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A expansão das instituições federais de ensino superior constitui uma das 

principais metas do Ministério da Educação. 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.  

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). 

Todos esses projetos já se encontram em andamento. 

Para 2006, o Ministério da Educação propõe 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. 



NOVOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS 
2006 

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

O campus de Coari oferecerá, além dos cursos existentes, cursos de 

licenciatura em diferentes áreas, contribuindo para elevar o nível de qualificação dos 

professores que atuam nos diversos níveis da educação básica e melhorar, desta 

forma, o rendimento do sistema escolar da região. 

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

O campus de Benjamin Constant oferecerá, além dos cursos existentes, 

novos cursos voltados para as ciências agrárias, contribuindo para a formação dos 

recursos humanos necessários ao desenvolvimento econômico e social da região. 

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

pesquisa.  

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

A consolidação do campus de Imperatriz, com a criação de novos cursos na 

área das ciências da saúde, ampliará a oferta de vagas, facilitando o acesso ao 

ensino superior de uma parcela significativa de estudantes que não possuem 

condições de se deslocar até outros centros. 

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

O campus da UFRPE em Serra Talhada oferecerá os cursos de Bacharelado 

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

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

conhecimentos adequados à realidade da região e contribuindo para o seu 

desenvolvimento econômico e social.  



 

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

A implantação de um campus da UFAL em Arapiraca, com cursos nas áreas 

da saúde, das ciências rurais e das ciências sociais aplicadas, permitirá atender a 

demanda reprimida de egressos do ensino médio, ampliando o acesso à educação 

superior. 

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

A consolidação do campus de Picos, com a criação de novos cursos voltados 

para as ciências sociais aplicadas, contribuirá para a inclusão social, promovendo o 

desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da região. 

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

A consolidação do campus de Parnaíba, com a criação de cursos na área do 

turismo e das ciências agrárias, significará 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  

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 

O campus da UFBA em Barreiras será voltado para a área das ciências 

sociais aplicadas. Sua implantação é essencial para atender à demanda reprimida 

da região. 

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

A criação do campus de Crato, com cursos voltados para as ciências da 

saúde, 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 

 O Campus de Curimataú, com sede no município de Cuité, oferecerá, de um 

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

ensino médio e, de outro, cursos voltados às vocações produtivas locais, 

contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento da região.. 

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

Apenas uma pequena parte dos professores que atuam no campus Catalão 

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

comunidade estudantil. Sua consolidação é fundamental para proporcionar aos 

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

necessidade de deslocamento para os grandes centros. 

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

A maioria dos professores que fazem parte do quadro docente do campus de 

Jataí é contratada pela Prefeitura, o que acarreta grande instabilidade. A 

consolidação das atividades no campus contribuirá para ampliar o acesso ao ensino 

de terceiro grau e melhorar a qualidade de vida de uma grande parcela da 

população. 

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

A expansão das ações do campus de Rondonópolis, com a ampliação do 

número de vagas e a consolidação dos programas de pesquisa, contribuirá para a 

democratização do acesso ao ensino superior e para o desenvolvimento sócio-

econômico da região. 

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

O campus de Sinop oferecerá novos cursos voltados para as ciências 

biológicas, ampliando a produção de conhecimentos e a formação de recursos 

humanos adequados à realidade da região, contribuindo, desta forma, para a 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 

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 de Minas Gerais - Campus de Teófilo 
Otoni 

A implantação do campus de Teófilo Otoni, com cursos na área das ciências 

da saúde, constitui-se num instrumento importante de ampliação e democratização 

do acesso ao ensino superior, contribuindo para superar os desequilíbrios regionais.  

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

A consolidação do campus de São Mateus, com a criação de novos cursos 

voltados para as ciências agrárias, ampliará a oferta de ensino superior, atendendo 

à demanda reprimida da região e contribuindo para o seu desenvolvimento sócio-

econômico.   

20. Rio Grande do Sul – Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Campus 
de Frederico Westphalen 

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.  

21. Rio Grande do Sul - Consórcio Universitário Metade Sul – Universidade 
Âncora: Universidade Federal de Pelotas ou UFSM 

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, necessariamente, emigrar até o 

pólo central. 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.  

APOIO ÀS UNIVERSIDADES DA AMAZÔNIA LEGAL 

Implantadas nas capitais dos estados amazônicos, as universidades federais 

se constituem, em alguns casos, na única instituição pública de ensino superior, 

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. 

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. 

 

 



SÍNTESE DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DO SISTEMA FEDERAL PÚBLICO DE 

ENSINO SUPERIOR 

2004/2006  
 
 
 

1. Quadro resumo da expansão do sistema federal de ensino superior – 2004/2006 
 Campi e universidades com 

implantação em andamento 
Campi com início de 

implantação em 2005/2006 

Estados 09 14 

Novas universidades: 

Universidade Federal do 
ABC, Grande Dourados 
e Recôncavo da Bahia 

03 - 

Novos campi 11 20 

Consórcio Universitário - 01 

Professores 500 1.800 

Funcionários 400 1.500 

Investimentos 55.000.000,00 125.000.000,00 

 
 
2. Alocação de professores – proposta 2005/2006 

Novos campi (2005/2006) 700 

Campi (2004/2005) 350 

Novas universidades e Consórcios 550 

Programa Região Amazônica 200 

Total 1800 

 
 
 
3. Ingresso de estudantes 

Quando de sua completa instalação, os novos campi e universidades atenderão a um 
total de 80.000 alunos, o que representa uma expansão de cerca de 13% das matrículas no 
sistema público federal de ensino superior.  



4. Implantação de Campi. 
Campi UF 

2004/2005 2005/2006 
Acre Floresta (Cruzeiro do Sul)  

Alagoas  Arapiraca 

 Manaus 

 Coari 

Amazonas 

 Beijamim Constant 

Vitória da Conquista  Bahia 

 Barreiras 

Ceará  Crato 

Distrito Federal Planaltina  

Espírito Santo  São Mateus 

 Catalão Goiás 

 Jataí 

Maranhão  Imperatriz 

 Rondonópolis Mato Grosso 

 Sinop 

Minas Gerais  Teófilo Otoni 

Pará Marabá, Castanhal, Bragança e 
Santarém 

 

Paraíba  Coité 

Paraná Litoral (Matinhos)  

Caruaru  

Garanhuns  

Pernambuco 

 Serra Talhada 

 Picos 

 Parnaíba 

Piauí 

 Bom Jesus 

Frederico Westphalen Rio Grande do Sul  

Consórcio Universitário Metade Sul

Volta Redonda  Rio de Janeiro 

Nova Iguaçu  

Santos  

Sorocaba  

São Paulo 

 Diadema 
 



 A expansão das Instituições Federais de Ensino 
2004/2006

 

A expansão das IFES em 2004 
A  expansão das IFES 
em  2005/2006 
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