para 

o ensino superior no país, principalmente nas duas últimas décadas, e contou com o 

Programa de Expansão das Universidades Brasileiras e com o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI).  

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) acompanhou o processo 

nacional, com especificidades e grande transformação. Para conhecer e mapear o 

processo de expansão do ensino superior nas IFES e na UNIFESP levantou-se as 

questões de pesquisa: 

1. Como se deu a expansão das IFES no período de 2003 a 2007? 

2. O que significou o REUNI para a expansão das IFES? 

3. Como estava a UNIFESP na fase inicial desta expansão nacional do 

Ensino Superior público? 

4. Como a UNIFESP aderiu a esse movimento de expansão no período de 

2003 a 2012? 
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5. O que significou essa expansão em relação aos indicadores quantitativos 

da graduação na instituição? 

 

O período delineado para a investigação foi de 2003 a 2012: 2003 por ter sido 

o ano no qual teve início as discussões da expansão das IFES em nível nacional e 

2012, por ter sido o último ano de vigência do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). 

Objetivou-se analisar o processo de expansão da graduação na instituição, no 

período compreendido entre 2003 e 2012. Especificamente procurou-se caracterizar 

a expansão nacional das Instituições Federais de Ensino Superior no período de 

2003 a 2012, conhecer o significado do Programa de Apoio a Planos de 

Restruturação e Expansão das Universidades Federais para a expansão das 

Instituições Federais de Ensino Superior, descrever a expansão da Universidade 

Federal de São Paulo desde sua adesão ao processo nacional até o ano de 2012 e 

analisar a expansão da Universidade Federal de São Paulo em relação aos 

indicadores quantitativos da graduação. 

Neste estudo realizou-se uma pesquisa de caráter descritivo analítico com 

análise documental, tipo estudo de caso. 

Os dados foram produzidos por meio de uma pesquisa documental que, de 

acordo com Gil (2002, p.45), “vale-se de materiais que não recebem ainda um 

tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos 

da pesquisa”. Para Lüdke e André (1986), a pesquisa documental é uma importante 

técnica utilizada para complementar informações de pesquisa, obtidas por meio de 

outros instrumentos na abordagem qualitativa ou então, para indicar novas 

dimensões do tema.  

Partiu-se do pressuposto que a realização de um estudo de documentos deve 

levar em consideração o ponto de vista de quem os produziu, o que requer cuidado, 

por parte do pesquisador, para não comprometer a validade do seu estudo. Os 

documentos incluídos na pesquisa foram: publicações oficiais (12 documentos), 

legislações (4), atas das reuniões do Conselho Universitário da UNIFESP no período 

de 2003 a 2012 (141), publicações de gestão da UNIFESP (9) e editais de 

concursos vestibulares da UNIFESP (5). 
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Nos meses de fevereiro e março de 2016, realizou-se uma busca livre na 

internet de dissertações e teses publicadas desde 2003 que abordassem o tema 

“expansão do ensino superior no Brasil”. A leitura das 12 dissertações e 2 teses 

encontradas permitiu identificar publicações oficiais e legislação referentes ao tema.  

As publicações oficiais utilizadas nesta pesquisa foram: 

1 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES 

FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. Consolidação dos dados 

acadêmicos, orçamentários e de pessoal referentes aos acordos de 

metas do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação das 

Universidades – REUNI. [Relatório de Consultoria de Maria Ieda Costa 

Diniz]. Brasília (DF). Outubro de 2009. 

2 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES 

FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. Reforma Universitária: proposta da 

Andifes para a reestruturação da Educação Superior no Brasil. Maio de 

2004. 

3 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES 

FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. Relatório de Acompanhamento do 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – REUNI. Brasília (DF): ANDIFES, jan. 2010. 

4 BRASIL. Grupo de trabalho interministerial. Bases para o enfrentamento 

da crise emergencial das universidades federais e roteiro para a reforma 

universitária brasileira. Brasília: [s.n.], 15 de dezembro de 2003. 

5 BRASIL. Ministério da Educação. A democratização e expansão da 

educação superior no país 2003 – 2014. Balanço das principais políticas 

e programas. 2015[?]. 

6 BRASIL. Ministério da Educação. Análise sobre a Expansão das 

Universidades Federais 2003 a 2012. Brasília, 2012b. 

7 BRASIL. Ministério da Educação. Expansão das Universidades Federais, 

o sonho se torna realidade! Coordenação geral: Maria Ieda Costa Diniz. 

Brasília. 2006a. 
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8 BRASIL. Ministério da Educação. O Plano de Desenvolvimento da 

Educação. Razões, Princípios e Programas. Brasília, 24 de abril de 

2007a. 

9 BRASIL. Ministério da Educação. Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. Reuni 2008 – 

Relatório de Primeiro Ano. Brasília (DF), 30 de outubro de 2009. 

10 BRASIL. Ministério da Educação. Reforma da Educação Superior. 

Documento II. Reafirmando princípios e consolidando diretrizes da 

Reforma da Educação Superior. Brasília, 2 de agosto de 2004a. 

11 BRASIL. Ministério da Educação. Relatório da Comissão Constituída 

pela Portaria nº 126/2012, sobre a Análise sobre a Expansão das 

Universidades Federais 2003 a 2012. Brasília, 2012a. 

12 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI) - Proposta de adesão. 

 

A legislação utilizada foi: 

1. BRASIL. Lei no 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano 

Nacional de Educação e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 10 jan. 2001a. PNE – 2001-2010. 

2. BRASIL. Ministério da Educação. Projeto de Lei no 7.200, de 12 junho de 

2006b. Estabelece normas gerais da educação superior, regula a 

educação superior no sistema federal de ensino. 

3. BRASIL. Decreto n° 6.096, de 24 de abril de 2007b. Institui o Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais – REUNI. Presidência da República. Brasília, DF: Diário Oficial 

da União de 25.04.2007. 

4. BRASIL. Portaria no 552 SESu/MEC, de 25 de junho de 2007c: Diretrizes 

Gerais do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais – REUNI. GRUPO ASSESSOR. Brasília, 

DF: MEC; Secretaria da Educação Superior, 2007. 
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Nos meses de janeiro a junho de 2017, acessou-se o portal da UNIFESP na 

internet em busca de publicações e documentos da instituição relacionadas ao tema. 

Encontrou-se atas, publicações de gestão e editais de vestibular. Dentre as atas das 

reuniões do Conselho Universitário da UNIFESP ocorridas entre 2003 e 2012, 

selecionou-se 52 que continham registros de informes e discussões sobre a 

expansão e o REUNI. 

Das publicações de gestão da UNIFESP, 8 integraram o conjunto de 

documentos analisados. São eles: 

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Relatório de Gestão de 

2003, de novembro de 2003; 

2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Relatório de Gestão de 

2004, de novembro de 2004. 

3. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Relatório de Gestão de 

2005, de novembro de 2005. 

4. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Relatório de Gestão de 

2006, de novembro de 2006. 

5. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Relatório de Gestão de 

2007, de novembro de 2007. 

6. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI) - Proposta de adesão; 

7. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Balanço do Primeiro ano 

do REUNI da UNIFESP, de 31 de outubro de 2009. 

8. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) 2005-2010. São Paulo, SP, 

dezembro de 2009. 
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Os editais dos concursos vestibulares da UNIFESP do período de 2008 a 

2012 também foram utilizados: 

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, Edital de retificação do 

Concurso Vestibular. UNIFESP 2008, 4 de setembro de 2007. 

2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, Edital Concurso Vestibular 

UNIFESP 2009, 3 de setembro de 2008. 

3. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, Edital Concurso Vestibular 

UNIFESP 2010, 7 de julho de 2009. 

4. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, Edital Concurso Vestibular 

UNIFESP 2011, 24 de agosto de 2010. 

5. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, Edital Concurso Vestibular 

UNIFESP 2012, 5 de setembro de 2012. 

 

Realizada a seleção dos documentos, procedeu-se à análise dos dados, com 

o intuito de produzir ou reelaborar conhecimentos e criar novas formas de 

compreender a expansão da graduação na UNIFESP. Os dados coletados foram 

analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, modalidade temática, 

segundo Franco (2012). 

Este relatório técnico tem o objetivo de apresentar os resultados aos gestores 

da UNIFESP com o objetivo de apresentar, de maneira sistematizada, o que ocorreu 

na instituição.  
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2  O QUE A PESQUISA APONTA 

Os documentos evidenciaram que o panorama geral da educação superior, 

na primeira fase da expansão (2003 a 2007), era de crise no ensino superior do 

Brasil e apontava para o reconhecimento do papel estratégico da educação superior 

pública e para a necessidade de uma reforma da educação superior.  

No período entre 2008 e 2012, os documentos reforçaram o panorama já 

delineado, a necessidade de articulação dos eixos da expansão e a definição mais 

precisa das metas. Observou-se um crescimento global das IFES no processo de 

expansão como um todo (primeira fase e programa REUNI) de 106% no número de 

campi (de 148 para 305) e de 125% no número de cursos (de 2078 para 4.672).  

A análise dos documentos relativos à primeira fase da expansão aponta para 

a constatação de crise no ensino superior brasileiro, reconhecimento do papel 

estratégico da educação superior pública e para a necessidade de uma Reforma da 

Educação Superior.  

Quantitativamente, os dados coletados demonstraram que até o ano de 2002, 

o Brasil contava com 45 Universidades Federais e 148 campi/unidades, de acordo 

com o documento “Análise sobre a Expansão das Universidades Federais 2003 a 

2012” (BRASIL. MEC, 2012). 

No período de 2003 a 2007, foram criadas dez universidades federais em 

regiões, prioritariamente, não metropolitanas, dentre as quais, duas (20%) na região 

nordeste, quatro (40%) na região sudeste, três (30%) na região sul e uma (10%) na 

região centro-oeste. 

Nesse período foram criados 79 novos campi: 31 (39%) na região nordeste; 

16 (20%) na região norte; 13 (17%) na região sudeste; 16 (20%) na região sul e 

3 (4%) na região centro-oeste. 

Assim, na primeira fase da expansão ocorreu um crescimento de 30.691 

vagas ofertadas para alunos ingressantes nos cursos de graduação nas 

universidades federais brasileiras (de 109.184 vagas em 2003 para 139.875 em 

2007). O crescimento do número de cursos foi de 582 (de 2.078 cursos em 2003 



 –Relatório Técnico de Pesquisa – 

A expansão da graduação na Universidade Federal de São Paulo no período de 2003 A 2012 

 

 

8 

para 2.660 em 2007). O número de matrículas aumentou em 50.817 

(de 527.719 matrículas em 2003 para 578.536 em 2007). 

A análise dos documentos referentes ao período de 2008 a 2012, 

consequentes da implementação dos projetos REUNI na expansão das IFES, 

possibilitou apreender as seguintes categorias: reforço ao panorama já delineado no 

período inicial de expansão das IFES, reconhecimento de sinais de esgotamento 

oriundos da expansão das universidades privadas; (c) Articulação dos eixos da 

expansão e definição mais precisa das metas; (d) Instituição do PDE, como avanço 

do PNE, em relação à necessidade de reestruturação de grande alcance do parque 

universitário federal; (d) Assunção de uma visão sistêmica da educação e da sua 

relação com a ordenação territorial e o desenvolvimento econômico e social; 

(e) Reconhecimento da necessidade de inovações curriculares na graduação; 

(f) Reconhecimento da necessidade de expansão dos cursos noturnos; 

(g) Reconhecimento da necessidade de uma política nacional de assistência 

estudantil e Reconhecimento da necessidade de uma política nacional de formação 

de professores. 

Como resultados quantitativos os dados demonstraram que no período 

compreendido entre 2008 e 2012, foram criadas mais 4 universidades federais, 

dentre as quais 1 (25%) na região nordeste, 1 (25%) na região norte e 2 (50%) na 

região sul. 

Nesse mesmo período, foram criados mais 78 novos campi: 22 (28%) na 

região nordeste, 4 (5%) na região norte, 19 (24%) na região sudeste, 28 (36%) na 

região sul e 5 (7%) na região centro-oeste. 

Com esta etapa ocorreu um crescimento de 80.661 vagas ofertadas para 

alunos ingressantes nos cursos de graduação das universidades federais (de 

150.869 vagas em 2008 para 231.530 em 2011). O número de cursos teve um 

aumento de 1.850 (de 2.822 cursos em 2008 para 4.672 em 2012). Observou-se 

ainda um crescimento de 241.834 no número de matrículas na graduação (de 

600.772 matrículas em 2008 para 842.606 em 2011).  

Na UNIFESP, a análise documental os dados coletados demonstraram que 

no período de 2003 a 2007, a instituição aumentou de 1 para 5 campi.  Contava com 
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273 vagas distribuídas em 5 cursos de graduação em 2004. Em 2005, o número de 

vagas aumentou em 10%, devido ao Programa de Ações Afirmativas, passando para 

300. Em 2006, com a expansão para o Campus Baixada Santista, a UNIFESP 

passou a ofertar 490 vagas, o que representou um aumento de 63%. Em 2007, com 

a expansão para os campi de Diadema, Guarulhos e São José dos Campos, a 

UNIFESP passou a ofertar 1.150 vagas, conforme demonstra o Gráfico 1. 

(UNIFESP, Balanço do Primeiro ano do REUNI da UNIFESP, de 31 de outubro de 

2009). 

Gráfico 1. Crescimento de vagas ofertadas nos cursos na graduação, na UNIFESP 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 

Com a expansão inicial para o Campus Baixada Santista, a UNIFESP passou 

a ter 10 cursos, o que representou um aumento de 63%. Em todo o período, ocorreu 

um crescimento no número dos cursos de graduação na instituição de 360%: de 

5 cursos em 2003, para 23 em 2007, num total de 18 cursos a mais, demonstrado 

pelo Gráfico 2. 
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Gráfico 2. Crescimento no número de cursos na graduação, na UNIFESP 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 
 

 

O número de novas matrículas nos cursos de graduação teve um crescimento 

de 1.016, na primeira fase da expansão: de 1.296 matrículas em 2003, para 2.312, 

em 2007. O Gráfico 3 mostra que os dados apontaram para um crescimento mais 

significativo de matrículas com o início de novos campi e cursos na UNIFESP: de 

2005 para 2006 foram 217 matrículas e de 2006 para 2007, foram 776. 

Gráfico 3. Crescimento de número de matrículas na graduação, na UNIFESP 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora 
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No período entre 2008 e 2012, a UNIFESP passou para 54 cursos de 

graduação, conforme Gráfico 4, com um total de oferta de vagas de 2.869 vagas, 

apontando um aumento de 150% neste período. 

Gráfico 4. Crescimento do no número de cursos na graduação, na UNIFESP 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora 

 

Importante enfatizar que, além do pactuado no projeto REUNI da instituição, a 

UNIFESP criou mais um Campus (Osasco), com 4 cursos de graduação e o 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia, no Campus São José dos Campos. 

Esta ampliação de vagas no período de 2008 a 2012 foi consequência da 

criação dos seguintes cursos: 

(a) Campus Baixada Santista: curso de Serviço Social (noturno e vespertino) 

e o curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências do Mar (noturno e vespertino);  

(b) Campus Diadema: curso de Ciências Ambientais (integral), de Farmácia e 

Bioquímica (noturno), de Química Industrial (noturno), de Licenciatura Plena em 

Ciências (noturno e vespertino); 

(c) Campus de Guarulhos: curso de História da Arte (noturno), de Letras – 

Português (noturno e vespertino), de Letras – Português/Espanhol (noturno e 

vespertino), de Letras – Português /Francês (noturno e vespertino), de Letras – 

Português/Inglês (noturno e vespertino);  
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(d) Campus São José dos Campos: curso de Matemática Computacional 

(noturno) e de Bacharelado em Ciência e Tecnologia (integral); 

(e) Campus São Paulo: curso de Tecnologia Radiológica (matutino) e de 

Tecnologia em Informática e Saúde (matutino); 

(f) Campus de Osasco: curso de Administração (noturno e integral), de 

Ciências Contábeis (noturno e integral), de Ciências Econômicas (noturno e integral) 

e de Relações Internacionais (noturno e integral). 

Neste período de 2008 a 2012, a evolução de vagas ofertadas para alunos 

ingressantes nos cursos de graduação foi de 609 entre 2008 e 2009, 386 entre 2009 

e 2010, 150 entre 2010 e 2011 e de 201 vagas entre 2011 e 2012 (Gráfico 5). 

Gráfico 5. Crescimento do número de vagas ofertadas nos cursos de graduação, na 

UNIFESP 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora 

 
A partir dos editais dos concursos vestibulares, observa-se um crescimento 

de 29 no número de cursos de graduação (de 25 cursos em 2008 para 54 em 2012), 

elucidado pelo Gráfico 6.  



 –Relatório Técnico de Pesquisa – 

A expansão da graduação na Universidade Federal de São Paulo no período de 2003 A 2012 

 

 

13 

Gráfico 6. Crescimento do no número de cursos na graduação, na UNIFESP 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora 

 

 

Os dados demonstrados pelo Gráfico 7, mostraram, para esse período, um 

crescimento de 5.204 no número de matrículas na graduação, de 3.187 matrículas 

em 2008 para 8.391 em 2012. 

Gráfico 7. Crescimento do no número de matrículas na graduação, na UNIFESP 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora 
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O Quadro 1 demonstra a evolução da expansão da graduação da UNIFESP 

de 2003 a 2012, a partir dos dados quantitativos dos documentos analisados. 

 

Quadro 1. Indicadores globais da primeira fase e da segunda fase da expansão da 

graduação na UNIFESP 

Indicadores 
Expansão 1ª fase Expansão 2ª fase 

% Global 

2003 2007 2008 2012 

Campi 1 5 5 6 500% 

Vagas de graduação 273 1.150 1.203 2.869 834% 

Cursos de graduação 5 23 25 54 980% 

Matrículas na graduação 1.296 2.312 3.187 9.631 643% 

Fonte: Quadro elaborado pela autora. 

 

 

Assim, a partir dos dados quantitativos dos documentos analisados, 

observou-se um aumento de 2003 para 2012 de 500% no número de campi na 

Unifesp, 834% no número de vagas de ingresso e 980% no número de cursos. Além 

desse expressivo aumento quantitativo, a UNIFESP também diversificou sua área de 

atuação com a inclusão dos cursos de ciências humanas, sociais aplicadas e exatas.  
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3  CONSIDERAÇÕES/RECOMENDAÇÕES AOS GESTORES DA UNIVERSIDADE 

O processo de expansão da UNIFESP no período de 2003 a 2012, em 

relação ao que ocorreu no ensino superior público federal no país, pode ser 

considerado como único entre as IFES brasileiras. Sua singularidade se dá tanto 

pelo potencial transformador dessa expansão como pelo crescimento do número de 

campi, cursos e matrículas de graduação em relação aos parâmetros nacionais.  

Na primeira fase da expansão das IFES no Brasil (2003 a 2007), a UNIFESP 

teve um crescimento de 400% no número de campi, enquanto o crescimento total de 

campi nas universidades federais no Brasil foi de 53%. O número de vagas de 

graduação aumentou em 321% na UNIFESP e 53% em nível nacional. O aumento 

do número de cursos da UNIFESP foi de 360% e do total das universidades federais 

de 28%. Numa perspectiva regional, o crescimento do número de campi da 

UNIFESP na primeira fase da expansão correspondeu a 20% do total de campi 

criados em toda a região sudeste (aumento de 1 para 5 campi). 

Por intermédio da proposta do REUNI (2008 a 2012), o crescimento no 

número de cursos de graduação na UNIFESP foi de 116% e de 112% no número de 

vagas de graduação. Nesse período, o crescimento do número de cursos de 

graduação nas universidades federais em geral foi de 66% e de 54% de vagas de 

graduação. 

Importante salientar que, além desta significativa expansão pelo projeto 

REUNI da instituição, foram ainda criados mais um Campus (Osasco) com 4 cursos 

de graduação e um Bacharelado em Ciência e Tecnologia, no Campus de São José 

dos Campos. 

O crescimento global da UNIFESP no período de 2003 a 2012 foi de 500% no 

número de campi e de 980% no número de cursos. Isso significou um aumento 

global de 760% no número de vagas ofertadas pela instituição. Neste mesmo 

período, o aumento global das universidades federais foi de 106% no número de 

campi, 125% no número de cursos e de 112% no número de vagas de ingresso.  

No cenário da expansão no Brasil, a UNIFESP foi, portanto, uma das 

universidades que mais se transformou, pois, além de ampliar o número de campi, 
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vagas e cursos, a instituição também aumentou sua área de conhecimento: de 

ciências da saúde para ciências humanas, sociais aplicadas e exatas, com a 

implementação de propostas pedagógicas inovadoras 

Apesar do ritmo intenso da expansão, considerou-se que a mesma deu à 

UNIFESP a oportunidade da interiorização e de ampliar seu compromisso social de 

uma universidade pública e socialmente referenciada. Além de ampliar 

consideravelmente o número de vagas e a possibilidade de escolha de diferentes 

áreas profissionais, a universidade implantou o ensino noturno, tão necessário para 

a sociedade. 

Frente a esse panorama, importante o desenvolvimento de reflexões acerca 

desse processo de tamanha magnitude. Esperamos que a leitura do relatório, 

especialmente pela comunidade da UNIFESP, incluindo seus atuais gestores, possa 

oferecer subsídios para o desenvolvimento de discussões com vistas à 

autoavaliação e melhor entendimento dos fatos referentes à expansão da 

graduação. 
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