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A partir dos anos 90, o ensino superior sofreu um processo de deterioração 

acentuada. O prolongado ajuste fiscal, que já vinha desde a década anterior, teve como 

conseqüência imediata a diminuição dos investimentos públicos em educação em todos 

os níveis. Os sucessivos cortes orçamentários atingiram em cheio o sistema universitário 

federal, impedindo sua expansão e provocando o sucateamento das universidades 

existentes. Segundo dados da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior (Andifes), no período de 1995-2001, as 54 instituições 

federais de ensino superior públicas perderam 24% dos recursos para custeio (pessoal, 

água, luz telefone e materiais diversos) e 77% de recursos para investimento em salas de 

aulas, laboratórios, computadores e acervo bibliográfico, apesar do número de alunos ter 

aumentado. 

Ao mesmo tempo, a rápida expansão do ensino médio, aumentando a pressão 

para o acesso ao ensino superior, deu origem a um processo de crescimento 

desordenado da rede privada de ensino superior. Segundo o Censo do Ensino Superior, 

em 2000, havia 1.180 instituições de ensino superior. De cada dez instituições, oito 

eram privadas e duas públicas, estas últimas divididas entre federais, estaduais e 

municipais. 

Essa expansão do ensino privado não é negativa. Ao contrário, cria 

possibilidades de acesso ao ensino superior a uma parcela maior da população em 

muitas regiões do país. O problema é que ela se deu em detrimento da qualidade, com a 

criação de inúmeras escolas sem corpo docente qualificado e sem a infra-estrutura 

mínima necessária ao seu funcionamento. 



Por outro lado, a maioria das instituições privadas se dedica apenas ao ensino, 

sem apoiá-lo na produção do conhecimento e nas atividades de extensão. Assim, as 

universidades públicas brasileiras são as principais responsáveis pela qualificação 

docente, em nível de mestrado e doutorado, assim como por mais de 90% da pesquisa 

básica e aplicada desenvolvida no país. 

Além disso, apesar do crescimento de matrículas nos cursos de graduação nos 

últimos anos, o Brasil, com menos de 8% dos jovens entre 20 e 24 anos matriculados 

em instituições de ensino superior, está muito atrasado em relação aos países de nível de 

desenvolvimento semelhante. 

Reconhecendo o papel estratégico das universidades, em especial as do setor 

público, para o desenvolvimento econômico e social, o governo Lula adotou uma série 

de medidas com o objetivo de retomar o crescimento do ensino superior público. 

 

I. A EXPANSÃO DAS IFES EM 2004 

 

Em 2004, o Ministério da Educação elegeu como prioridades a criação das 

universidades federais do ABC, Recôncavo Baiano e Grande Dourados e a implantação 

dos campi da Floresta (UFAC), de Marabá, Bragança e Castanhal (UFPA), de Caruaru 

(UFPE), de Garanhuns (UFRPE), de Vitória da Conquista (UFBA), de Planaltina 

(UNB), de Volta Redonda (UFF), de Nova Iguaçu (UFRRJ), da Baixada Santista 

(UNIFESP), de Sorocaba (UFSCar) e do Litoral do Paraná (UFPR).  

 

A. NOVAS UNIVERSIDADES 

 

1. Universidade Federal do ABC 

A Universidade Federal do ABC vem atender a antiga reivindicação de amplos 

setores da região. Trata-se de uma zona densamente povoada que, no entanto, possui 

reduzida presença de instituições públicas de ensino superior. A região do ABC, 

conhecida pela sua grande concentração industrial, vem nos últimos anos perdendo um 

número crescente de postos de trabalho devido à reestruturação produtiva e à fuga de 



empresas em função dos incentivos fiscais oferecidos por outras unidades da Federação. 

A Universidade Federal do ABC terá sede na cidade de Santo André e será integrada 

por dois centros: o Centro de Ciências Naturais, Humanas, Matemática e Computação e 

o Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais. Quando concluída a sua 

implantação, em 2008, serão oferecidas 20.000 vagas em cursos de graduação, 2.500 em 

cursos de mestrado profissionais e 1.000 em cursos de doutorado. Será feita a 

contratação de 600 docentes e 456 funcionários técnico-administrativos. O projeto foi 

aprovado pelo plenário da Câmara e está em tramitação no Senado Federal. 

 

2. Universidade Federal da Grande Dourados 

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) chega para beneficiar 

uma área em acelerada expansão econômica. Segunda maior cidade do Mato Grosso do 

Sul, Dourados é o pólo central do agronegócio (em especial soja, trigo e arroz), 

constituindo um importante núcleo de desenvolvimento econômico da região. A UFGD 

será formada por meio do desmembramento da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul (UFMS). O campus de Dourados oferece, atualmente, 12 cursos de Graduação, 

seis de Especialização, quatro de Mestrado e um de Doutorado, e conta com 125 

docentes, 100 dos quais pertencentes ao quadro da carreira da UFMS. Com a 

implantação da UFGD, serão criados 26 novos cursos de Graduação, um de 

Especialização, três de Mestrado e três Doutorados, que atenderão a 2.000 alunos, além 

de concretizar o hospital universitário. O quadro de pessoal previsto para a 

Universidade, quando de sua completa implantação, compõe-se de 480 docentes, 96 

médicos, 281 funcionários administrativos de nível superior, 534 funcionários 

administrativos de nível médio e 220 funcionários de nível de apoio. O projeto foi 

aprovado pela Comissão de Educação e Cultura e está em tramitação na Comissão de 

Trabalho. 

 

3. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia será constituída a partir do 

desmembramento da Escola de Agronomia da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e 

terá como sede o município de Cruz das Almas, beneficiando uma população de 

aproximadamente 900 mil habitantes. A modernização do Recôncavo Baiano, área 



tradicionalmente ocupada pelas lavouras cacaueira e açucareira e pela cultura do fumo, 

se intensificou com a descoberta e exploração do petróleo. A criação da UFRB 

significará um novo impulso a essa modernização e contribuirá para a recuperação do 

rico patrimônio cultural e histórico da região. A Universidade vai funcionar por meio do 

sistema de multicampi, o que permitirá a exploração do potencial sócio-ambiental de 

cada subespaço do Recôncavo Baiano, contribuindo para a integração desses territórios. 

A implantação dos campi será efetivada de forma modular, num período de cinco anos, 

nos municípios de Amargosa, Cachoeira, Nazaré, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus 

e Valença. Com a implantação da UFRB, serão criados 30 novos cursos de graduação, 

que atenderão a 2.400 alunos por ano. O quadro de pessoal previsto para a Universidade 

compõe-se de 444 docentes, 134 funcionários administrativos de nível superior e 698 

técnico-administrativos de nível médio. O Projeto foi aprovado pela Comissão de 

Educação e Cultura da Câmara dos Deputados. 

 

B. NOVOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS 

 

1. Acre - Universidade Federal do Acre - Campus da Floresta 

O Campus da Floresta da Universidade Federal do Acre (UFAC), em Cruzeiro 

do Sul, oferecerá cursos de licenciatura em Letras, Biologia e Pedagogia e de 

bacharelado em Enfermagem e Manejo de Recursos Naturais. Quando de sua completa 

instalação, o campus atenderá 1.600 alunos e contará com 97 professores. Em 2004, foi 

autorizada a contratação de 30 docentes.  

 

2. Pará – Universidade Federal do Pará – Campi de Marabá, Castanhal, 

Bragança e Santarém 

 No Campus de Marabá da Universidade Federal do Pará (UFPA), foram criados 

os cursos de Sistemas de Informação; Engenharia de Minas e Meio Ambiente; 

Engenharia de Materiais; e Geologia, com 40 vagas anuais para o primeiro e 30 para os 

demais. No Campus de Castanhal, foram criados os cursos de Educação Física (com 40 

vagas anuais) e Medicina Veterinária (com 30 vagas anuais). No Campus de Bragança 

foi criado um curso de Engenharia de Pesca, com uma oferta anual de 30 vagas. No 



Campus de Santarém foi criado um curso de Física Ambiental, com 40 vagas anuais. 

Quando de sua completa instalação, os novos cursos atenderão 1.080 alunos Em 2004, 

foi autorizada a contratação de 40 professores.  

 

3. Pernambuco - Universidade Federal de Pernambuco - Campus de 

Caruaru 

O Campus do Agreste, extensão da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) em Caruaru, oferecerá os seguintes cursos de graduação: Economia e 

Administração, com 100 vagas anuais em cada; Design, com especializações em design 

de moda, produto (moveleiro, artesanato e cerâmica) e gráfico, com 120 vagas anuais; 

Pedagogia e Pós-graduação em Educação, com 180 e 15 vagas anuais respectivamente; 

e Engenharia Civil, com 80 vagas anuais. Os cursos terão dois turnos, diurno e noturno, 

e dois ingressos anuais. As aulas iniciarão em agosto de 2005, com exceção da 

Engenharia Civil, que começará em 2006. Quando de sua implantação plena, prevista 

para 2007, o campus abrigará 120 professores efetivos, 2.400 alunos em seus cursos de 

graduação e 30 alunos em programas de pós-graduação.  

 

4. Pernambuco – Universidade Federal Rural de Pernambuco - Campus de 

Garanhuns 

O Campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFPE) em 

Garanhuns será composto de duas unidades acadêmicas: o Centro de Educação e o 

Centro de Ciências Agrárias. Serão oferecidos cursos de graduação em Zootecnia, 

Agronomia e Medicina Veterinária e de licenciatura em Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências Humanas e Sociais e Ciências da Natureza, com um total de 560 

vagas anuais. Quando concluída a sua instalação, em 2008, o campus atenderá 2500 

estudantes, em cursos diurnos e noturnos. O corpo docente será composto por 80 

professores, enquanto o quadro técnico-administrativo contará com 100 servidores. 

 

5. Bahia – Universidade Federal da Bahia - Campus de Vitória da 

Conquista 



O Campus Avançado Anísio Teixeira, extensão da UFBA em Vitória da 

Conquista, oferecerá os seguintes cursos de graduação: Medicina, com 30 vagas anuais; 

Farmácia, com 20 vagas anuais; Nutrição, com 20 vagas anuais; Enfermagem, com 50 

vagas anuais; Saúde Coletiva, com 30 vagas anuais; Odontologia, com 30 vagas anuais; 

e Psicologia, com 30 vagas anuais. Serão contratados 84 professores e 160 servidores 

técnico-administrativos. Além da criação do Campus Avançado Anísio Teixeira, 

voltado para a área de saúde, será implantado um curso de Engenharia Elétrica no 

Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) de Vitória da Conquista, com 100 

vagas por ano. Nos próximos três anos, serão contratados 40 professores, 2 funcionários 

administrativos de nível superior e 10 de nível médio. 

 

6. Distrito Federal – Universidade de Brasília - Campus de Planaltina 

O campus da UNB em Planaltina abrange quatro Regiões Administrativas do 

Distrito Federal (Sobradinho, Planaltina, Brazlândia e Sobradinho II) e seis municípios 

do Estado de Goiás (Formosa, Buritis, Cabeceiras, Planaltina de Goiás, Vila Boa e Água 

Fria). Quando de sua completa instalação, serão oferecidos cursos de graduação em 

Administração, Agronomia, Enfermagem e Pedagogia, cada um com 50 vagas por ano. 

Os cursos de extensão ofertarão, ainda no primeiro ano, 300 vagas. O terreno já foi 

doado à UNB e a primeira edificação já foi concluída.  

 

7. Rio de Janeiro – Universidade Federal Fluminense - Campus de Volta 

Redonda 

O campus da Universidade Federal Fluminense (UFF) em Volta Redonda terá 

duas Unidades Acadêmicas: a Unidade de Engenharia e Ciências Básicas (ECB) e a 

Unidade de Humanidades, Ciências Sociais e Ciências Sociais aplicadas (HCS). Ao 

ECB se agregarão os cursos oferecidos na Escola de Engenharia Industrial e 

Metalúrgica de Volta Redonda e, ao HCS, o curso já criado e em andamento desde 

agosto de 2004, oferecido pela UFRRJ, de Administração de Empresas. O campus 

contará com 80 professores e atenderá a 1500 novos alunos. 

 



8. Rio de Janeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - 

Campus de Nova Iguaçu 

O Campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) em Nova 

Iguaçu, Baixada Fluminense, oferecerá cinco cursos de graduação nas áreas de 

Administração, Economia e licenciaturas. Quando plenamente instalado, atenderá 1600 

alunos e contará com 90 professores.  

 

9. São Paulo – Universidade Federal de São Paulo - Campus de Santos 

 Em processo de implantação, a Unidade Acadêmica de Santos já foi criada pelo 

Conselho Universitário da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Em agosto 

de 2005 terão início os cursos de graduação em Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 

Nutrição, Psicologia e Educação Física, com um total de 250 vagas. Serão contratados 

40 docentes, 15 funcionários administrativos de nível superior e 25 funcionários 

administrativos de nível médio. 

 

10. São Paulo – Universidade Federal de São Carlos - Campus de Sorocaba 

O Campus da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em Sorocaba 

oferecerá os seguintes cursos de graduação: Bacharelado em Ciências Biológicas, 

Licenciatura em Ciências Biológicas, Turismo Ecológico e Histórico-Cultural, 

Engenharia Florestal e Engenharia de Produção, com 30 vagas para os dois primeiros e 

40 para os demais. Será ofertado, portanto, um total de 180 vagas por ano. Além disso, 

o campus oferecerá cursos de especialização e de extensão. Ao longo dos três primeiros 

anos de implantação dos cursos, serão contratados 90 docentes.  

 

11. Paraná – Universidade Federal do Paraná - Campus do Litoral 

O Campus do Litoral da Universidade Federal do Paraná (UFPR), com sede no 

município de Matinhos, oferecerá três cursos de graduação: Gestão e 

Empreendedorismo, Fisioterapia e Gestão Ambiental, com 30 vagas cada. Além disso, 

serão criados quatro cursos técnicos: Enfermagem, Agroecologia, Transações 

Imobiliárias e Hotelaria, com 35 vagas cada. Serão contratados 30 professores para os 

cursos de graduação e 21 para os cursos profissionalizantes. 



II. PROPOSTA DE EXPANSÃO DAS IFES EM 2005/2006 

 

Dando continuidade ao processo de expansão das IFES, com o objetivo de 

democratizar o acesso à educação superior, promover a inclusão social e contribuir, 

desta forma, para reduzir as desigualdades regionais, o Ministério da Educação propõe, 

para 2006, a criação e consolidação de 20 campi universitários em diversas regiões do 

país, a implantação do Consórcio Universitário Metade Sul e o fortalecimento das 

universidades da Amazônia Legal. Cada um dos novos campi contará com 80 a 100 

professores e atenderá a cerca de 2.000 alunos em cursos de graduação e pós-graduação. 

Estudos adicionais para a criação de quatro novos campi estão em curso e deverão 

ampliar o alcance da expansão prevista para 2006. 

 

A. NOVOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS 

 
1. Amazonas – Universidade Federal do Amazonas - Campus de Coari 

Localizado na região do Médio Solimões, a 463 km de Manaus, o município de 

Coari tem uma população estimada em 80.552 habitantes. Sua economia gira em torno 

do extrativismo vegetal, da agricultura (em especial milho), da produção de gás natural 

e do petróleo. A região de Coari abrange seis municípios que se estendem por uma área 

de 112.082,10 km² e concentram uma população de 113.901 habitantes. O campus de 

Coari da UFAM foi fundado em 30 de outubro de 1973. Seu quadro funcional conta 

com 31 servidores, sendo sete da UFAM e 24 cedidos pela Prefeitura Municipal de 

Coari. Em 2003, formou uma turma de Matemática (57 alunos) e uma de Ciências (35 

alunos). Estão em andamento os cursos de Pedagogia, Geografia e Filosofia, com 50 

alunos cada um. A ausência de um quadro efetivo de recursos humanos (docentes, 

técnico-administrativos e de apoio), no entanto, tem dificultado a oferta de cursos nos 

períodos letivos regulares e o desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão, 

que ficam dependentes do interesse e da disponibilidade dos docentes da sede. A 

consolidação do campus requer, portanto, o aporte de recursos adicionais para a 

contratação de professores e funcionários, a criação de novos cursos, a ampliação das 

instalações físicas e a dotação de equipamentos indispensáveis às modernas tecnologias 

de ensino. 



 

2. Amazonas – Universidade Federal do Amazonas - Campus de Benjamin 

Constant 

Localizado na fronteira com a Colômbia e o Peru, a 1.628 km de Manaus (por 

via fluvial), o município de Benjamin Constant concentra uma população de 25.542 

habitantes, segundo estimativa do IBGE. Sua economia sempre esteve atrelada às 

empresas madeireiras, que no auge de sua produção empregavam quase 1000 pessoas 

(entre empregos diretos e indiretos). Com a criação de diversas reservas na região, 85% 

de seu território passou a se localizar dentro de terras indígenas, incluindo as áreas de 

onde era extraída a madeira. Assim, nos anos de 1995/1996, 11 das 12 serrarias que 

funcionavam no município fecharam as portas. O campus de Benjamin Constant da 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) foi fundado em 30 de junho de 1992. Seu 

quadro funcional conta com 17 servidores, sendo dois da UFAM e quinze cedidos pela 

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant, o que acarreta grande fragilidade e 

instabilidade. Em 2003, formou uma turma de Ciências (47 alunos) e uma de Pedagogia 

(50 alunos). O campus oferece também o curso de Geografia (ainda em andamento), 

com 57 alunos matriculados, e uma série de atividades de extensão (projeto 

BIBLINTER, da Biblioteca Central; Internato Rural em Medicina; cursos de reciclagem 

para professores do ensino fundamental e médio; e cursos de formação de liderança 

indígena). A região de Benjamin Constant compreende oito municípios, estendendo-se 

por uma área de 214.217,8 km² e concentrando uma população de 194.245 habitantes. O 

fortalecimento do campus, essencial para atender a demanda reprimida de egressos do 

Ensino Médio, exige o aporte de recursos adicionais para a criação de novos cursos, o 

provimento de recursos humanos para a docência e as atividades administrativas e a 

ampliação das instalações físicas. 

 

3. Centro de Estudos da Biodiversidade – Manaus – Amazonas 

A implantação de um centro de pesquisa e ensino de pós-graduação, apoiado na 

capacidade instalada nas instituições universitárias do Amazonas e especializado nos 

temas da biodiversidade, contribuirá para o desenvolvimento econômico regional e para 

a expansão e consolidação dos atuais centros e grupos de ensino e pesquisa. 

 



4. Maranhão – Universidade Federal do Maranhão - Campus de Imperatriz 

Com uma população de 231.950 habitantes, Imperatriz é maior cidade do sul do 

Maranhão. A 696 km de São Luís, está localizada numa região estratégica para o 

desenvolvimento do Estado. Sua atividade econômica gira em torno da pecuária, do 

comércio, da agricultura, da pesca e de um significativo processo de industrialização. 

Em 2004, o total de matrículas no ensino médio no município foi de 20.705. A região de 

Imperatriz concentra 16 municípios, abrangendo uma área de 27.157,30 km² e uma 

população de 491.405 habitantes. Atualmente, a Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA) oferece no município três cursos regulares de graduação: Direito, Ciências 

Contábeis e Pedagogia. A consolidação do campus de Imperatriz, aumentando a oferta 

de vagas, facilitará o acesso ao ensino superior de uma parcela significativa de 

estudantes que não possuem condições de se deslocar até outros centros, contribuindo 

para a formação dos recursos humanos necessários ao desenvolvimento econômico e 

social da região. 

 

5. Pernambuco – Universidade Federal Rural de Pernambuco - Campus de 

Serra Talhada  

Localizado no Sertão do Alto Pajeú e distante 420 km de Recife, o município de 

Serra Talhada (PE) ocupa uma área de 2.980 km² e concentra uma população de 

aproximadamente 70.912 habitantes. A agropecuária constitui a atividade econômica 

predominante. De acordo com o Censo Escolar, o total de matrículas no ensino médio 

em Serra Talhada em 2004 foi de 4.797. A região de Serra Talhada é composta por 17 

municípios, abrangendo cerca de 9% do território estadual. A implantação no município 

de um campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com os cursos 

de Bacharelado em Ciências Domésticas, Economia Rural, Engenharia Agrícola, 

Engenharia de Pesca, Zootecnia e Licenciatura em Computação, favorecendo a 

produção de conhecimentos adequados à realidade da região, contribuirá em larga 

medida para o seu desenvolvimento econômico e social. A UFRPE mantém em Serra 

Talhada o Centro de Extensão e Pesquisa em Agropecuária (CEPA), que promove 

capacitação profissional para o pessoal relacionado ao setor de produção agropecuária e 

realiza trabalhos de assistência técnica a agricultores de baixa renda do semi-árido 

pernambucano. O Centro possui 16 hectares que podem ser usados para a construção 



das futuras edificações necessárias para a implantação do campus, além de área 

agricultável que permite atender às necessidades dos cursos que serão oferecidos. 

 

6. Alagoas – Universidade Federal de Alagoas - Campus de Arapiraca 

Apesar de ser a única instituição de ensino superior pública no Estado de 

Alagoas, a UFAL (Universidade Federal de Alagoas) ainda se encontra restrita aos 

centros e unidades acadêmicas dos municípios de Maceió e de Rio Largo. O município 

de Arapiraca representa importância estratégica no processo de interiorização da UFAL. 

Localizado no centro do Estado, a 136 km de Maceió, trata-se do mais importante 

município do interior, estendendo-se por 614 km². É dotado de boa infra-estrutura 

urbana, de serviços de energia elétrica, saneamento básico, água potável, 

telecomunicações, transporte público e de rede viária interna e externa. Arapiraca se 

apresenta como pólo micro-regional, exercendo sua influência não somente sobre seus 

municípios circunvizinhos, mas também sobre aqueles que compõem o Agreste 

alagoano. O município concentrava, no último Censo do IBGE (2000), uma população 

de 186.466 habitantes, sendo 81,7% urbana. Estima-se em cerca de 200 mil habitantes a 

sua população atual e em cerca de 400 mil habitantes a de seus municípios de entorno. 

Entre os anos de 1999 e 2002, as matrículas de segundo grau nessa região cresceram 

45% (em Maceió, no mesmo período, o crescimento foi de apenas 5%). Essa expansão 

da demanda é inibida, no entanto, pelos custos decorrentes, para as famílias do interior 

do Estado, da manutenção de um aluno estudando na capital. A implantação de um 

campus da UFAL em Arapiraca permitirá, portanto, ampliar o acesso à educação 

superior de setores tradicionalmente marginalizados da população, especialmente rurais, 

formando quadros apropriados às demandas locais e contribuindo para a sua fixação no 

interior. É preciso notar ainda que os investimentos para a concretização desse projeto 

não representarão grande monta de recursos financeiros, tendo em vista que o Projeto 

Técnico já foi elaborado pela UFAL e o espaço físico, inclusive com área construída, já 

foi doado pela Prefeitura Municipal. 

 

7. Piauí – Universidade Federal do Piauí - Campus de Picos 

Localizado a 322 km de Teresina, o município de Picos, no Piauí, concentrava, 

em 2003, uma população de 71.254 habitantes. Destaca-se em sua economia o 



comércio, a agricultura e a pecuária. Em 2004, o total de matrículas no ensino médio foi 

de 5.502. A região de Picos compreende 19 municípios, estendendo-se por uma área de 

10.485,50 km² e concentrando uma população de 176.299 habitantes. A oferta de 

educação superior restringe-se ao campus que a Universidade Federal do Piauí (UFPI) 

mantém no município (que, atualmente, oferece os cursos de Licenciatura Plena em 

Letras e Pedagogia). Sua consolidação, contribuindo para a inclusão social, promoverá o 

desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da região. 

 

8. Piauí – Universidade Federal do Piauí - Campus de Parnaíba 

Localizada na região do litoral piauiense, a 354 km de Teresina, Parnaíba 

concentra uma população estimada em 140.190 habitantes. O município constitui-se 

num centro coletor de produtos extrativos vegetais (carnaúba, babaçu, castanha de caju) 

e animais (camarão, caranguejo), havendo em sua área modernas indústrias de 

transformação. A região do litoral piauiense abrange 14 municípios, com uma 

população de 264.175 e uma área total de 9.491,70 km². Em 2004, o total de matrículas 

no ensino médio em Parnaíba foi de 10.554. A oferta de ensino superior no município 

reduz-se, no entanto, ao campus da UFPI (que atualmente oferece os cursos de 

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Pedagogia) e a uma 

instituição privada. A consolidação do campus significará, portanto, a abertura de novas 

oportunidades de formação superior para a população da região, contribuindo para o seu 

desenvolvimento sócio-econômico. 

 

9. Piauí – Universidade Federal do Piauí - Campus de Bom Jesus do 

Gurguéia 

O Vale do Gurguéia ocupa uma área de mais de 156.000 km, abrangendo 94 

municípios e uma população de quase 700.000 habitantes. Possui cerca de 5.000.000 de 

hectares agricultáveis e um dos mais ricos lençóis freáticos do mundo. Constitui hoje 

uma zona de expansão da cultura da soja. A ampliação do Colégio Agrícola que a UFPI 

mantém no município de Bom Jesus, situado no Vale do Gurguéia, trará um impulso 

imediato à economia da região, promovendo o desenvolvimento de atividades de 

ensino, pesquisa e extensão que contribuirão para o aproveitamento de suas riquezas 

hídricas e minerais e para a preservação do Meio Ambiente. 



 

10. Bahia – Universidade Federal da Bahia – Campus de Barreiras 

Com uma população de 130.512 habitantes, Barreiras é a principal cidade do 

oeste baiano. Destaca-se em sua economia a produção de soja e a pecuária. A região de 

Barreiras agrega seis municípios, que se estendem por uma área de 53.286,90 km² e 

concentram uma população de 199.066 habitantes. A implantação de um campus da 

UFBA em Barreiras é essencial para atender à demanda reprimida da região. 

 

11. Ceará – Universidade Federal do Ceará – Campus de Crato  

Localizado no sul do Ceará, a 571 km de Fortaleza, o município de Crato 

possuía, em 2003, uma população de 108.998 habitantes. Sua economia é baseada no 

extrativismo, na silvicultura e na pecuária. Sua região abrange oito cidades, estendendo-

se por uma área de 4.127 km2 e concentrando uma população de 444.760 habitantes. A 

criação de um campus da UFC em Crato constitui-se num importante instrumento de 

desenvolvimento regional, ampliando o acesso à educação superior, formando quadros 

apropriados às demandas locais e contribuindo para a sua fixação no interior. 

  

12. Paraíba – Universidade Federal de Campina Grande - Campus de 

Curimataú 

 A região serrana do Agreste Paraibano, onde se localiza o município de Cuité, se 

caracteriza por um baixo nível de escolaridade superior e de desenvolvimento humano e 

econômico. A implantação de um campus da Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG) na cidade, polarizando as microrregiões do Curimataú Ocidental, Curimataú 

Oriental e Sertão Oriental, na Paraíba, e do Trairí, no Rio Grande do Norte, contribuirá 

para ampliar o acesso ao ensino de terceiro grau e melhorar a qualidade de vida de uma 

grande parcela da população. A idéia é induzir um processo de desenvolvimento nestas 

regiões a partir de uma perspectiva de formação universitária sistêmica que articule, por 

um lado, cursos de licenciatura nas ciências básicas com o objetivo de melhorar o 

ensino médio e, por outro, cursos voltados às vocações produtivas locais. 

 

13. Goiás – Universidade Federal de Goiás - Campus de Catalão 



O município de Catalão (GO), situado a 245 km de Goiânia, concentra uma 

população estimada em 69.459 habitantes. Sua economia está baseada na atividade 

industrial (metalurgia, automobilística e bens de produção) e na extração de minérios. A 

região de Catalão abrange 11 municípios que se estendem por uma área de 15.238,60 

km² e concentram uma população de 114.686 habitantes. A Universidade Federal de 

Goiás desenvolve intensas atividades nas áreas de ensino, pesquisa e extensão no 

campus que mantém no município, contribuindo, significativamente, para proporcionar 

aos jovens que residem no interior do estado o acesso ao ensino superior, sem a 

necessidade de deslocamento para os grandes centros. O Campus de Catalão da UFG 

oferece atualmente sete cursos de graduação (Ciências da Computação, Pedagogia, 

Letras, Educação Física, Geografia, História e Matemática) e quatro cursos de Pós-

Graduação lato sensu (História, Geografia, Matemática e Pedagogia), atendendo a um 

total de 1.295 alunos (1.165 matriculados na graduação e 130 na pós-graduação). No 

entanto, o campus conta com 84 professores contratados pela Prefeitura e apenas 31 

professores do quadro efetivo da UFG, o que acarreta graves prejuízos para a 

comunidade estudantil. Além disso, o campus precisa de equipamentos para a biblioteca 

e o auditório, construídos recentemente com recursos provenientes de uma parceria da 

UFG com o Governo do Estado de Goiás.  

 

14. Goiás – Universidade Federal de Goiás - Campus de Jataí 

A região sudoeste de Goiás, onde se localiza o município de Jataí, abrange 18 

municípios que se estendem por uma área de 56.293,30 km² e concentram uma 

população de 330.490 habitantes. O campus da UFG em Jataí oferece nove cursos de 

graduação, com 1.142 alunos matriculados. O quadro docente é formado por 118 

professores (desse total, apenas 36 fazem parte do quadro efetivo da UFG. O restante é 

contratado pela Prefeitura). A situação do campus constitui atualmente motivo de 

grande preocupação, principalmente em razão de freqüentes atrasos no pagamento dos 

docentes, que geram graves prejuízos ao andamento das ações acadêmicas. A 

consolidação das atividades no campus é fundamental para proporcionar aos jovens que 

residem no interior do Estado o acesso ao ensino superior. 

 



15. Mato Grosso – Universidade Federal de Mato Grosso - Campus de 

Rondonópolis 

Com uma população estimada em 163.824 habitantes, Rondonópolis (MT) é 

cortada pelas rodovias federais BR 364 e BR 163, as mais importantes vias de 

escoamento da produção e de ligação do Mato Grosso e da região norte com o sul do 

país. Esta localização estratégica contribuiu para que a cidade se consolidasse como 

pólo industrial do Centro-Oeste. A região de Rondonópolis concentra oito municípios, 

abrangendo uma área de 23.934,40 km e uma população de 226.308 habitantes. O 

campus da Universidade Federal do Mato Grosso em Rondonópolis oferece cursos de 

graduação em Biblioteconomia, Pedagogia, Ciências Contábeis, Letras, História, 

Biologia, Enfermagem, Geografia e Matemática, com um total de 1629 alunos 

matriculados. Embora o número de cursos oferecidos e o de alunos atendidos sejam 

significativos, a democratização efetiva do acesso ao ensino superior pressupõe a 

expansão das ações do campus, com a ampliação do número de vagas e a consolidação 

dos programas de pesquisa. 

 

16. Mato Grosso – Universidade Federal de Mato Grosso - Campus de 

Sinop 

Localizado a 551 km de Cuiabá, o município de Sinop é o principal pólo 

econômico do norte do Mato Grosso. Sua população, segundo o último censo do IBGE 

(2000), era de 74.831 habitantes, devendo atingir atualmente 94.724 habitantes. Sua 

economia gira em torno da agricultura (arroz, soja, milho e algodão), da extração 

madeireira e da pecuária.  O total de matrículas no ensino médio em 2004 no município 

foi de 6.143. A região de Sinop agrega oito municípios, que se estendem por uma área 

de 49.638,50 km² e concentram uma população de 125.525 habitantes. Implantado em 

1993, o campus da Universidade Federal do Mato Grosso em Sinop oferece atualmente 

os cursos de graduação em Ciências Contábeis, Ciências Biológicas, Geografia e 

Direito. Devido à sua proximidade com os biomas de Cerrado e Floresta Amazônica o 

campus desenvolve atividades de pesquisa em diversas áreas ligadas ao meio ambiente 

(como a climatologia, a geomorfologia e as ciências biológicas). Sua consolidação, 

ampliando a produção de conhecimentos e a formação de recursos humanos adequados 

à realidade da região, é essencial na busca de um desenvolvimento sustentável, com a 

preservação da biodiversidade e das culturas locais. 



 

17. São Paulo – Universidade Federal de São Paulo - Campus de Diadema 

Diadema, no Estado de São Paulo, ocupa uma área de 30,7 km² e concentra uma 

população estimada em 383.629 habitantes. Atualmente, a metalurgia e as indústrias de 

cosméticos e de plásticos são os principais pólos econômicos da cidade. Ainda assim, 

apesar do predomínio do número de empregos no setor industrial, na última década 

houve uma mudança no panorama econômico do município. De 1995 a 2000 ocorreu 

um crescimento nos setores de serviços e comércio e uma diminuição progressiva dos 

empregos ocupados na indústria. Em 2004, 22.065 estudantes se matricularam no ensino 

médio. A implantação de um campus da UNIFESP, que possui larga tradição na área de 

saúde, representará uma alternativa de ensino público de terceiro grau no ABCD 

paulista (necessidade premente da região), oferecendo a essas populações melhores 

possibilidades de formação próximas de seus locais de moradia. 

 

18. Minas Gerais – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri - Campus de Teófilo Otoni 

Os municípios dos Vales do Jequitinhonha e de Mucuri, no norte de Minas 

Gerais, caracterizam-se por um baixo índice de desenvolvimento humano. Ocupando 

cerca de 33% do território mineiro, essas regiões possuem uma reduzida presença de 

instituições de ensino superior públicas. A implantação de um campus da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri em Teófilo Otoni constitui-se num 

instrumento importante de ampliação e democratização do acesso ao ensino superior, 

contribuindo para superar os desequilíbrios regionais. Teófilo Otoni concentrava, em 

2000, uma população de 129.424 habitantes. O município conta com boa infra-estrutura 

de serviços de água encanada, energia elétrica e coleta de lixo. 

 

19. Espírito Santo – Universidade Federal do Espírito Santo – Campus de 

São Mateus 

Localizado na região norte do Estado do Espírito Santo, a 219 km de Vitória, 

São Mateus possuía, em 2003, uma população de 95.668 habitantes (segundo estimativa 

do IBGE). Sua economia concentra-se na agropecuária. A partir de 1980, houve a 



instalação no município de empresas florestais e alcooleiras, sendo expressiva a 

produção de madeira (eucalipto) para celulose. O petróleo também possui, desde 1967, 

grande destaque para a economia local. A região de São Mateus agrega quatro cidades, 

estendendo-se por uma área de 4.669,70 km2 e concentrando uma população de 

157.575 habitantes. A consolidação do campus que a Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES) mantém no município, ampliando a oferta de ensino superior, é 

fundamental para atender à demanda reprimida da região, contribuindo para o seu 

desenvolvimento sócio-econômico.   

 

20. Rio Grande do Sul – Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 

Campus de Frederico Westphalen 

O município de Frederico Westphalen, com um população de 27.695 habitantes, 

está localizado numa das áreas de mais baixo desenvolvimento do Rio Grande do Sul. 

Distante 448 km de Porto Alegre e 318 km de Santa Maria, tem como base de sua 

economia a produção de soja e milho. A implantação de um campus da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) em Frederico Westphalen poderá facilitar o acesso ao 

ensino superior de milhares de estudantes, reduzindo os custos que implica o 

deslocamento para outros centros. Para a implantação do novo campus, poderia ser 

aproveitada a infra-estrutura do Colégio Técnico Agrícola que a UFSM já mantém 

naquela cidade. 

 

 21. Rio Grande do Sul – Consórcio Universitário Metade Sul – 

Universidade Âncora: Universidade Federal de Pelotas ou de Santa Maria 

A metade sul do Estado do Rio Grande do Sul congrega cerca de 103 

municípios, ocupando uma área de 153.879 km² e abrangendo uma população de 

aproximadamente 2.600.000 habitantes. A região caracteriza-se por um acentuado 

processo de perda de dinamismo econômico, apresentando níveis surpreendentes de 

estagnação. Nos últimos anos, observou-se uma grande expansão de matrículas no 

ensino médio da rede pública. A oferta de vagas em universidades federais restringe-se, 

contudo, às cidades de Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas e Santa Maria. Assim, há uma 

imensa região isolada dos centros de ensino e pesquisa. Essa concentração espacial tem 



significado a restrição do acesso ao ensino superior de uma parcela considerável de 

estudantes que não possuem condições de se deslocar até outros centros.  

O Consórcio Universitário Metade Sul será formado por pólos sediados em 

municípios da região e oferecerá, inicialmente, oito cursos de graduação integrados às 

necessidades da base produtiva local. Estuda-se uma forma de relacionamento com a 

URCAMP para ampliar, a médio prazo, o processo de expansão do ensino federal na 

região. Os cursos serão estruturados em dois ciclos: o ciclo básico, que será ofertado em 

cada um dos municípios que abrigarão pólos universitários; e o ciclo profissional, que 

será ofertado apenas em alguns pólos.  

O Consórcio caracteriza-se, portanto, por uma flexibilidade curricular que 

permite reduzir a necessidade de grandes deslocamentos para cursar o ensino superior. 

Com efeito, os estudantes iniciarão seus cursos nos seus municípios de origem e 

poderão concluí-los em um município vizinho, sem ter que emigrar até o pólo central. 

Além disso, os pólos universitários contarão com uma infra-estrutura que permitirá o 

desenvolvimento de atividades não apenas nas salas de aula, mas também através do uso 

de bibliotecas e da internet. Assim, o Consórcio constitui-se num importante 

instrumento de desenvolvimento regional, permitindo ampliar o acesso à educação 

superior de setores tradicionalmente marginalizados da população, formando quadros 

apropriados às demandas locais e contribuindo para a sua fixação no interior.  

O Consórcio Universitário Metade Sul será ancorado, num primeiro momento, 

na Universidade Federal de Pelotas ou na Universidade Federal de Santa Maria, e 

iniciará suas atividades em 2006, atendendo a 2000 alunos. Quando de sua completa 

implantação, prevista para 2008, contará com 200 professores e 8.000 alunos. A 

inovação institucional representada pelo Consórcio se enquadra no âmbito da reforma 

universitária e deverá ser estendida a outras regiões do país. 

 
C. PLANO DE CONSOLIDAÇÃO DAS UNIVERSIDADES DA 

AMAZÔNIA LEGAL 

 

A Amazônia Legal ocupa 60% da superfície do país e possui onze mil 

quilômetros de fronteira com sete países sul-americanos. Concentrando a maior 

biodiversidade do planeta e abrigando cerca de 20% de seus recursos hídricos, a região 

desempenha um papel fundamental no cenário do meio ambiente mundial.  



Como uma das últimas fronteiras de expansão do país, a região amazônica 

enfrenta o desafio de ter que se desenvolver economicamente e absorver o intenso fluxo 

migratório ocorrido nos últimos anos, ao mesmo tempo em que deve garantir a 

preservação dos recursos naturais e o respeito às populações tradicionais. 

A Amazônia, por sua grande extensão territorial, também se depara com 

dificuldades relativas a transportes para se chegar em muitas de suas cidades; acesso 

precário aos serviços essenciais de saúde, saneamento e educação; concentração de 

população em determinados centros urbanos e baixa densidade demográfica em outras 

áreas; limitação de uso dos recursos tecnológicos oriundos dos avanços das tecnologias 

de comunicação e informação e dispersão das iniciativas levadas a efeito pelo Estado. A 

região se caracteriza, ainda, por altos índices de analfabetismo e por um número 

significativo de professores leigos atuando nos diversos níveis da educação básica, o 

que contribui para o baixo rendimento do sistema escolar da região. 

Implantadas nas capitais, as universidades federais se constituem, em alguns 

casos, na única instituição pública de ensino superior do Estado, desempenhando, desta 

forma, um relevante papel social na produção e socialização de conhecimentos, 

contribuindo não somente para a formação técnico-científica dos profissionais que 

atuam na região, mas também para o exercício pleno da cidadania. 

Entretanto, a ausência de quadro docente e técnico-administrativo permanente, a 

inadequação das instalações, a falta de recursos para manutenção, aquisição de acervo 

bibliográfico e equipamentos para os laboratórios, têm-se constituído em sérios entraves 

ao atendimento efetivo da demanda reprimida da comunidade amazônica. 

Assim, enquanto nas regiões Sul e Sudeste o percentual das matrículas no ensino 

superior de jovens entre 20 e 24 anos é de 15,7% e 14,9%, respectivamente, na região 

Norte é de 6,88%. Além disso, nos últimos anos a região Norte expandiu o ensino de 

segundo grau em taxa muito acima da média da expansão brasileira. Com efeito, 

enquanto as matrículas nas demais regiões do Brasil cresceram 52,2%, de 1991 a 1996, 

na região Norte o crescimento foi de 83,4%.  No mesmo período, o número de 

concludentes do segundo grau na região Norte cresceu 56,8%; em todo o Brasil esse 

crescimento foi de 45,7%.  

Por outro lado, se a oferta de vagas no ensino superior nas regiões Sul e Sudeste 

se deve principalmente ao setor privado, pois a renda per capita permitiu a expansão 



dos cursos, na região Norte 64% dos alunos matriculados no ensino superior está nas 

IFES (no sistema brasileiro como um todo, esse percentual é de apenas 22%), o que 

demonstra, de forma clara, o papel que elas exercem como fator de ascensão social e de 

desenvolvimento regional. As IFES na região Norte são, no entanto, muito mais enxutas 

que no restante do país. Enquanto nas outras regiões a quantidade de alunos por 

professor é de 8 a 9, na região Norte esta relação sobe para 13 alunos para cada 

professor. 

É imprescindível, portanto, a implementação de ações que culminem no 

fortalecimento das IFES da região Norte, aumentando o quadro efetivo de professores, 

melhorando as instalações físicas e ampliando o número de vagas, contribuindo, deste 

modo, para democratizar o acesso ao ensino superior, diminuir os desequilíbrios 

regionais e promover o desenvolvimento sócio-econômico da região.  

Levando em conta o papel estratégico das universidades, o Governo Federal 

elaborou um plano de desenvolvimento para as IFES da Região que parte das propostas 

formuladas pelas próprias unidades de ensino em reunião de reitores e dirigentes 

realizada em Boa Vista, Roraima, nos dias 07 e 08 de abril de 2005. O plano, a ser 

executado em 2006, prevê a criação de 200 vagas de professores e a alocação de 

recursos suplementares para investimento. 
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