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Universidades criadas dentro do Programa Expandir

Universidade Federal do ABC (UFABC)
A Universidade Federal do ABC terá sede na cidade de Santo André (SP) 

e será integrada por três centros acadêmicos: o Centro de Ciências Naturais 
e Humanas, o Centro de Matemática, Computação e Cognição e o Centro de 
Engenharia,  Modelagem e Ciências Sociais  Aplicadas. Quando concluída a 
sua  implantação,  em  2010,  a  UFABC  terá  20  mil  alunos  em  cursos  de 
graduação, 2.500 em cursos de mestrado profissionais e mil em cursos de 
doutorado.  Será  feita  a  contratação de  600 docentes  e  456 funcionários 
técnico-administrativos.

Universidade Federal do Pampa (UFP)
A Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul, contará com 

dez  campi,  sediados  nos  municípios  de  Bagé,  Jaguarão,  São  Gabriel, 
Santana do Livramento, Uruguaiana, Alegrete, São Borja, Itaqui, Caçapava 
do Sul e Dom Pedrito. Quando de sua completa implantação, prevista para 
2008, serão oferecidos 26 cursos de graduação que atenderão a dez mil 
alunos. Cada pólo contará, em média, com 40 professores.

A UFP será caracterizada por uma flexibilidade curricular que permite 
reduzir  a  necessidade  de  grandes  deslocamentos  para  cursar  o  ensino 
superior. Com efeito, os estudantes iniciarão seus cursos nas suas cidades 
de origem e poderão concluí-los  em um município  vizinho, sem ter que, 
necessariamente, migrar para o pólo central.

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)
A  Universidade  Federal  da  Grande  Dourados  foi  criada  a  partir  do 

desmembramento da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A UFGD 
oferecerá 26 cursos de graduação, um de especialização, três de mestrado e 
três de doutorado, que atenderão a oito mil alunos. 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.

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)
A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia foi criada a partir  do 

desmembramento da Escola de Agronomia da Universidade Federal da Bahia 
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(UFBA). A universidade terá como sede o município de Cruz das Almas e 
contará com campi nos municípios de Amargosa, Cachoeira e Santo Antônio 
de Jesus. A implantação dos  campi será efetivada de forma modular, num 
período de cinco anos. Quando de sua plena implantação, a UFRB oferecerá 
30 novos cursos de graduação, que atenderão oito mil alunos por ano. O 
quadro de pessoal previsto para a universidade compõe-se de 444 docentes, 
134  funcionários  administrativos  de  nível  superior  e  698  técnicos 
administrativos de nível médio. 

Universidades criadas por transformação

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
A Universidade Federal  do Triângulo Mineiro, com sede em Uberaba, 

tem  origem  na  Faculdade  de  Medicina  do  Triângulo  Mineiro.  A  nova 
instituição manterá os cursos de graduação em medicina,  enfermagem e 
biomedicina  e  implantará  os  cursos  de  fisioterapia,  psicologia,  terapia 
ocupacional, educação física, nutrição e letras. 

Universidade Federal Tecnológica do Paraná (UFTPR)
No Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná são oferecidos, 

atualmente,  cursos  de  ensino  médio,  técnico,  de  graduação  e  de  pós-
graduação (especialização, mestrado e doutorado). Cerca de 12.500 alunos, 
1.300 docentes e 560 funcionários técnico-administrativos estão distribuídos 
nas  unidades  localizadas  nas  cidades  de  Curitiba,  Ponta  Grossa,  Campo 
Mourão,  Medianeira,  Pato  Branco/Dois  Vizinhos  e  Cornélio  Procópio.  A 
criação da UFTPR significará a abertura de novas oportunidades de formação 
superior  para  a  população  da  região,  contribuindo  para  o  seu 
desenvolvimento socioeconômico.

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa)
A Universidade Federal Rural do Semi-Árido foi criada a partir da Escola 

Superior de Agricultura de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Voltada para a 
área  das  ciências  agrárias,  a  Ufersa  oferecerá  novos  cursos  de  ciências 
biológicas, engenharia de produção, engenharia de pesca e administração. A 

Universidade Federal  dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri 
(UFVJM)

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri foi criada a 
partir  das  Faculdades  Federais  Integradas  de  Diamantina  (Fafeid). 
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Atualmente,  a  Fafeid  possui  cerca  de  1.700  alunos  distribuídos  em dois 
departamentos: o de Ciências Agrárias, que oferece os cursos de agronomia, 
engenharia florestal e zootecnia; e o de Ciências da Saúde, que oferece os 
cursos  de  enfermagem,  farmácia  bioquímica,  fisioterapia,  nutrição  e 
odontologia.  Com a  transformação  da  instituição  em universidade,  serão 
criados novos  cursos,  resultando em um aumento de 420 vagas  anuais. 
Inicialmente, serão implantados cursos de licenciatura em física, química, 
ciências  biológicas  e  educação  física  e  de  bacharelado  em  engenharia 
hídrica, sistemas da informação e turismo.

Universidade Federal de Alfenas (Unifal)
A  Universidade  Federal  de  Alfenas  foi  criada  a  partir  da  Escola  de 

Farmácia  e  Odontologia  de  Alfenas.  Serão  oferecidos  os  cursos  de 
licenciatura  e  bacharelado  em  geografia,  licenciaturas  em  química, 
matemática e física, biotecnologia, ciências da computação e pedagogia. A 
criação  da  Unifal  permitirá  ampliar  e  diversificar  a  oferta  de  cursos  de 
graduação, contribuindo para a formação dos recursos humanos necessários 
ao desenvolvimento econômico e social da região.

Universidade  Federal  de  Ciências  da  Saúde  de  Porto  Alegre 
(UFCSPA)

A Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
(FUFCSPA) será criada a partir da Fundação Faculdade Federal de Ciências 
Médicas de Porto Alegre (FFFCMPA). Atualmente, a FFFCMPA oferece três 
cursos de graduação (medicina, biomedicina e nutrição) e conta com 583 
alunos. Oferece ainda três cursos de mestrado e um de doutorado, além de 
15 cursos  de  especialização  e  24 programas  de  residência  médica  (com 
cerca  de  200  residentes).  Com  a  transformação  da  instituição  em 
universidade,  serão  criados,  inicialmente,  cursos  de  graduação  em 
enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia. 
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