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Bacharelados interdisciplinares: a 
proposta do MEC 

•  Origem: a partir da proposta da UFABC, o 
“Reuni” foi oportunidade de instituir os 
projetos de Bis nas IFES objetivando: 

•  Aumentar significativamente vagas 

•  Combater evasão nos cursos de graduação 

•  Implementar um programa de formação novo 
consonante com a mais modernas do mundo. 



O que são os Bis? 

O Bacharelado Interdisciplinar (BI) é uma 
modalidade de graduação plena oferecida por 
inúmeras universidades no Brasil e no mundo, 
compreendendo uma ampla articulação de 
conhecimentos e saberes. Na UFERSA, o projeto 
teve início em 2008, por meios do bacharelado 
em Ciência e Tecnologia, e geral existem Bis nas 
modalidades de Artes, Humanidades e Saúde.  



Concepção 
• A interdisciplinaridade pensada como prática e não apenas 

como discurso 

• Adoção de uma postura de construir conhecimento a partir de 
campos disciplinares 

•  Ultrapassar os discursos e a as intenções, fazer tentativas, 
experimentar e, sobretudo, relatar, difundir os conhecimentos 
e lições obtidas a partir dessas práticas 

• Interlocução com a pós-graduação 

•  Estímulo à mobilidade e flexibilidade curricular 

•  Lidar melhor com a escolha precoce  





Expansão da Universidades Federais 





Pontos chaves 



Ensino Superior no RN 

• Entre 2001 e 2010 o Rio Grande do Norte contabilizou um aumento de 171% no 
número de matrículas no ensino superior, passando de pouco mais de 40 mil para mais 
de 110 mil matrículas no espaço de uma década. 

• Esse salto é superior à média nacional e vem atender ao crescimento da demanda, mas 
se deve principalmente ao aumento da oferta no número de vagas na rede privada que, 
em 2010, chegou a 57% do total 

 



Reflexões 

 Na UFERSA a principal base para expansão foi o 
BCT inter-campi. 

 Estratégias previstas no ppc que não fluiram: 

    Implementação da tutoria  

    Suporte pedagógico pleno e programas 
integrados de “nivelamento/fortalecimento de 
bases” 

   Flexibilidade curricular e interdisciplinaridade 
plena. 

Consequência: Evasão e permanência são grandes 
desafios para UFERSA 

 



Muito Obrigado! 


