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RESUMO 

 

 O acesso ao ensino superior no Brasil era privilégio de poucos. O Plano Nacional de 

Educação (PNE) 2001- 2010, assim como o PNE 2011-2020 trazem em suas diretrizes a 

indicação de que um forte sistema de educação superior é o elemento propulsor do 

desenvolvimento e da independência de um país. Esses planos estabeleceram uma política de 

expansão para diminuir as desigualdades de oferta, sem renúncia da qualidade no ensino. A 

Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que cria os Institutos Federais (IF), estabelece uma 

das políticas de expansão para atender a demanda por educação superior nas capitais e no 

interior do país. Esse estudo, classificado como uma pesquisa aplicada, de abordagem 

quantitativa e com fins exploratório e descritivo, tem como objetivo geral investigar o grau de 

expectativa e de satisfação dos discentes com os efeitos que a política de expansão promoveu 

quando da interiorização do IFCE nos campi de Aracati, Canindé e Sobral, cidades do Ceará. 

A escolha dos campi se deu atendendo a critérios de data de criação, cursos ofertados e 

situação da cidade quanto à educação superior. O universo da pesquisa é representado pelos 

1.677 discentes matriculados nos cursos de graduação dos campi em estudo e o tamanho da 

amostra foi calculado em 301 discentes. Como ferramenta de coleta de dados utilizou-se um 

questionário adaptado do modelo de Schleich, Polydoro e Santos (2006), o qual é estruturado 

em quatro dimensões: o acadêmico, o  institucional, a política de expansão e a perspectiva de 

futuro. Através delas serão mensurados o grau de expectativa e de satisfação dos discentes dos 

cursos de graduação ofertados nos campi já referidos. Para a coleta dos resultados, foram 

realizadas análise exploratória de dados e inferência estatística, mediante o teste de hipóteses 

não-paramétricos (Wilcoxon e Kruskal-Wallis). Os resultados obtidos mostram que o grau de 

expectativa dos respondentes é maior que o de satisfação em todas as dimensões, no entanto, a 

satisfação alcançou o grau satisfatório na média global. A pesquisa revelou ainda diferença de 

resultados entre os campi: o de Canindé apresentou índice mais elevado de expectativa e o de 

Sobral, maior satisfação. Apesar de a Dimensão Expansão ter apresentado as médias mais 

baixas de satisfação, o primeiro item dessa dimensão, Quanto à criação do campus em sua 

cidade, a satisfação obteve média mais alta que a expectativa nos três campi. Com este 

estudo, conclui-se que a política de expansão da educação superior, embora não tenha 

atendido às expectativas como esperado, obteve o grau satisfatório no atributo satisfação do 

discente, levando em conta o acesso ao ensino superior na região em que reside.   

Palavras-chave: Política de expansão. Acesso à educação superior. Interiorização. Grau de 

expectativa. Grau de satisfação.   



    
  

 
 

ABSTRACT 

 

 

In Brazil, the access to higher education was the privilege of a few. The National Education 

Plan (PNE) 2001-2010, and the PNE 2011-2020, have in their guidelines the indication that a 

strong system of higher education is the main factor for the development and independence of 

a country. These plans established a policy of expansion to reduce inequalities of offer 

without renouncing quality in education. The Law 11,892 of December 29, 2008, which 

create the Federal Institutes (FI) establishes one of the expansion policies in order to meet the 

demand for higher education in the capitals and in the country interior. This study is classified 

as an applied research, with a quantitative approach and for exploratory and descriptive 

purposes, its general objective is to investigate the degree of expectation and satisfaction with 

the effects that the expansion policy promoted with the interiorization of the IFCE in the 

campuses of the cities of Aracati, Canindé and Sobral in the perspective of the students. The 

choice of campuses was based on the criterion: date of creation, courses offered and the 

situation of the city in relation to higher education. The research universe is represented by 

the 1,677 students enrolled in undergraduate courses of the analyzed campuses and the sample 

size was calculated in 301 students. The data collection tool uses a questionnaire adapted from 

the model of Schleich, Polydoro and Santos (2006), structured in four dimensions: the 

academic, the institutional, the expansion policy and the perspective of future where will be 

measured the expectation and satisfaction of the undergraduate students of the campuses of 

Aracati, Canindé and Sobral. In the analysis of the results was applied exploratory data 

analysis and statistical inference, through the test of non-parametric hypotheses (Wilcoxon 

and Kruskal-Wallis). The results show that the degree of expectation of respondents in all 

dimensions is greater than that of satisfaction, however, in the global average satisfaction 

reached a satisfactory degree. The survey also revealed a difference of results among 

campuses, where the Canindé campus had the highest expectation index and the Sobral 

campus had the highest satisfaction rate. The Expansion Dimension presented the lowest 

satisfaction means, however, the first item of this dimension: as for the creation of the campus 

in its city, the satisfaction obtained a higher average than the expectation in the three 

campuses. This study concludes that the policy of expansion of higher education, although did 

not meet the expectations, obtained a satisfactory degree in the attribute of the student's 

satisfaction with regard to access to higher education in the region where he resides. 

 

 

Keywords: Expansion policies. Access to Higher Education. Interiorization. Degree of 

expectation. Degree of Satisfaction.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e estratégias 

para a política educacional do Brasil por um período de dez anos. Segundo o Ministério da 

Educação MEC (2017), o PNE se constitui um plano para a educação brasileira, no qual as 

responsabilidades são compartilhadas entre as três esferas de governo: federal, estadual e 

municipal. Por ser um plano decenal, perpassa vários governos e  assegura a continuidade das 

políticas públicas, no caso de mudança de gestão, e se constitui um instrumento para o 

aprimoramento da educação. 

 Segundo Alves (2010), o primeiro PNE foi elaborado em 1962 para atender às 

disposições da Constituição Federal de 1946 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1951.  

Durante a apresentação do processo de elaboração do Plano Nacional de Educação 

(2001), membros da Comissão de Educação do Senado Federal comentaram que a sua 

construção não era apenas um processo técnico e que deveria ter a participação e o apoio da 

sociedade, desde os envolvidos com mídia, associações, entidades de classe, intelectuais, pais 

e alunos, empresários, entre tantos outros. Dessa forma, a sociedade contribui para um 

diagnóstico que auxilia no estabelecimento de metas, objetivos e estratégias.  

A Lei nº 10.172, de 2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação para o 

período de 2001-2010, apresenta para a educação superior o seguinte diagnóstico: 

 

A educação superior enfrenta, no Brasil, sérios problemas, que se  agravarão se o 

Plano Nacional de Educação não estabelecer uma política que promova sua 

renovação e desenvolvimento. (BRASIL, 2008, Art. 2º, p. 1). 
 

 O Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-2010 expressa em suas diretrizes que 

um forte sistema de educação superior é o elemento propulsor do desenvolvimento e 

independência de um país. Este plano inicia uma política de expansão quando estabelece na 

Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001, no item 4.3, que trata dos objetivos e metas, 

respectivamente o 1 e o 3: 

 

 Prover, até o final da década, a oferta de educação superior para, pelo menos, 

30% da faixa etária de 18 a 24 anos. 
 Estabelecer uma política de expansão que diminua as desigualdades de oferta 

existentes entre as diferentes regiões do país. 
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A Lei nº 8035, de 2010, aprova o PNE para o decênio de 2011-2020 e apresenta a 

Meta 12 quanto à expansão da educação superior: 

Meta 12. Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa 

líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e 

expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público. 

(BRASIL, 2010, pág.41). 
 

Em pesquisa realizada no ano de 2005, na Universidade Federal do Piauí, Passos e 

Gomes (2008) constatam que, no Brasil, o acesso ao ensino superior público é privilégio de 

poucos, que esse ensino “favorece aqueles de melhor renda e acentua as desigualdades 

sociais.” 

A lei supramencionada traz em seu corpo a estratégia referente à Meta 12, 

estabelecendo que a ampliação de matrículas no segmento público se dará “por meio da 

expansão e interiorização da rede federal de educação superior, da rede federal de educação 

profissional, científica e tecnológica e do Sistema Universidade Aberta do Brasil” e define os 

critérios da oferta.   

É neste contexto, à luz dos dois últimos Planos de Educação Nacional que 

acontecem as políticas públicas de expansão e interiorização da educação superior no Brasil. 

Oliveira e Dourado (2016, p. 1333) destacam que foi a partir de 2003, com a implantação do 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a ampliação da rede federal de 

educação tecnológica e profissional, que resultou a criação de novas universidades e campi, 

acontecendo assim, a  interiorização da oferta de vagas.  

 Com a ampliação da rede federal de  educação tecnológica e profissional, são 

criados os institutos federais (IF), por meio da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. 

Esta veio em atendimento às políticas de expansão e interiorização do ensino superior no 

Brasil e, assim, foi criado o Instituto Federal do Ceará, em 2008. 

Durante anos, o interior do Ceará foi carente de instituições de educação superior. 

O indivíduo que quisesse e pudesse financeiramente arcar com as despesas de cursar uma 

graduação teria que, necessariamente, deixar sua cidade; era o êxodo do capital humano que, 

por falta de oportunidade, emigrava e muitas vezes não voltava. Assim, o desenvolvimento 

técnico e científico e a reprodução de conhecimento em benefício de uma cidade não 

acontecia, pois nada assegurava a permanência do jovem se não havia acesso à educação 

superior. Nesse sentido, a interiorização muda a paisagem da região cearense possibilitando 

que cursos nas áreas de licenciatura e formação de professores atendessem à demanda local, 
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ou cursos de tecnologia e bacharelado expressassem as necessidades da cidade e do interior. 

Sobre a interiorização Santos (2015) observa que 

A educação superior no Brasil historicamente foi ofertada primeiramente nas 

metrópoles, capitais e em poucas cidades do interior do país. O acesso ao ensino 

superior por pessoas do interior do país era circunscrito, tendo êxito apenas poucos 

privilegiados ou pessoas arrojadas e possuidoras de condições que lhes permitissem 

sair de sua cidade natal para estudar em outra cidade ( SANTOS, 2015, p. 1). 

 

 

Para Santos (2015), as políticas de expansão e, consequentemente, de 

interiorização do ensino superior no Ceará se materializaram nos últimos anos por meio do 

Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) - é caso da 

Universidade Federal do Ceará, assim como a interiorização da  Universidade Estadual do 

Ceará (UECE), iniciada na década de 80 e revigorada em 2008, com a criação do Instituto 

Federal do Ceará, com a ampliação dos polos da Universidade Vale do Acaraú (UVA) e da 

Universidade Aberta do Brasil, além da criação da Universidade da Integração Internacional 

da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB).  Dessa forma, a política de expansão permitiu a 

criação de campi e de oferta de cursos de graduação, mudando o cenário intelectual, social e 

econômico das cidades, contribuindo com a democratização do ensino superior e diminuindo 

a desigualdade de oferta em todo o estado do Ceará. Assim sendo, a escolha de um campus na 

cidade do interior representa para a população uma mudança de cenário e de vida, conforme 

registro em reportagem feita na cidade de Boa Viagem, localizada quase no centro do estado 

do Ceará, na microrregião do sertão de Quixeramobim: 

                                             A escolha foi comemorada pelos estudantes. Um deles, Azarias Fragoso, no 2º ano 

do ensino médio, ressaltou que toda a região sofre com a carência de professores na 

área de ciências e a escolha da Licenciatura em Química foi acertada e importante. 

‘Hoje só temos uma pessoa formada em Química em toda Boa Viagem. Temos essa 

carência e a chegada desse curso é o começo de uma mudança. Ficamos felizes com 

essa escolha e esperamos que esse seja só o começo para virem outras, como Física 

e Matemática, por exemplo, comentou (BLOGS DIÁRIO DO NORDESTE, 2015). 
 

 

Com a expansão, o interior do estado do Ceará adquire outro cenário, a saber, do 

ponto de vista social, com  a oportunidade de acesso a cursos de graduação aos estudantes que 

vivem longe das capitais; do ponto de vista político, garantiu a igualdade nas condições de 

acesso e permanência e, finalmente, do ponto de vista científico, permitiu a inserção ao 

conhecimento científico e tecnológico no interior do Estado.  

1.1 Justificativa 

 

A criação dos IFs permitiu a ampliação, a expansão e interiorização dos cursos de 

graduação (Tecnologia, Licenciatura e Bacharelado). Segundo o Portal da Rede Federal de 
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Educação, em 2010, eram atendidos 321 municípios pelos Institutos Federais e em 2017, 

passaram a 568 municípios brasileiros atendidos pela instituição (MEC, 2017). 

Para Ferreira Jr. (2010), a educação brasileira tem um histórico elitista e 

excludente e é destinada a uma parte da sociedade denominada elite agrária, os filhos dos 

senhores da terra. Assim, o acesso ao ensino superior, para muitos brasileiros do interior do 

país, era marcado por um histórico de  impossibilidade. Porquanto, mesmo com acesso à rede 

pública e gratuita, sair do município para estudar representava um custo muito alto para a 

maioria das famílias do interior do Brasil, que não podia arcar com as despesas de manter seus 

filhos na capital. Com a democratização do acesso à educação superior, abre-se a 

possibilidade de escolha profissional. 

Portanto, é importante verificar como os  discentes analisam a chegada dos campi 

do Instituto Federal em suas cidades, quais as suas expectativas antes de entrar em um curso 

superior e qual o nível de satisfação após o ingresso, por se encontrar em um campus fruto da 

interiorização do ensino superior. 

Esta pesquisa busca contribuir em três aspectos: o institucional (abrangendo a 

expansão), o acadêmico e o social. No aspecto institucional, procura-se contribuir com a 

análise da instituição - se o Instituto Federal está bem representado no que tange  a sua 

imagem, a sua infraestrutura, às diferenças ou não, pelos campi (Aracati, Canindé e Sobral) e 

por outro lado, se a expansão atende às demandas e se insere nas necessidades da cidade. Do 

ponto de vista acadêmico, através das respostas ao questionário, se pretende verificar  o grau 

de satisfação do discente com a qualidade das aulas, do conteúdo, das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão oferecidas pelo IFCE. No que se refere ao aspecto social, procura-se 

conhecer as perspectivas de futuro e de inserção no mundo do trabalho que constitui, dentro 

dos campi em análise, um retorno da política de expansão e interiorização sob o ponto de vista 

discente. 

1.2 Problema de pesquisa 

 

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica passou, durante a sua 

trajetória, pelas mais variadas denominações. Primeiramente, sua atuação era na educação 

profissional preparando jovens para o mundo do trabalho. Para Tavares (2012, p.1),  

Dentro desta perspectiva a Educação Profissional no Brasil foi criada para atender 

crianças, jovens e adultos que viviam à margem da sociedade. As primeiras escolas 

que constituíram a Rede Federal de Educação Profissional tinham a função de 

instruir tais indivíduos através do ensino de um ofício ou profissão. 
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Na década de 90, da função de instruir os ‘...que viviam à margem da sociedade...’ 

a instituição passou a ofertar ensino médio e técnico de excelência nos antigos Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFET), o que significava a certeza de aprovação no 

vestibular das instituições públicas ou privadas. Sobre o assunto, pelo Parecer Nº 16/1999 do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) é possível saber que, naquela década, a Rede Federal 

passou a oferecer um ensino técnico que se aproximava da educação básica propedêutica. Isso 

significava uma preparação geral de conteúdos básicos, o que contribuiu para a mudança no 

perfil da clientela. As vagas nas escolas técnicas passaram, então, a ser disputadas por jovens 

de classe mais abastada, atraídos pelo índice de aprovação no vestibular que o ensino nestas 

escolas asseguravam. 

Quando da criação dos IFs, a instituição já trazia uma história centenária na 

educação profissional do país, que foi ampliada com as atribuições a ela delegadas pela Lei 

11.892/2008 e passou a ministrar cursos de ensino médio e técnico, cursos de Formação 

Inicial e Continuada, cursos de graduação e de pós-graduação, além de ofertá-los no interior 

do país. Portanto, no âmbito deste estudo, pretende-se pesquisar se o ensino superior ou de 

graduação, no local onde é oferecido, atende às expectativas do discente. Para tanto, 

formulou-se a seguinte pergunta na pesquisa: Qual o grau de expectativa e de satisfação do 

discente do IFCE (campi de Aracati, Canindé e Sobral) com a política pública de 

interiorização no IFCE?  

1.3  Os objetivos 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar o grau de expectativa e de 

satisfação em relação aos efeitos que a política de expansão do IFCE promoveu com a sua 

interiorização nos campi de Aracati, Canindé e Sobral, municípios do estado do Ceará.   

Para conseguir alcançar o propósito desta investigação, os objetivos específicos 

foram assim definidos:  

I. Descrever a política de expansão da educação superior para o Brasil; 

II. Dimensionar o grau de expectativa e satisfação do discente acerca da 

política de expansão em cada campus e 

III. Comparar o grau de expectativa e satisfação do discente acerca da política 

de expansão entre os campi. 

 Dessa forma, os objetivos geral e específicos passam pela compreensão da 

política de expansão/interiorização do ensino superior, sua concepção, sua lógica e o grau de 

expectativa e satisfação com a sua implantação.   



 
 

22 
 

 
 
   

1.4 A estrutura do trabalho 

 

Esta pesquisa está amparada na literatura sobre a expansão do ensino superior do 

Brasil Colônia até a era Vargas em 1930, tendo como referência: 

a) no primeiro momento, Cunha (1986); Durham (2005); Sampaio (1991) e 

Teixeira (1989);  

b) no segundo momento, documentos legais sobre educação superior, normas 

regulamentadoras da expansão da educação superior (leis e decretos) e os dois 

últimos PNEs;  

c) em um terceiro momento, na literatura sobre a expansão da educação superior 

no Brasil, da década de 70 até os dias atuais, a saber, Martins (2000); Zarur 

(2003); Corbucci (2004); Catani, Henry e Gioli (2006); Ristoff e Giolo (2006); 

Lugão et. al. (2010) e Sguissadi (2010) que convergem quanto à periodização 

– década de 70 início da expansão; os anos 80 arrefecimento e década de 90 

expansão, pelo crescimento da participação das instituições privadas na 

educação superior – e destacam as desigualdades regionais na oferta da 

educação superior e como referências mais recentes Baldjão (2011) e 

Calderon (2011).  

 

Vale ressaltar que, apesar de dedicar a 4ª seção ao IFCE, a participação dos IFs na 

oferta de educação superior está diluída no exame geral da expansão desse nível de ensino.  

Dessa forma, o estudo está estruturado em seis seções seguidas à Introdução, a 

saber: a 2ª seção trata da História da Educação no Brasil Colônia até a era Vargas e das 

políticas de expansão, num entendimento de como se deu a expansão do ensino superior no 

Brasil até os dias atuais. Trata, ainda, da evolução do ensino superior no Brasil na visão de 

Sampaio (2000) que, em sua pesquisa Evolução do Ensino Superior Brasileiro: 1808-1990, 

fala de forma muito significativa que o ensino superior traz em sua história marcas de 

descontinuidade no que se refere a sua relação com o Estado. Também Cunha (2000) pensa de 

forma semelhante. É importante verificar essa ruptura na história e observar as marcas em que 

os autores utilizam a divisão em cinco datas-chave: 1808, 1898, 1930, 1968 e 1985.  

A 3ª seção trata, inicialmente, das políticas de expansão sob os olhares de 

diferentes estudiosos e, em seguida, passa a descrever os atos normativos e os  programas de 

expansão, da década de 90 aos dias atuais, quais sejam: o Programa de Crédito Educativo 

(CREDUC); o Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES); o Sistema 
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Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES); o Programa Universidade para 

Todos (PROUNI); o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB); o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e a criação dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Trata ainda, da política de expansão e 

interiorização dos IFs.  

A 4ª seção apresenta o IFCE e o perfil das cidades de Aracati, Canindé e Sobral, o 

locus da pesquisa. A 5ª seção trata dos procedimentos metodológicos, a escolha dos campi e a 

coleta de dados. A 6ª seção trata dos resultados e das discussões e a 7ª encerra o trabalho com 

a conclusão.  
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2 UM PANORAMA DA EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Para contextualizar como se deu a educação superior no Brasil, foi construída uma 

linha do tempo evolutiva, utilizando-se as obras de Sampaio (1991), Durham (2005) e Cunha 

(2007).  

Para Cunha (2007), tal educação passou por quatro períodos, conforme descrito na 

Figura 1. Sampaio (1991) desconsidera o primeiro período e Durham (2005) considera apenas 

dois períodos: o primeiro, que é o monárquico (1808 – 1880), caracterizou-se como o de 

implantação de modelos de escolas autônomas centralizadas na coroa portuguesa e o segundo 

período, o da República (1889 – 1930), quando o sistema se descentralizou em escolas 

federais, estaduais e municipais. Desde então, o Brasil utiliza esse sistema e cada esfera de 

governo é responsável por um grau de ensino. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: adaptada de Cunha (2007, p. 26 – 27). 

Assim, a expansão da educação superior no Brasil ocorreu de forma lenta. 

2.1 Primeiro período: educação no Brasil Colônia (1572 – 1808) 

 

O cenário econômico no primeiro período do Brasil Colônia, segundo Cunha 

(2007), era de exploração colonial pela metrópole, estruturada no cultivo da cana-de-açúcar, 

exportação de tabaco, algodão e extração de pedras preciosas. Portugal mantinha o monopólio 

do comércio e exercia fiscalização e controle fiscal na colônia. Quanto ao cenário político, 

Cunha (2007) comenta que era de repressão exercida por Portugal com a utilização de forças 

militares para impedir contrabando de mercadoria e iniciativas nesse sentido. 

No   primeiro período da expansão, a elite brasileira teve a sua formação superior 

restrita à cidade de Coimbra em Portugal e, mais adiante, às faculdades imperiais brasileiras. 

Para Cunha (2007), o ano de 1572 foi o marco inicial da educação superior com a criação dos 

cursos de Artes e Teologia pelos jesuítas na Bahia e o funcionamento perdurou até 1808. 

Figura 1- Linha evolutiva da educação superior 
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Contrapondo-se a Cunha (2007), Sampaio (1991) compreende que foi somente em 1808, com 

a chegada da corte portuguesa, que se deu o início da constituição do núcleo de ensino 

superior no Brasil. 

Com a chegada dos jesuítas em 1549, iniciou-se o período de estruturação da 

educação no Brasil. Os religiosos fundaram colégios em diversas regiões da Colônia para 

evangelizar e expandir a sua pedagogia, utilizando-se da música, do teatro e da dança, 

ensinando a leitura e a escrita. Até 1570, os jesuítas já haviam fundado cinco escolas de 

educação elementar em Porto Seguro, Ilhéus, São Vicente, Espírito Santo e São Paulo de 

Piratininga e três colégios, no Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. Os jesuítas mantinham 

cursos secundários de Letras, Filosofia e Ciências Sagradas que eram ministrados com o 

objetivo de formar sacerdotes na Colônia e eram considerados equivalentes aos cursos de 

nível superior oferecidos pela metrópole. Na verdade, era o germe da educação superior se 

organizando no Brasil. 

Para Cunha (2007), além da atividade missionária dos jesuítas, o papel dos 

religiosos se destinava a cumprir uma tripla função: formar padres para a atividade 

missionária; formar quadros para o aparelho repressivo (oficiais da justiça, da fazenda e da 

administração) e ilustrar as classes dominantes no local. 

Para Teixeira (1989), a educação dos jesuítas, ministrada em latim da Igreja, não 

despertava nenhum interesse pelos assuntos que envolvessem a Colônia, servia apenas à 

educação vocacional de padres, legistas e da elite colonial.  

Em 1759, com a expulsão dos jesuítas do Brasil, ruiu o sistema colonial de ensino 

criado por eles. Veio a reforma do Marquês de Pombal (ministro de Portugal de 1750 a 1777) 

que julgava o sistema de ensino dos jesuítas um atraso em relação à modernidade e a 

hegemonia dos missionários considerava nefasta, não só para o ensino ideológico de caráter 

antiburguês, como para o domínio que detinham sobre os negócios do Estado Português. 

No que se refere à educação superior, não existia um projeto para a Colônia, o que 

deixou os nascidos aqui despreparados para receber a família real e seus súditos. Foi 

necessário criar cursos e academias com o objetivo de formar, urgentemente, profissionais 

para suprir a necessidade de um governo que naquele momento se formava no território. Os 

cursos eram profissionalizantes de grau superior, não universitários. Sobre a questão dos 

cursos não universitários, Cunha (2007) comenta que, àquela época, a América Espanhola 

contava com algumas universidades e o Brasil com nenhuma. O autor sugere que cursos 
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superiores não universitários seriam apenas uma questão de denominação institucional de uma 

organização administrativo-pedagógica. Sobre o tema comenta Teixeira (1976, p. 244): 

O Brasil constitui uma exceção na América Latina: enquanto a Espanha espalhou 

universidades pelas suas colônias – eram 27 ao tempo da independência – Portugal, 

fora dos colégios reais dos jesuítas, nos deixou limitados as Universidades da 

Metrópole: Coimbra e Évora. 
 

A situação do Brasil foi diferente das demais colônias da América que, muito 

cedo, criaram as suas universidades. No país, criou-se posto de hierarquia no magistério, com  

cátedras isoladas de ensino superior. As aulas eram ministradas em locais isolados, 

independentes e improvisados. Desde o século XVI, os jesuítas tentavam criar uma 

universidade no Brasil, mas encontravam resistência por parte da coroa portuguesa como 

também por parte dos brasileiros privilegiados que preferiam cursar a universidade na 

metrópole. Para Teixeira (1989, p. 19): 

                                                  O ensino superior, embora não organizado sob forma universitária buscava acima 

de tudo corporificar valores que só a universidade de amplos objetivos de cultura 

desinteressada poderia cumprir. A solução de escolas profissionais era uma solução 

substitutiva, ou compensatória, visando dar-nos, por esse modo de organização que 

nos parecia mais viável e menos pretensioso, os valores que só a universidade nos 

poderia dar. 
 

Nesse sentido, Gomes (2002) comenta que, depois das universidades europeias, as 

primeiras universidades foram criadas na América espanhola, sendo a primeira a de São 

Domingos. O Quadro 1 apresenta as datas de criação dessas universidades e a primeira no 

Brasil, na primeira República, 374 anos após a criação da universidade na República 

Dominicana. 

Quadro 1 - Primeiras universidades na América Espanhola e no Brasil 

Data 
República 

Dominicana Peru México Colômbia Peru Cuba Chile Brasil 

1538 São Domingos               

1551   São Marcos             

1553     México           

1662       Bogotá         

1692         Cuzco       

1728           Havana     

1738             Santiago   

1912               Paraná 
Fonte: adaptado de Gomes (2002). 

Por outro lado, Teixeira (1989) destaca que há uma espécie de sentimento de 

inferioridade por parte dos educadores, pelo fato de o Brasil não ter criado, àquela época, uma 

universidade como forma de organização de ensino superior e, em vez disso, optou por um 
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ensino superior prático e utilitário feito em escolas profissionais. No entanto, continua ele, as 

escolas profissionalizantes objetivavam valores e cultura que se assemelhavam aos da 

universidade.  

 Sobre a mesma questão de não se ter uma universidade e nem um projeto para a 

educação superior, àquela época, Rossato (2011, p. 23) elenca as seguintes críticas:  

a) a forma tardia da criação de instituições de ensino superior no Brasil;  

b) a ausência da caracterização de um modelo;  

c) os colégios dos jesuítas, ainda que ministrassem cursos superiores, não foram 

organizados de forma a se apresentarem como uma universidade ou instituição de 

ensino superior e, por fim,  

d)  enquanto as colônias espanholas criaram as suas universidades muito cedo, à 

medida que se dava a ocupação e a colonização do território na América, a 

situação transcorria bem diferente no Brasil Colônia. 

Na visão de Teixeira (1989, p. 47), inicialmente, a responsabilidade da educação 

superior brasileira ficou a cargo dos colégios dos jesuítas que, como esclarece o autor, 

ministravam a educação medieval latina com elementos gregos, semelhantes ao que se fazia 

na metrópole, nos colégios das cidades de Coimbra e Évora, as quais estavam, também, sob o 

encargo da Companhia de Jesus. O autor critica que, com professores de mesma formação que 

os da metrópole e com conteúdo semelhante para validar os seus estudos, os brasileiros 

tinham a obrigatoriedade de fazer a equivalência curricular e os estudos complementares em 

Portugal:  

Até os começos do século XIX, a universidade do Brasil foi a Universidade de 

Coimbra, onde iam estudar os brasileiros, depois dos cursos no Brasil nos reais 

colégios dos jesuítas. No século XVIII, esses alunos eram obrigados a um ano 

apenas no Colégio de Artes de Coimbra para ingresso nos cursos superiores de 

Teologia, Direito Canônico, Direito Civil, Medicina e Filosofia, nesta última, depois 

da reforma de 1772, incluídos os estudos de ciências físicas e naturais. Nessa 

universidade graduaram-se, nos primeiros três séculos, mais de 2.500 jovens 

nascidos no Brasil. 
 

Em concordância com Teixeira (1989), Cunha (2007) comenta que, em uma 

análise comparada de estudo de currículo entre as universidades espanholas, portuguesas e os 

colégios jesuítas da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Olinda, o currículo praticado 

no Brasil era equivalente.  

Ainda sobre equivalência curricular e segundo Cunha (2007), o ensino dos 

jesuítas era orientado pelos mesmos parâmetros dos seus irmãos europeus. Era o método 

Ratio Studiorum - uma espécie de projeto pedagógico ou plano de estudo composto por trinta 
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capítulos, que estabelecia i) desde o conteúdo das disciplinas ao processo de admissão do 

aluno; ii) a avaliação; iii) a frequência; iv) o estabelecimento, também, da escolha e do perfil 

dos professores; v) o atendimento à hierarquia e subordinação; vi) a observação da doutrina 

cristã; vii) a prática de exercícios físicos e, ainda, viii) regras de conduta e postura dos 

discentes. Era um estudo essencialmente humanístico e o método Ratio Studiorum, com 467 

regras, atendia a todas as atividades relativas ao ensino.  

Sobre o Ratio Studiorum, Cunha (2007) comenta que ele foi elaborado em 1559 e 

que não era apenas um método, mas uma espécie de manual com regras e prescrições, 

influenciado pelas teorias de Aristóteles e de São Tomás de Aquino e adaptado para atender à 

Colônia. O documento permitia adaptações, pois possuía uma certa flexibilidade de acordo 

com as necessidades das pessoas que habitavam o local onde era utilizado. O manual 

estabelecia um currículo único, dividido em dois graus: os studia inferiora, (ensino 

secundário) e o studia superiora (ensino superior). O documento foi o orientador do ensino 

dos jesuítas de 1559 até a extinção da Companhia de Jesus em 1773. A figura 2 é uma 

reprodução da capa do manual Ratio Studiorum. 

                                        Figura 2 – Ratio Studiorum 

 

                            Fonte: https://br.pinterest.com/pin/321022279661163867/ 

De acordo com Cunha (2007), o currículo do Ratio Studiorum, desenvolvido pelos 

jesuítas, trazia um conteúdo para os estudos escolares referentes a dois graus: um para o que 

correspondia ao ensino secundário e o segundo, ao ensino superior.  

Para o primeiro, o ensino secundário, era necessário o domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo. Além disso, estudavam-se declinações e os gêneros da língua latina; as 

https://br.pinterest.com/pin/321022279661163867/
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conjugações verbais; as classes gramaticais; a sintaxe e, por fim, obras de Cícero, Virgílio, 

Horácio (em latim), Platão, Plutarco (em grego), entre outros. Combinava o estudo da 

literatura com os estudos da matemática.  

Para o segundo, os estudos de grau superior, havia dois cursos mantidos pelos 

jesuítas, Filosofia e Teologia. O currículo, que também seguia as prescrições do Ratio 

Studiorum, tinha o seguinte modelo curricular: Filosofia com a duração de três anos e 

Teologia com quatro anos, conforme apresentados no Quadro 2, a seguir: 

 

Quadro 2 - Currículo dos cursos superiores de Filosofia e Teologia 

Cursos do período jesuítico - Brasil Colônia 

ANO                      FILOSOFIA TEOLOGIA 

1º Aristóteles: A Lógica As Escrituras 

2º Aristóteles: De Coelo Hebraico 

3º 

Aristóteles: De Generatione e Meteoros 

Teologia especulativa 
De Anima e a Metafísica 

Moral: Ética 

Matemática: Geometria e a Cosmografia 

4º  ------------------------------------------------ Teologia prática 
Fonte: adaptado de Cunha (2007). 

Dessa forma, apesar do vasto currículo, era necessário prestar exames de 

equivalência para ingressar em cursos de Direito, Cânones, Medicina e Teologia na 

Universidade de Coimbra. Além disso, era exigido que os estudantes frequentassem cursos 

complementares e se submetessem a exames para ingressar nos cursos ministrados nas 

universidades da metrópole. Segundo Cunha (2007), apenas em 1689, após muitas 

solicitações, essa situação foi mudada por meio da assinatura de uma carta régia pelo  Estado 

e só, então, é que se passou a aceitar os brasileiros nas universidades portuguesas, sem a 

necessidade de frequentar cursos complementares.  

Assim, o ensino superior, não tendo em sua estruturação a forma universitária, era 

ministrado em escolas religiosas que não tinham a intenção do saber pelo saber e sim, um 

saber utilitário com aplicabilidade para a vida. 

2.2 Segundo período: a formação de burocratas e as demandas do Império (1808 – 

1889) 

 

Em janeiro de 1808, chegou à Bahia a frota com a corte portuguesa, o que trouxe, 

na opinião de Cunha (2007), a instalação de um novo cenário na Colônia quanto à economia. 

Nesta data, ocorreu a abertura dos portos e o comércio passou a acontecer sem a 

intermediação de Portugal, o que trouxe uma certa autonomia à Colônia e culminou, 

politicamente, com a independência do Brasil em 1822. 



 
 

30 
 

 
 
   

Foi a partir do 2º período de expansão, com a sede do poder Imperial no Brasil, 

que ocorreu a necessidade de ampliar o ensino superior e, com a chegada da corte portuguesa 

em 1808, tornou-se urgente formar burocratas para atender a demanda do governo imperial. 

Nesse sentido, para suprir a necessidade, foram fundadas as escolas de Cirurgia e Anatomia, 

na Bahia e no Rio de Janeiro, e as academias Militar e da Marinha. Em 1814, foram criados 

ainda o curso de Agricultura e a Real Academia de Pintura e Escultura. 

Para Sampaio (1991), no que concerne ao ensino superior, a formação profissional 

no Brasil foi resultado da combinação de dois modelos: o pragmatismo que havia orientado o 

projeto de modernização em Portugal, no final do século XVIII e o modelo napoleônico do 

divórcio entre o ensino e a pesquisa científica.  

No Brasil, havia urgência na formação de profissionais para atender às demandas 

do governo imperial. Foi partindo dessa necessidade, de construir uma estrutura 

administrativa, que foi dado início à construção do ensino superior no Brasil. Para a autora, 

embora o primeiro modelo trouxesse em sua essência a formação especializada, o que 

predominou no Brasil e também na América Espanhola foi o modelo francês napoleônico que, 

no caso do Brasil, tinha por finalidade a formação de burocratas que atuariam no quadro 

administrativo do Brasil imperial.  

A questão da criação da universidade permeou também o 2º período da expansão. 

Para Durham (2003), a presença da corte influiu no desenvolvimento do país: atrasou o 

processo de independência, preservou o sistema de monarquia e manteve o sistema 

educacional estatal seguindo a tradição secular de Portugal que mantinha o monopólio na 

educação. O autor comenta que a educação brasileira ocorreu de forma diferente dos demais 

países do continente que já haviam criado as suas universidades. 

Para Faveró (2006), muitas foram as tentativas de se criar no Brasil uma 

universidade, mas sem êxito. Já em 1889, na saída do Imperador D. Pedro II -  cabe lembrar 

que era um homem letrado - havia a proposta de se criar duas universidades no Brasil: uma 

para atender às demandas do Norte e a outra, as do Sul. Em 1789, durante o movimento 

separatista da Inconfidência Mineira, os inconfidentes que almejavam a separação do Brasil 

de Portugal tinham também o ideal de fundar uma universidade em Vila Rica no modelo da 

Universidade de Coimbra.  

Em 1822, com a independência do Brasil do domínio português, havia a 

expectativa de se criar uma universidade e sobre este assunto Sampaio (1991, p. 3) afirma 

que: 
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A independência política, em 1822, não implicou em mudança de formato do ensino 

superior nem tampouco em uma ampliação ou diversificação do sistema. Os novos 

dirigentes não vislumbraram qualquer vantagem na criação de universidades, 

prevalecendo o modelo de formação para profissões, em faculdades isoladas. Na 

verdade, o processo de emancipação não foi além de uma transferência formal de 

poder. 
 

Não havia universidades, mas havia cursos superiores criados ao longo do período 

do Brasil colonial até a Proclamação da República, como se observa no Quadro 3: 

Quadro 3 – Cursos superiores criados no Brasil de 1808 a 1884 

Data  Rio de Janeiro Bahia  Pernambuco São Paulo  Minas Gerais 

1808 
Anatomia         

Cirurgia   Cirurgia        

1810 Engenharia         

1812 Agricultura Agricultura       

1813  Médico e Cirúrgico         

1817   
  

Curso de Química     Desenho e História 

Geologia        

1818   Desenho Industrial       

1821         Retórica e Filosofia 

1827     
 Ciências 

Jurídicas  
  Ciências 

Jurídicas    

1832  Medicina  Medicina       

1839 
  

Escola Militar        Farmácia 

Engenharia Civil         
Engenharia 

Geográfica         

Ciên. Físicas e Natural         

Data  Rio de Janeiro Bahia  Pernambuco São Paulo  Minas Gerais 

1874 

Engenharia Civil         

Engenharia de Minas         
Ciências Físicas e 

Naturais         
Ciências Físicas e 

Matemáticas         

Geográfo         

Engenharia Industrial       Minas e Metalúrgica 

1875  Odontologia       Mineralogia 

1878         Medicina e Veterinária 

1882         Minas 

1883 
        Agricultura Prática 
Ciências Médicas e 

Cirúrgicas 
Ciências Médicas e 

Cirúrgicas       

1884 

Farmácia Farmácia       
Obstetrícia e 

Ginecologia 
Obstetrícia e 

Ginecologia       

Odontologia Odontologia       
Fonte: adaptado de Sampaio (1991, p. 2) e Cunha (2007, p. 91-104). 
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De 1808 a 1884 foram criados em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Pernambuco e Bahia 41 cursos superiores. Para Sampaio (1991), eram cursos destinados à 

formação profissional. 

2.3 Terceiro período: acontecimentos políticos e sociais (1889 – 1930) 

 

Para Cunha (2007), com o esgotamento da exploração do ouro, a força de trabalho 

sai das minas e é dirigida às atividades agrícolas, pecuárias e artesanais.  

O terceiro período de expansão foi marcado por grandes acontecimentos políticos 

e sociais no Brasil, a saber, a queda do Império Português, com a independência do Brasil 

(1822), a abolição da escravatura (1888) por meio da Lei Áurea, a Proclamação da República 

(1889) e a Revolução de 1930. Esses foram marcos importantes para o nascimento de um 

novo país. Sobre o que adveio desses acontecimentos, Sampaio (1991, p.7) comenta: 

 

Com a abolição da escravidão (1888), a queda do Império e a proclamação da 

República (1889), o Brasil entra em um período de grandes mudanças sociais, que a 

educação acabou por acompanhar. A Constituição da República descentraliza o 

ensino superior, que era privativo do poder central, aos governos estaduais, e 

permite a criação de instituições privadas, o que teve como efeito imediato a 

ampliação e a diversificação do sistema, Entre 1889 e 1918, 56 novas escolas de 

ensino superior, na sua maioria privadas, são criadas no país.   
 

Para Cunha (2007), da Proclamação da República até a Revolução de 1930, as 

mudanças ocorridas na educação se constituíram do surgimento de escolas superiores livres, 

desvinculadas do Estado, pelas novas determinações técnico-econômicas que necessitavam 

aumentar a força de trabalho com formação de profissionais qualificados e com um nível mais 

alto de escolaridade. O novo regime federativo, as novas modificações na construção de um 

novo Estado impunham a criação e o aumento de oferta de novos cargos, principalmente para 

bacharéis de Direito e engenheiros. 

Com o advento da República, foi promulgada uma nova constituição que instituía 

o sistema federativo e reconhecia a autonomia dos estados da federação para estabelecer suas 

leis sobre a educação no grau primário e no profissionalizante de ensino. À União cabia o 

ensino superior e secundário. 

Quanto ao ensino superior, Cunha (2007, p. 150, 151) comenta: 

                                             As transformações do ensino superior nas primeiras décadas da República foram 

marcadas pela facilitação do acesso ao ensino superior, resultado, por sua vez, das 

mudanças nas condições de admissão e da multiplicação das faculdades. 
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De acordo com Cunha (2007), em 1891, foram publicados dois decretos (em plena 

vigência do governo provisório de Deodoro da Fonseca), que dispunham sobre o regramento 

da educação. O primeiro, o decreto 1.232-G1, criava o Conselho de Instrução Superior para 

aprovar os programas de ensino das escolas federais, assim como os a elas equiparadas, e 

dispunha sobre a regulamentação para as faculdades livres e criação de novos 

estabelecimentos de ensino, entre outras disposições. O segundo, o decreto 1.232-H2, 

determinava o regulamento para as faculdades de Direito de São Paulo e Pernambuco, e 

autorizava a criação de escolas de Direito pelos governos estaduais e também por particulares.  

Como resultado do movimento expansionista, conforme Cunha (2007, p. 157), o 

ensino superior escapou da tutela da União, o que trouxe alteração quanto à qualidade e 

quantidade na oferta. Em novembro de 1890, foi promulgado o decreto 981 que dispunha 

sobre modificações nos exames admissionais que passou a permitir que todos os alunos das 

escolas particulares, cujo currículo fosse semelhante ao do Ginásio Nacional, pudessem 

prestar exame de madureza em escolas oficiais e, assim, ingressar no ensino superior sem 

prestar mais nenhum exame. Anteriormente, essa forma de ingresso era para os alunos das 

escolas públicas e foi estendida às escolas particulares. Essa forma de acesso, atualmente, se 

pratica com o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM). 

No entanto, Cunha (2007, p. 156-157) registra: 

 

Apesar desse movimento geral de expansão do ensino superior, as condições de 

equiparação dos cursos não atendiam às esperanças de todos pelas exigências 

existentes. Isto fez que algumas escolas superiores particulares criadas nessa época 

não pretendessem a equiparação, ou, então, tentassem “driblar” a fiscalização 

ministerial por ato do Congresso. Assim fizeram pelo menos duas escolas 

superiores. 
 

 

Para Cunha (2007), o movimento expansionista produziu um efeito qualitativo e 

quantitativo no ensino superior. Quantitativo no crescimento de estabelecimentos particulares 

e qualitativo no sentido em que não havia uma subordinação nem na esfera estadual, nem na 

nacional. Não havia uma uniformidade administrativa nem didática. 

Dessa forma, para Cunha (2007, p. 158-159), de 1891 a 1910 foram criadas 27 

escolas públicas de ensino superior. Dessas, 22 nas capitais e cinco no interior, são 

                                                 
1 DECRETO N. 1232 G - DE 2 DE JANEIRO DE 1891 Crêa um Conselho de Instrucção Superior na Capital 

Federal. 

2 DECRETO N. 1232 H - DE 2 DE JANEIRO DE 1891 Approva o regulamento das Instituições de Ensino 

Juridico, dependentes do Ministerio da Instrucção Publica. 
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distribuídas por cinco áreas de conhecimento, sendo 9 de Medicina, Obstetrícia, Odontologia 

e Farmácia; 8 de Direito; 4 de Engenharia; 3 de Economia e 3 de Agronomia, como mostra o 

Quadro 4, a seguir: 

Quadro 4 - Faculdades e escolas livres criadas no Brasil de 1889 a 1910 

Ano Faculdades e escolas livres  

1889 Faculdade de Medicina e Farmácia de Porto Alegre 

1891 

Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de 

Janeiro 

Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro 

Faculdade Livre de Direito da Bahia 

Faculdade Livre de Direito de Goiás 

1893 
Faculdade Livre de Direito do Estado de Minas Gerais (Ouro 

Preto)  

1896 
Escola de Engenharia de Porto Alegre 

Escola Politécnica da Bahia 

1898 Faculdade de Odontologia de Porto Alegre 

1900 
Escola Politécnica de São Paulo 

Escola superior de Agricultura de Piracicaba 

1902 Faculdade de Farmácia de Pernambuco 

1903 
Faculdade Livre de Direito do Pará 

Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre 

1904 
Escola de Farmácia do Pará 

Faculdade de Farmácia e Odontologia de Juiz de Fora 

1905 

Escola Livre de Odontologia do Rio de Janeiro 

Escola de Farmácia, Odontologia e Obstetrícia de São Paulo 

Escola de Farmácia e Odontologia do Instituto Granbery (Juiz de 

Fora) 

Escola Livre de Engenharia de Pernambuco 

Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro 

Faculdade de Ciências Econômicas da Bahia 

1907 Faculdade Livre de Direito de Fortaleza 

1908 
Faculdade de Odontologia de Minas Gerais 

Escola superior de Agricultura de Lavras (Minas Gerais) 

1910 

  

Escola Nacional de Agronomia (Rio de Janeiro) 

Faculdade de Ciências Econômicas do Rio Grande do Sul 

                 Fonte: adaptado de Cunha (2007 p.158- 159). 

 

 De 1981 a 1910, o interior do Brasil tinha 2 Faculdades, a de Ouro Preto e a de 

Juiz de Fora, e 3 Escolas Livres, em regiões ricas e desenvolvidas de Minas Gerais e de São 

Paulo:  Faculdade Livre de Direito do Estado de Minas Gerais (Ouro Preto); Faculdade de 
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Farmácia e Odontologia de Juiz de Fora; Escola de Farmácia e Odontologia do Instituto 

Granbery (Juiz de Fora); Escola Superior de Agricultura de Lavras (Minas Gerais) e Escola 

Superior de Agricultura de Piracicaba.  

O Gráfico 1 apresenta percentualmente os dados mencionados acima:  

         Gráfico 1 – Faculdades e escolas livres criadas no Brasil de 1889 a 1910 

 
            Fonte: adaptado de Cunha (2007). 

 

Conforme o Gráfico 1, o interior do país tinha 19% da quantidade de instituições 

de ensino superior e as capitais 81%. 

Em resumo, no período do Brasil Colônia, embora o país ansiasse, não obteve da 

Metrópole anuência para criar uma universidade. Com a família real no Brasil, ocorreu a 

criação de cursos de Medicina e Cirurgia e a fundação da Academia Militar; no período 

Regencial, foram criados cursos jurídicos, a Academia Militar foi transformada em Escola de 

Engenharia e foi criada a Escola de Minas. No Império, criam-se as escolas de Agronomia e, 

com a República, o ensino livre e escolas superiores particulares e estaduais. 

2.4  Quarto período: da Era Vargas (1930) aos dias atuais 

 

A Era Vargas compreende três períodos: o primeiro período foi o do governo 

provisório, onde Getúlio Vargas governou por meio de decreto (1930 – 1934); o segundo 

período, após a constituição de 1934 (1934 – 1937), e o terceiro período, de 1937 a 1945, 

como ditador no período que se chamou Estado Novo. 

Quanto ao quarto período da expansão da educação superior, após o advento da 

“revolução de 30”, na era Vargas, Martins (2002, p.1) afirma: 
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O período de 1931 a 1945 caracterizou-se por intensa disputa entre lideranças laicas 

e católicas pelo controle da educação. Em troca do apoio ao novo regime, o governo 

ofereceu à Igreja a introdução do ensino religioso facultativo no ciclo básico, o que 

de fato ocorreu a partir de 1931. As ambições da Igreja Católica eram maiores e 

culminou com a iniciativa da criação das suas próprias universidades na década 

seguinte. 

 

Segundo Cunha (2007), em 1930, havia no Brasil três universidades: a do Rio de 

Janeiro, a de Minas Gerais e a Escola de Engenharia de Porto Alegre que tinha status de 

universidade. Em 1945, esse número subiu para cinco com a criação da Universidade de São 

Paulo e da Universidade Católica do Rio de Janeiro. A política educacional era autoritária e 

naquela época, em 1931, o primeiro ministro da Educação Francisco Campos, elaborou um 

rígido Estatuto das Universidades Brasileiras que vigorou por trinta anos.  

Quanto à política autoritária, Sampaio (1991, p.10) observa: 

 
No Brasil, curiosamente, as ideias gestadas no período de liberdade política e 

efervescência social tendem a ser implementadas por regimes autoritários e 

centralizadores que lhes seguem. Antes mesmo de ser criada qualquer universidade 

desse novo estilo, o governo provisório de Getúlio Vargas, tendo fundado em1930 o 

Ministério de Educação e Saúde, publicou uma lei que definia como a universidade 

deveria ser, e que ficou conhecida com o nome do primeiro Ministro da Educação 

do país, como “Reforma Francisco Campos”. 
 

No contexto da Reforma Francisco Campos, a autora comenta que esta estabelece 

regras sobre o funcionamento das instituições e destaca pontos importantes sobre a 

organização do sistema oficial - mantido pelo governo federal ou estadual - ou o livre - 

mantido por particulares quanto aos seguintes aspectos: administração da universidade; 

escolha do reitor; contratação e perfil do corpo docente; ensino pago e as organizações 

estudantis. Para Cunha (2007), as medidas autoritárias da reforma que regimentam o estatuto 

tinham como principal objetivo ter o Estado apregoando ideologias na educação, para impedir 

que a classe trabalhadora e a classe média não interferissem na ordem capitalista vigente. 

Sobre o Estatuto das Universidades Brasileiras, Wolter (2016) comenta que o 

documento permitia duas formas de atendimento ao ensino superior, a saber, a oferecida pela 

universidade e a oferecida por instituto isolado. A universidade podia ser oficial (mantida pelo 

governo federal) e a livre (mantida pelas fundações ou associações particulares). As 

instituições federais tinham autonomia para conceder títulos e outros privilégios, com 

validade para todo o território nacional. Quanto às universidades estaduais e particulares, para 

assegurar o mesmo direito, deveriam submeter-se à regulação pelo Ministério da Educação. 

Para Wolter (2016), nada de importante na educação superior aconteceu durante 

os anos de 1935 a 1937. O autor atribui isso ao fato de que as forças do governo federal 

estavam dirigidas à organização e efetuação do golpe perpetrado por Getúlio Vargas. 
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Sobre a expansão da educação superior, Teixeira (1989, p. 114) comenta que, até 

1930, foi moderada e levanta o número de escolas de ensino superior de 1900 a 1968 

existentes no Brasil: 

Consideradas as escolas hoje existentes, há 24 fundadas antes de 1900, as quais são 

hoje todas públicas, com exceção de uma, a Escola de Engenharia da Universidade 

Mackenzie. Não quer isto dizer que todas tenham sido fundadas pelo poder público, 

mas que foram posteriormente federalizadas, outro aspecto do desenvolvimento 

escolar que está a pedir estudo e análise. Entre 1900 e 1910 criaram-se outras 13 

escolas; de 1910 a 1920 criaram-se mais 34, e de 1920 a 1930 outras 15, sendo o 

total, até 1930, de 86 escolas. De 1930 a 1945 foram criados 95 novos 

estabelecimentos, mais do que nos 30 anos anteriores passando o total a 181. Entre 

1945 e 1960 foram criados 223 estabelecimentos, passando o total a 404. Também 

nessa época multiplicam-se as universidades. Entre 1960 e 1968 surgem 375 novas 

escolas, ficando o total em 779, com cerca de 280 mil estudantes. Entre 1930 e 1968 

o número de escolas cresce nove vezes, e o da matrícula mais de 14 vezes.  

  Em 1960, segundo Teixeira (1989), o Brasil contava com 27 universidades, 

sendo 10 federais, 6 estaduais, 8 particulares e 3 rurais. Oito anos depois, a rede nacional de 

universidade passou para 48 universidades, sendo 18 federais, 3 estaduais, 5 particulares, 10 

católicas, 7 fundações, uma municipal e 3 rurais (três federais e uma estadual). 

Não foi possível a obtenção de dados precisos para estabelecer o tamanho da 

expansão do ensino superior no Brasil no período da República, pois o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) só dispõe de microdados 

digitalizados a partir de 1995 e, anteriormente, os questionários eram enviados para as 

instituições de ensino que respondiam manualmente.  

Na Tabela 1, em um recorte de 1995 a 2015, verificou-se o crescimento do 

número de instituições do ensino superior: são 195 universidades, sendo 107 públicas 

(municipais, estaduais e federais) e 88 privadas; são 1980 faculdades integradas, sendo 139 

públicas  e 1841 privadas. Até o ano de 2005, constavam nos microdados do Censo da 

Educação Superior (CenSup) 1574 estabelecimentos isolados, sendo 81 públicos e 1493 

privados que, a partir de 2010, já não apareceram nos dados censitários, ou deixaram de 

funcionar ou somaram-se às faculdades integradas. Os centros universitários apareceram pela 

primeira vez em 2000, eram 50 e, em 2015, passaram a 149, sendo 9 públicos e 140 privados. 

Em 2000, as faculdades de tecnologia (Fats), os centros de educação tecnológica (CETs) e os 

Institutos Federais (IFs)- estes a partir de 2010, somavam 19 instituições, todas públicas. Em 

2005, passaram a fazer parte dos dados 131 privadas que já não aparecem nos anos seguintes. 

A expansão ocorreu de forma mais expressiva entre os anos 2000 e 2005.  
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Tabela 1 - Expansão do ensino superior no Brasil (1995 - 2015) 

Ano 
Universidades Faculdades 

Integradas 
Estabelecimentos 

Isolados 
Centros 

Universitários IF/Fat/CET 
Total 

% do 

Cresci

mento 
Público  Privado Público Privado Público  Privado Público  Privado Público  Privado 

1995 72 63 10 101 128 520         894   
2000 71 85 2 88 83 782 1 49 19   1180 24,24 

2005 90 86 4 113 81 1493 3 111 53 131 2165 83,47 

2010 101 89 133 1892     7 119 37   2378 9,84 

2015 107 88 139 1841     9 140 40   2364 -0,59 

Fonte: Inep (2017) 
 

No ano de 2015, o percentual de crescimento foi negativo em -059. A queda 

ocorreu entre 2010 e 2015, o setor privado fechou 21 centros acadêmicos. O número total de 

estabelecimentos oferecendo ensino superior em 2015 foi de 2364. 

No Gráfico 2, verifica-se a linha percentual de crescimento no recorte de 20 anos: 

de 1995 ao ano 2000 o crescimento foi de 24,24% e, em 2005, foi para 83,47%.  

Gráfico 2 - Percentual de expansão do ensino superior no Brasil (1995 - 2015) 
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       Fonte: Inep (2017) 

 

No entanto, em 2010, os dados do Gráfico 2 apontam para uma queda no 

crescimento e, em 2015, o percentual foi negativo em -0,59%. 

Sampaio (1991) avalia as transformações pelas quais passou a educação superior 

brasileira, sobretudo com a criação de universidades, de 1808 até a década de 90 do século 

XX, sob duas perspectivas, a saber, da implementação das políticas e da evolução do sistema 

da educação superior com ênfase em suas características atuais.  

Quanto à implementação das políticas para educação superior, a estudiosa destaca 

quatro características: 
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I. Não ocorreu conflitos sérios entre a Igreja e o Estado, pois não 

existia no país uma tradição de estabelecimentos de ensino superior 

católico. As universidades católicas só surgiram na era Vargas;  

II. A tensão histórica entre o governo central e os estados: o governo 

federal, por não criar política centralizada para o ensino superior, e 

os estados por criarem e regularem as suas próprias universidades;  

III. A grande expansão no setor privado sem que este ofereça serviço 

de qualidade e  

IV. O modelo francês organizado em faculdades profissionais. Tal 

característica acentou-se após 1968 e, o mais recente, é o modelo 

americano com o sistema de pós-graduação onde há contradição 

entre orientações acadêmicas e de especialização profissional. 

 

Quanto à evolução do sistema da educação superior em suas características atuais, 

Sampaio (1991, p. 26) registra que, desde  1968, a universidade assenta-se em três pilares: 

ensino, pesquisa e extensão. Segundo a autora, esses componentes históricos têm uma grande 

importância na elaboração de políticas públicas futuras para a educação superior, pois há um 

desvio quanto à capacidade de implementar políticas e a capacidade do Ministério da 

Educação em concretizá-las. A autora diz que as diferenças apontadas “são tomadas por 

desvio do modelo único, em virtude das próprias deficiências do subdesenvolvimento do 

país”. No entanto, quando vencidas, “o sistema tenderia a reencontrar uma homogeneidade e 

igualdade, supostas em seu aparato legal”. 

Ainda sobre o desvio, Sampaio (1991, p. 28) afirma: 

Sabe-se, todavia, que não se trata de um desvio, mas de um afastamento, cujas 

causas se encontram nas transformações pelas quais passaram a sociedade brasileira 

e o seu sistema de ensino superior nos últimos 20 anos. A idéia de que os sistemas 

de ensino superior de massa tendem inevitavelmente à pluralidade de formas e 

funções, e que isto deveria repercutir de maneira explícita na legislação e nos 

formatos institucionais de nosso ensino, ainda não penetrou no Brasil de forma 

suficiente. Tanto os legisladores como o público mais amplo tendem a desconfiar de 

qualquer forma de reconhecimento explícito dessas diferenciações reais.  
 

As mais recentes políticas de expansão da educação superior serão expostas na 

seção 3 a seguir. 
 

 

 

 

 



 
 

40 
 

 
 
   

3 AS POLÍTICAS DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Esta seção trata inicialmente da literatura sobre as políticas de expansão da 

educação superior no Brasil e, em seguida, faz-se um levantamento dos normativos e 

programas que tratam da expansão do ensino superior no Brasil e apresenta  a história dos 

Institutos Federais.  

3.1  Sobre as políticas de expansão do ensino superior 

 

O PNE 2001–2010 (MEC, 2001), que estabelece para um período de dez anos, 

diretrizes, metas e estratégias para a educação no Brasil, trouxe duas metas que tratavam da 

expansão da educação superior, quais sejam:  

Meta 1 - Prover, até o final da década, a oferta de educação superior para, pelo       

menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos. 

Meta 2. Estabelecer uma política de expansão que diminua as desigualdades de 

oferta existentes entre a diferentes regiões do país. 

No entanto, as políticas de implementação dessas metas foram criadas na vigência 

do plano, durante os anos de 2001 a 2010 (ver subcapítulo 3.1), e as metas não foram 

alcançadas.  

Neste contexto e visando a expansão com a Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 

2008, os Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), as Unidades descentralizadas de 

Ensino (Uneds), as Escolas Agrotécnicas, as Escolas Técnicas Federais e as escolas 

vinculadas à universidades, num total de 160 instituições, se tornaram Institutos Federais de 

Educação. Observa-se, porém, que a legislação é do final de 2008, praticamente em 2009, ou 

seja, um ano antes do final do prazo do primeiro Plano Nacional de Educação.  

O Plano, por sua vez, em sua meta 12 propõe a elevação da meta anterior, 

ampliando-a e assegurando a qualidade da oferta:  

Meta 12.  Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa 

líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. 

  

 No que se refere à expansão, como estratégia para a elevação das matrículas, o 

PNE 2011 – 2020 propõe: 

 Otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das 

instituições públicas de educação superior mediante ações planejadas e coordenadas, 

de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação. 
 Ampliar a oferta de vagas por meio da expansão e interiorização da rede 

federal de educação superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica e do Sistema Universidade Aberta do Brasil, considerando a densidade 

populacional, a oferta de vagas públicas em relação à população na idade de 

referência e observadas as características regionais das micro e mesorregiões 
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definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, uniformizando 

a expansão no território nacional. 
 Expandir o financiamento estudantil por meio do Fundo de Financiamento ao 

estudante do Ensino Superior - FIES, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 

2001, por meio da constituição de fundo garantidor do financiamento de forma a 

dispensar progressivamente a exigência de fiador. 
 Assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, 

na forma da legislação.   
 

Os estudos que analisam as políticas públicas de expansão para a educação 

superior no Brasil nas décadas de 70 e 80 do séc XX, receberam críticas: para Martins (2000), 

nos anos 70, a educação superior passou por um movimento expansionista que, no entanto, 

arrefeceu e estagnou quanto ao número de matrículas na graduação em 1980. Para Corbucci 

(2004), a expansão da década de 70 teve como marca um desenvolvimentismo autoritário e a 

década de 80 foi perdida, pois a crise econômica pela qual passava o país desacelerou a 

expansão e, como consequência, o número de matrículas diminuiu. De acordo com esse autor, 

a queda ocorreu no setor público e no setor privado. No setor público, a rede federal foi a 

responsável, mas o declínio foi amenizado pelas redes estaduais e municipais. No que se 

refere ao setor privado, o fato se deveu à perda do poder de compra, motivado pela crise 

econômica, o que resultou na desaceleração do crescimento da rede de ensino.  

A recessão instalada na década de 80 teve seus efeitos na década de 90. O Estado 

era considerado ineficiente e o setor privado apresentado como um modelo da eficiência. 

Nessa perspectiva e também com o argumento de diminuir o déficit público causado por 

gastos públicos e políticas sociais, a educação pública é atingida e isso favorece ao 

crescimento quantitativo de instituições privadas oferecendo ensino superior. Portanto, em 

1990, a expansão do ensino superior se deu pela ampliação do setor privado. Em resumo, com 

o setor público em contenção, em virtude de medidas severas para diminuir seus gastos, o 

setor privado encontrou um ambiente favorável, um mercado em efervescência para ampliar 

sua presença na oferta de educação superior. 

Segundo Sampaio (1991), o setor privado encontrou o caminho livre para atender 

à demanda social. De acordo com a autora, a qualidade do ensino não é avaliada como 

importante e sim a obtenção do diploma.  O mercado estava em pleno desenvolvimento. Os 

mais favorecidos ou abastados ocupavam vagas nas instituições públicas e aqueles menos 

privilegiados, ao saírem do ensino básico, buscavam o ensino superior privado, fosse para 

melhorar o conhecimento ou, ainda, como forma de ascensão social e financeira. Assim, o 

caminho era adquirir o diploma de ensino superior a todo custo, inclusive com dificuldade em 

seu orçamento familiar e, mais ainda, sem pagar por uma educação de qualidade. 
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Zarur (2003) critica a política expansionista por meio de instituições privadas 

implementadas a partir de 1994. Observa que, dos 36% de crescimento das matrículas nas 

instituições públicas, as instituições federais têm a participação de um pouco mais da metade 

dos alunos matriculados e que a participação maior se deve às instituições estaduais e 

municipais. O Quadro 5, que tem como fonte dados extraídos do INEP, foi elaborado por 

Zarur (2003, p. 01) comparando o crescimento do número de matrículas nas instituições 

públicas e privadas de 1994 a 2001. 

Quadro 5 - Ensino superior: matrícula na graduação 

Ano Total Instituições públicas Instituições privadas 

1994 1.661.034 690.450 970.584 

2001 3.030.754 939.225 2.091.529 

Crescimento 82% 36% 115% 
Fonte: Zarur (2003, p. 01) 

 

Segundo dados apresentados na Tabela 5 acima, na década de 90, a expansão do 

ensino superior aconteceu por meio da oferta de vagas pela iniciativa privada que apresentou 

um crescimento de 115% de 1994 a 2001, enquanto as instituições públicas apresentaram, 

nesse mesmo período, apenas 36%. 

A expansão não aconteceu de forma uniforme em todo o território nacional.  

Sobre a expansão do ensino superior nas Regiões Norte e Nordeste e a presença das 

instituições privadas na década de 90, Zarur (2003, p.16) comenta: 

O estímulo à iniciativa privada no ensino superior deu-se, em ampla medida, às 

custas da universidade pública, que só não foi efetivamente destruída devido ao seu 

peso político, sobretudo nos Estados mais pobres da Federação. De fato, na maioria 

dos Estados do Norte e do Nordeste, o papel de ensino superior privado é 

relativamente pequeno e a influência política da universidade pública é muito forte. 

No Nordeste, ao contrário do restante do País, o número de estudantes no ensino 

superior público é o dobro dos matriculados no ensino superior privado.  

Segundo Zarur (2005), para a elaboração do PNE 2001–2010, foi feito um 

diagnóstico que apontou para a educação superior a necessidade de expansão por conta dos 

resultados dos anos anteriores. Era necessário estabelecer uma política para promoção e 

desenvolvimento da educação superior.  Para o autor, a expansão veio a acontecer no período 

de 2000 a 2003 e se deu pela participação das instituições privadas pelo expressivo número de 

oferta de vagas: em 2003, o setor privado ofereceu 243.787 a mais que em 2002, enquanto as 

instituições públicas, de 2002 a 2003, apresentaram a sua oferta reduzida em 14.191 vagas, 

conforme se verifica na Tabela 2, a seguir: 
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Tabela 2 - Evolução de vagas nos processos seletivos na 

graduação (1993-2003) 

Ano Total % Pública % Privada % 

1993 548.678 ----  171.627 ----  377.051 ----  

1994 574.135 4,6 177.453 3,4 396.682 5,2 

1995 610.355 6,3 178.145 0,4 432.210 9,0 

1996 634.236 3,9 183.513 3,0 450.723 4,3 

1997 699.198 10,2 193,821 5,6 505.377 12,1 

1998 803.919 15,0 214.241 10,5 589.678 16,7 

1999 969.159 20,6 228.236 6,5 740.923 25,6 

2000 1.216.287 25,5 245.632 7,6 970.655 31,0 

2001 1.408.492 15,8 256.498 4,4 1.151.994 18,7 

2002 1.773.087 25,9 295.354 15,1 1.477.733 28,3 

2003 2.002.682 12,9 281.163 -4,8 1.721.520 16,5 
 Fonte: Zarur (2005) 

Sobre a tabela 2, Zarur (2005) registra que a oferta total de vagas aumentou cerca 

de 66% entre os anos 2000 e 2003: o crescimento de 94,45% se deu nas instituições privadas 

e o setor público apresentou taxas menores de crescimento. 

A Meta 3 do PNE 2001–2010 estabelecia para o ensino superior uma política de 

expansão com o objetivo de diminuir a desigualdade de oferta nas regiões brasileiras e 

estimulava, por parte das instituições públicas, os programas de assistência estudantil no 

intuito de apoiar estudantes carentes com bom desempenho acadêmico. 

Comparando a expansão da educação superior entre as regiões do Brasil, Zarur 

(2005) afirma que, em 1993, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste eram as que tinham 

mais dificuldades quanto ao acesso à educação superior. Diferentemente das demais regiões, o 

setor privado só investia nas capitais e o atendimento à demanda no interior dos estados se 

resumia ao setor público. Em 2003, houve um avanço significativo nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, conforme Tabela 3 a seguir: 

Tabela 3 - Matrículas na graduação por região geográfica 

Região 1998 % 2003 % 

Norte 85.077 4,0 230.227 5,9 
Nordeste 310.159 14,5 625.441 16,1 

Sudeste 1.148.004 53,9 1.918.033 49,3 

Sul 419.133 19,7 745.164 19,2 

Centro-Oeste 163.585 7,6 368.906 9,5 

Brasil 2.125.958 100 3.887.771 100 

Fonte: Zarur (2005) 

Em 1998, como mostra a Tabela 3, a região Norte detinha 85.077 matrículas na 

graduação, que representava 4% das matrículas no Brasil mas, em 2003, passou para 230.227, 
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representando 5,9% do total de matrículas no Brasil. A região Nordeste, em 1998, tinha 

310.159 matriculas, o que significava 14,5% no percentual de matrícula do país e, em 2003, 

eram 625.441 matriculas, elevando o percentual para 16,1% da matrícula total do Brasil. A 

região Centro-Oeste, em 1998, contava com 163.585 matrículas e seu percentual em relação 

ao país era de 7,6% e, em 2003, a matrícula era de 398.906, representando um percentual 

sobre a matrícula total brasileira de 9,5. Em 1998, as três regiões juntas representavam um 

pouco mais de 26,1% do total de matrículas do país e, em 2003, passou a representar 31,5%. 

Segundo Zarur (2005), embora nessas regiões tenha havido um crescimento 

significativo da rede privada, houve, também, um expressivo aumento da rede pública onde 

continua a maior parte dos alunos e, nas demais regiões, predomina a rede privada. Ainda 

conforme o autor, houve um avanço do sistema de educação no sentido da descentralização, 

com a presença da educação superior nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas este 

movimento aconteceu de forma muita lenta.  

A partir do ano 2000, o governo federal formulou programas no sentido de 

alcançar a meta de expansão do Plano Nacional de Educação 2001- 2010. 

3.2  A expansão através de atos normativos 

 

O final do século XX trouxe dois mecanismos legais que contribuíram para 

intensificar a expansão da educação superior no Brasil: a Constituição de 1988 e a Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as novas Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB).  

A LDB (Brasil, 2006b) organiza a educação nacional, conferindo aos entes 

federados a colaboração pelos respectivos sistemas de ensino. A regulação, a avaliação, o 

credenciamento e o recredenciamento do ensino superior e a licença para funcionamento das 

instituições de ensino superior perdem o caráter permanente, além dos recursos financeiros 

para prover a educação.  

Do final do século XX até o início do século XXI é implementada uma série de 

políticas de caráter expansionistas e também de interiorização, no intuito de atender à 

demanda crescente de acesso ao ensino superior. Além das políticas de expansão foram 

criados programas pelo governo federal no intuito de melhoria da qualidade acadêmica, de 

inclusão e permanência do estudante. São eles: Programa de Extensão Universitária (ProExt), 

em 2003; Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (Promisaes), em 2003, e o 

Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), em 2008.   

No Quadro 6, estão dispostas as políticas de expansão e seus atos normativos.  
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Quadro 6 - Os atos normativos das políticas de expansão 

POLÍTICA DE EXPANSÃO NORMATIVO ANO 

1.Programa de Crédito Educativo (CREDUC) Lei Nº 8.436  1992 

2.Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES) Lei Nº 10.260 2001 

3.Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)   Lei Nº 10.861   2004 

4.Programa Universidade para Todos (Prouni) Lei Nº 11.098. 2005 

5.Sistema Universidade Aberta do Brasil Decreto Nº 5.800 2006 
6.Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais 
Decreto Nº 6.96 2007 

7.Criação dos Institutos Federais de Educação Lei Nº 11.892 2008 

8.Sistema de Seleção Unificado (SISU) 
MEC Portaria 

Normativa Nº 2 
2010 

Fonte: MEC (2016) 

Os programas e sistemas do Quadro 6 foram criados com o intuito de atender às 

metas estabelecidas para a educação superior dos dois últimos PNEs no sentido de enfrentar 

os desafios referentes à expansão (interiorização), qualidade e democratização. Encontram-se 

descritos adiante, da subseção 3.2.1 à 3.26. 

3.2.1 Programa de Crédito Educativo (PCE/CREDUC): um acesso financiado. 

 

Criado e aprovado pela Presidência da República, em 1975, com o nome de 

Programa de Crédito Educativo (PCE), foi  disponibilizado a todas as Instituições de Ensino 

Superior do País, reconhecidas ou autorizadas. Sua implantação ocorreu no primeiro semestre 

de 1976, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e, no segundo, no restante do país, tendo 

beneficiado mais de 870.000 (oitocentos e setenta mil) estudantes. 

 Segundo o MEC (2017), o PCE funcionou, em sua primeira fase, com recursos da 

Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil S.A. e bancos comerciais. Em 1983, teve 

alterada sua forma de custeio e passou a ser com recursos oriundos do orçamento do 

Ministério da Educação, das loterias, por meio do Fundo de Assistência Social (FAS), tendo a 

Caixa Econômica Federal (CEF) como único agente financeiro.  

Em 1992, por meio da Lei 8.436, foi regulamentado o programa com suas 

diretrizes, através das Portarias Nº 202/1993 e Nº 1.641/1994, do MEC, e pela Circular Nº 

2.282/1993 do Banco Central do Brasil. 

O PCE tinha três agentes como participantes e responsáveis:  

 O MEC, responsável pelo estabelecimento das diretrizes gerais do Programa, sua 

supervisão e transferência dos recursos previstos à Caixa Econômica Federal;  

 a Caixa Econômica Federal (CEF), como executora do Programa no que tange às 

normas operacionais e creditícias;  
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  a Instituição de Ensino Superior (IES), credenciada para prestar o serviço 

educacional, ficando impedida, em relação ao estudante regularmente vinculado ao 

Programa e em dia com as suas obrigações para com este, de suspender sua matrícula 

ou cobrar mensalidades, mesmo a título de adiantamento.  

 

Este programa foi substituído em 1999 pelo Fundo de Financiamento ao 

Estudante de Ensino Superior (FIES), descrito a seguir. 

3.2.2  Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES) 

 

Segundo o MEC (2016), o FIES surgiu em 1999 para substituir o Programa de 

Credito Educativo (CREDUC) no financiamento das mensalidades de cursos de graduação 

para estudantes regularmente matriculados em instituições privadas de ensino superior, com a 

proposta de beneficiar estudantes de baixa renda. O FIES é operacionalizado pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). As condicionalidades são: 

 Estar matriculados em uma instituição de ensino superior particular cadastrada 

no programa e com conceito positivo de curso e de instituição maior ou igual a 

três na avaliação no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) do MEC; 

  informar e comprovar a renda per capita do grupo familiar, que não pode 

exceder o valor referente a 2,5 salários-mínimos; 

 ter média superior a 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

sem ter zerado a redação, considerando as edições a partir de 2010.  

Pinheiro (2013, p.6) comenta sobre a concessão de financiamento aos estudantes e 

a obrigatoriedade de as instituições privadas terem o conceito positivo na avaliação do 

SINAES: 

Da mesma forma que o financiamento estudantil é importante para uma parcela 

grande de alunos, que não conseguem se sustentar financeiramente em uma 

faculdade privada, também atrai os olhares de muitas IES sem compromisso com 

pesquisa, extensão ou excelência de ensino. Entretanto há mecanismos regulatórios 

como os índices gerais de curso e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE), capazes de forçar o entendimento das IES privadas com relação à 

obrigatoriedade da prestação de serviço adequada, mesmo que os alunos não 

entendam ou demandem de forma clara essa necessidade. 
 

Cabe ao aluno a escolha por uma instituição que lhe assegure qualidade no ensino. 

3.2.3  Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) 
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O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) foi criado pela 

Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004. O sistema foi concebido para avaliar instituições, 

cursos e desempenho de alunos. Nesses três eixos são avaliados o ensino, a pesquisa, a 

extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão, o corpo docente e a 

infraestrutura da instituição. A avaliação tem como principais objetivos: melhorar o 

desempenho das instituições, dos cursos e programas; melhorar a qualidade da educação e 

orientar a expansão da oferta. 

Sobre avaliação, Brito (2008, p. 842 – 843) registra: 

 

                                             A avaliação, quando concebida como um processo dinâmico, pode ser usada como 

referencial para que as Instituições de Educação Superior disponham de evidências 

empíricas não apenas de suas debilidades, mas também de suas potencialidades e de 

suas realizações. Conhecendo e dando a conhecer os elementos que integram e 

interagem em cada IES, é possível transformá-la em direção às metas almejadas, 

organizando a instituição de modo que esta atue e forme profissionais engajados e 

comprometidos com uma sociedade em constante mudança. 
 

Sobre o SINAES e a avaliação, Ristoff e Giolo (2006, p.204) analisam: 

 
                                              A avaliação fornece o referencial básico para a regulação, mas não se confunde com 

ela. No âmbito do Ministério da Educação está se firmando um princípio basilar, 

enunciado da seguinte forma: “Quem regula não deve avaliar; quem avalia não deve 

regular”. Trata-se de um princípio essencialmente democrático que visa a garantir o 

máximo de lisura e transparência nos processos conduzidos pelos entes públicos. 

Nesse sentido, cabe ao Inep avaliar e cabe ao MEC regular as matérias atinentes ao 

sistema federal de educação; quanto aos sistemas estaduais e ao sistema do Distrito 

Federal, eles operariam, em sua esfera de abrangência, da mesma forma que o MEC 

age em relação ao sistema federal, ou seja, regulando. O Inep prestaria o mesmo 

serviço, isto é, avaliação para um e para outros estudos. 

 

Segundo descrição no portal do MEC (2016), o SINAES compreende os seguintes 

componentes: 

 Avaliação institucional que é a autoavaliação feita anualmente pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) e a avaliação externa in loco, desenvolvida pelos 

avaliadores institucionais capacitados pelo INEP nos moldes do SINAES.  A 

avaliação da instituição tem fins de credenciamento e recredenciamento e é 

feita a cada ciclo avaliativo do SINAES. 

 Avaliação de curso realizada por i) pares na avaliação in loco; ii) estudantes, 

através do questionário de Avaliação Discente da Educação Superior (ADES), 

que é enviado aos estudantes da amostra do ENADE; iii) coordenadores de 

curso, mediante questionário dos coordenadores e iv) professores dos cursos e 

a CPA. Os cursos em instituições sem autonomia (faculdades) precisam de 
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autorização e depois passam por avaliações do SINAES para reconhecimento e 

renovação de reconhecimento. 

 Avaliação do Desempenho dos estudantes ingressantes e concluintes através de 

um exame em larga escala, aplicado aos estudantes que preenchem os critérios 

estabelecidos pela legislação vigente.  

3.2.4  Programa Universidade para Todos (Prouni) 
 

O Programa Universidade para todos (ProUni), instituído pela Lei Nº 11.096, de 

13 de janeiro de 2005, é uma das políticas de expansão da educação superior que, por meio de 

bolsas de estudo, propicia à população da classe menos favorecida e que não conseguiu 

aprovação nas universidades públicas o acesso ao ensino superior, ao mesmo tempo em que 

dá um fôlego financeiro às Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, que proliferaram 

na década de 90. Contudo, para Catani, Henry e Gilioli (2006, p.136), 

 

O Prouni é comumente visto como mais uma política pública, particularmente por 

abrigar o preceito das cotas, mas destaca-se o fato de manter um sistema de ensino 

nos moldes privatizantes traçados durante os anos 1990. Nesse sentido, traz uma 

noção falsa de democratização, pois legitima a distinção dos estudantes por camada 

social de acordo com o acesso aos diferentes tipos de instituições (prioridade para a 

inserção precária dos pobres no espaço privado), ou seja, contribui para a 

manutenção da estratificação social existente. 

 

O Programa é dirigido aos estudantes do ensino médio com as seguintes 

condicionalidades: 

 Bolsa integral - o estudante deve comprovar renda per capita familiar de até 

meio salário mínimo; 

 Bolsa parcial de 50%  ou 30% - o estudante deve comprovar renda per capita 

familiar que não ultrapasse a três salários mínimos; 

 Ter cursado o ensino médio completo ou parcial em escola pública ou privada 

(bolsista integral); 

 Ser pessoa com deficiência; 

 Ser professor efetivo da rede pública de ensino básico que concorre às vagas de 

licenciatura. 
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Trata-se, portanto, de um programa que atende ao sistema de cotas estabelecido 

pela Lei Nº 12.711/2012. As instituições que aderem ao programa gozam do direito de 

isenção no pagamento de alguns tributos federais. 

Sobre o Prouni, Pinto (2004, p.747) tece críticas quanto ao seu formato:  

 

                                                            A ideia central da proposta é trocar tributos por bolsas. Aparente ovo de Colombo, 

trata-se de proposta de quem conhece pouco a lógica que domina o setor privado. O 

que este deseja é a ampliação do FIES e a redução de tributos. Portanto, vemos neste 

novo sistema um caminho a mais para gerar fraudes no sistema e degradação do 

ensino uma vez que o MEC (1994b) avalia que cada vaga custará cerca de R$ 406 

ao ano, um valor que, claramente, não garante um ensino de qualidade, mesmo para 

as sofríveis condições de oferta de boa parte das instituições privadas. Assim, é de se 

prever que as instituições que aderirem ao sistema o farão ou por apresentarem 

custos (e qualidade) muito baixos ou por não estarem bem-intencionadas. 
 

No Gráfico 3, coletado no portal do MEC (2017) estão dispostos os dados 

referentes ao número de bolsas que o Prouni autorizou desde a sua criação em 2005 até o ano 

de 2016.  

          Gráfico 3 – Número de bolsas ofertadas pelo Prouni (2005 – 2016) 
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                  Fonte: MEC (2017) 

 

Em 12 anos o programa triplicou a oferta de número de bolsas do ensino superior 

no país. No ano de 2013, ocorreu um decréscimo no número de bolsas ofertadas. 

O Prouni, diferente do CREDUC ou do FIES, não é um financiamento; é um 

programa de política afirmativa dirigido a estudantes de baixa renda. 

3.2.5  Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) 
 

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi instituída pelo Decreto 5.800, de 8 de 

junho de 2006, e em seu artigo primeiro já expressa a sua finalidade: o desenvolvimento da 
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modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de 

cursos e programas de educação superior (BRASIL. Decreto 5.800/2006).  

 O parágrafo único do Art. 1º deste Decreto dispõe sobre os objetivos da UAB: 

I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e 

continuada de professores da educação básica; 
II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e 

trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 
III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento; 
IV - ampliar o acesso à educação superior pública; 
V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões 

do País; 
VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e 
VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a 

distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior 

apoiadas em tecnologias de informação e comunicação. 
 

Dado o tamanho territorial do Brasil, as diferenças regionais, as dificuldades 

econômicas das regiões Norte e Nordeste, onde a educação superior tem maiores dificuldades 

para se expandir, o PNE 2011-2020/MEC (2016) em sua Meta 12 para a educação superior, 

previu participação da Universidade Aberta do Brasil, na estratégia: 

 

Estratégia 12.2 Ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da 

rede federal de educação superior, da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do Brasil, considerando a 

densidade populacional, a oferta de vagas públicas em relação à população na idade 

de referência e observadas as características regionais das micro e mesorregiões 

definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

uniformizando a expansão no território nacional. 
 

Segundo o MEC (2016), a UAB não se constitui uma universidade, funciona 

como um programa, um sistema ou projeto, gerenciado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES) que abriga instituições públicas 

para que atendam à demanda da sociedade por um determinado curso. Assim, um aluno não 

estuda na UAB e sim na instituição creditada por ela e, nesse sentido, o ensino é de 

responsabilidade das universidades proponentes. O sistema oferece cursos de bacharelado, 

licenciatura, tecnologia, especialização, aperfeiçoamento e cursos livres de extensão, 

dependendo da disponibilidade de cada instituição a ela credenciada.  

Dessa forma, a UAB é um sistema administrado pela CAPES e atua articulado 

com as universidades públicas, promovendo parcerias com os governos federal, estadual e 

municipal, oferecendo cursos de graduação para a população que tem dificuldade de acesso e 

provendo aos municípios a formação de seu quadro na área de educação. A prioridade é a 

formação de professores para a educação básica e, seguindo a ordem de prioridade, estão os 
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dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos entes federados. No Portal da 

CAPES (2015), resumem-se o papel e os efeitos da UAB nas cidades do interior:  

Ao plantar a semente da universidade pública de qualidade em locais distantes e 

isolados, incentiva o desenvolvimento de municípios com baixos IDH e IDEB. 

Desse modo, funciona como um eficaz instrumento para a universalização do acesso 

ao ensino superior e para a requalificação do professor em outras disciplinas, 

fortalecendo a escola no interior do Brasil, minimizando a concentração de oferta de 

cursos de graduação nos grandes centros urbanos e evitando o fluxo migratório para 

as grandes cidades.  
 

Segundo MEC (2016), o PNE 2011-2020 propõe, na Meta 12, a elevação da taxa 

bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 

18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta. Nesse contexto, o papel da UAB na expansão 

do acesso à educação superior e na promoção da interiorização das instituições, aumentando o 

número de vagas e criando a inclusão, se constitui uma política de expansão e interiorização. 

Os cursos têm um formato totalmente a distância, mas exigem um polo de apoio presencial, 

com estrutura e biblioteca. No entanto, os cursos devem ter carga horária presencial mínima 

destinada à realização de provas, apresentação de trabalhos e atividades de laboratório.    

3.2.6 Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades               

Públicas (REUNI) 
 

Instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) é uma das ações 

para ampliar o acesso à educação superior. O programa tinha ano de início 2003 e de término 

2012. 

As ações previstas no Programa, segundo MEC (2016): “...contemplam o aumento 

de vagas nos cursos de graduação, a ampliação da oferta de cursos noturnos, a promoção de 

inovações pedagógicas e o combate à evasão, entre outras metas que têm o propósito de 

diminuir as desigualdades sociais no país”. 

O Art. 2º do Decreto nº 6.096 estabelece as diretrizes do Programa:  

I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de 

ingresso, especialmente no período noturno;  
II - ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes curriculares e 

sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários formativos, mediante 

o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos e 

programas de educação superior; 
III - revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação e 

atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a constante 

elevação da qualidade; 
IV - diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não voltadas à 

profissionalização precoce e especializada; 
V - ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e 

http://www.pnud.org.br/idh
http://ideb.mec.gov.br/
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VI - articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior com a 

educação básica. 
 

O Decreto n° 6.096, de 24 de abril de 2007, dispõe que para a adesão ao Reuni as 

universidades federais deveriam elaborar o seu plano de reestruturação, aprovado pelo 

Conselho Superior e solicitar ao MEC o seu ingresso. O Decreto detalha o que deve conter no 

plano da instituição.  

Segundo o documento Reuni 2008 – Relatório de Primeiro Ano, que se encontra 

no MEC (2017), no ano de 2007, o Brasil tinha em funcionamento 54 universidades federais. 

A adesão ao Programa foi feita em duas chamadas: na primeira, 53 universidades aderiram ao 

Reuni e, na segunda chamada, a adesão ao programa foi total com todas as instituições 

prevendo atividades para o ano de 2008. O número de vagas ofertadas pelo programa para 

2008 estão estabelecidas na Tabela 4, adiante. 

Tabela 4 - Número de vagas nos cursos de graduação 2008 – REUNI 

  Projetadas Executadas   Diferença 

IFES Diurno Noturno Total Diurno Noturno Total Total 

TOTAL 108.553 38.209 146.762 109.690 37.587 147.227 465 

Fonte: adaptado de MEC ( 2017) 
 

A Tabela 4 mostra que as universidades ofereceram para o período diurno e 

noturno 146.762 (vagas projetadas) e executaram 147.227 (vagas atendidas), quer dizer, 

atenderam para mais de 465 vagas.  

O documento Reuni 2008 – Relatório de Primeiro Ano, que se encontra no site do 

MEC (2017), apresenta também o número de cursos pactuados para o programa (projetados e 

ofertados). Para o turno diurno e noturno 2.552 foram cursos programados. Destes as 

universidades ofertaram 2.506, quer dizer, 42 cursos deixaram de ser ofertados, conforme 

apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5 - Número de cursos de graduação 2008 - REUNI 

  Projetados Executados   Diferença 

IFES Diurno Noturno Total Diurno Noturno Total Total 

TOTAL 1.827 725 2.552 1.814 692 2.506 46 

Fonte: adaptado de MEC ( 2017) 
 

Segundo o MEC (2017), o Reuni é um programa de expansão e de interiorização 

das universidades federais. Em 2003, havia 151 campi no interior do Brasil e, com a 

expansão, eles passaram para 235 campi distribuídos pelos municípios brasileiros ofertando 

educação superior. 
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3.2.7 Criação dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia: um histórico 

com muitos nomes 
 

O nascimento do que hoje é a Rede Federal de Educação Profissional foi em 23 de 

setembro de 1909 com a assinatura do Decreto nº 7.566 pelo Presidente da República Nilo 

Peçanha, criando 19 Escolas de Aprendizes de Artífices, subordinada ao Ministério dos 

Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio. Apenas em 1930, com a criação do Ministério 

de Educação e Saúde Pública, as Escolas de Aprendizes passaram a ser supervisionadas por 

este ministério (MEC, 2016). 

Em 1937, a Lei nº 378 transformou as Escolas de Aprendizes de Artífices em 

Liceus Industriais, destinados ao ensino profissional de todos os ramos e graus. Em 1941, a 

educação brasileira passou por uma reforma, a Reforma Capanema e, no que se refere ao 

ensino técnico, as mudanças foram as seguintes: o ensino profissional passou a ser 

considerado ensino médio; o ingresso nas escolas industriais era feito por meio de prestação 

de exames de admissão; passou a existir dois níveis de cursos - o básico industrial e o curso 

técnico industrial (MEC, 2016). 

Em 25 de fevereiro de 1942, ocorreu nova mudança de denominação e atribuição 

sancionada pelo Decreto 4.127 e os liceus industriais passaram a se denominar Escolas 

Industriais e Técnicas e a formação profissional passou a ter condições equivalentes ao nível 

secundário. De 1944 a 1956, o país passou por um impulso de industrialização e houve a 

necessidade de profissionais que atuassem nesse desenvolvimento o que ocasionaria uma 

nova mudança na educação profissional (MEC, 2016). 

Em 1959, as Escolas Industriais e Técnicas foram transformadas em autarquias, 

passando a se denominar Escolas Técnicas Federais, com autonomia didática e de gestão. Em 

1961, com a Lei 4.024, que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o ensino 

profissional foi equiparado ao ensino acadêmico. Uma nova mudança aconteceu em 1969, por 

meio do Decreto nº 60.731, que transferiu as Fazendas Modelos do Ministério da Agricultura 

para o Ministério de Educação e estas passaram a funcionar como escolas agrícolas (MEC, 

2016). 

Com uma urgência em formar técnicos no país, em 1971 a LDB da educação 

brasileira tornou todo o segundo grau técnico em profissional. Em 1971, a Lei nº 6.545 

transformou três Escolas Técnicas Federais (Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro) em 

Centros Federais de Educação Tecnológica (MEC, 2016). 
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No período de 1980 a 1990, as mudanças que ocorreram no cenário mundial 

atingiram o Brasil: globalização, nova configuração da economia mundial, tecnologia 

associada aos processos de produção foram se constituindo um preâmbulo para a nova 

configuração da educação profissional. Em dezembro de 1994, a Lei nº 8.948 instituiu o 

Sistema Nacional de Educação Tecnológica, transformando, de forma gradativa, as  Escolas 

Técnicas Federais e as Escolas Agrícolas Federais em Centros Federais de Educação 

Tecnológica como o já acontecido no Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro (MEC, 2016). 

A LDB da educação brasileira dispõe na Seção IV-A- a educação profissional, 

técnica de nível médio e o Decreto nº 2.208 de 1997 regulamentou a educação profissional e 

criou o Programa de Expansão da Educação Profissional (Proep). De 1999 a 2007, várias 

mudanças marcaram a história da educação superior, entre elas o Decreto nº 5.773, que trata 

sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de 

educação superior e foi lançado o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia 

(MEC, 2016). 

Em 29 de dezembro de 2008, a Lei nº 11.892  instituiu  a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais (MEC, 2016). 

Sobre os Institutos Federais criados em 2008, Pacheco (2011, p.18) diz: 

Os Institutos Federais surgem como autarquias de regime especial de base 

educacional humanístico-técnico-científica, encontrando na territorialidade e no 

modelo pedagógico elementos singulares para sua definição identitária, 

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e 

tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino, é, porém, ao eleger como 

princípio de sua prática educacional a prevalência do bem social sobre os demais 

interesses que essas instituições consolidam seu papel junto à sociedade. E na 

construção de uma rede de saberes que entrelaça cultura, trabalho, ciência e 

tecnologia em favor da sociedade, identificam-se como verdadeiras incubadoras de 

políticas sociais.  
 

 

Segundo o MEC (2016), os Institutos Federais se constituem em um modelo 

inovador e são referência em sua área de atuação. Em 2008, um ano antes do centenário da 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica foram criados os  Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, com finalidade de ofertar educação profissional e 

tecnológica nos mais diversos recantos do pais.  

A Figura 3, abaixo, mostra as diferentes  mudanças  de denominações pelas quais 

a instituição passou.  
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 Fonte: MEC (2015) 

 

Com um histórico de mudanças e um passado centenário de muita confiabilidade, 

os hoje Institutos Federais causam inquietações e questionamentos quanto ao seu modelo 

multicampi com autonomia, isto é, tendo cada campus como unidade gestora e a sua 

identidade conforme a análise de Otranto (2010, p.105): 

 

                                               O Instituto Federal é, hoje, mais que um novo modelo institucional, é a expressão 

maior da atual política pública de educação profissional brasileira. Está produzindo 

mudanças altamente significativas na vida e na história das instituições que optaram 

por aderir à proposta governamental, por esse motivo essas mudanças precisam ser 

acompanhadas bem de perto. Algumas perguntas precisam ser respondidas nos 

próximos anos, dando abertura não somente para a continuidade da presente 

pesquisa, mas para novos estudos que tentem respondê-las. A primeira delas diz 

respeito à identidade construída, ao longo dos anos, por cada uma das instituições 

individualmente. Lutar pela manutenção dessa identidade pode comprometer a 

concepção do Instituto Federal? A segunda e terceira estão associadas à autonomia 

institucional: A autonomia prometida aos campi pode comprometer a autonomia do 

Instituto Federal? Como será a convivência entre elas? 
 

 

Nesse sentido, Otranto (2010) comenta sobre a necessidade de acompanhar a 

política pública de expansão da educação profissional por meio da trajetória de expansão dos 

Institutos Federais. Para a autora, deve ser verificado se a criação dos cursos em cada campus 

corresponde ao anseio da sociedade, se há  professores e técnicos para um bom atendimento 

das atividades, além de toda uma infraestrutura física adequada (laboratórios, bibliotecas, 

equipamentos) e, principalmente, é importante que a identidade da instituição seja mantida em 

cada um dos campi para que a expansão aconteça com critérios de qualidade assegurados na 

lei de criação dos Institutos Federais. 

 
Figura 3 – Linha de evolução dos institutos federais 
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3.3  A interiorização dos institutos federais 

 

 

Para Pacheco (2011), os institutos federais têm uma proposta político-pedagógica 

fundamentada na verticalização do ensino, da educação básica ao ensino superior. Nesse 

sentido, atuam permitindo que os seus docentes tenham a compreensão do aluno em todos os 

níveis de aprendizagem, compartilhando espaços de aprendizagem durante a formação 

discente. 

Na figura 4, que se encontra na página da Rede Federal no site do MEC (2017), 

pode-se observar, no mapa, o tamanho da expansão da Rede Federal de Educação Científica e 

Tecnológica no território brasileiro no ano de 2013. 

Figura 4 - Expansão e interiorização da Rede Federal 

 

 

          Fonte: MEC (2017) 

 

Os institutos federais, com seu formato multicampi, possibilitam que a educação 

profissional e superior chegue aos mais variados municípios brasileiros, permitindo que a 
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instituição atue nessas regiões na busca por um desenvolvimento sustentável com inclusão 

social. Sobre a atuação e intervenção dos institutos, Pacheco (2011, p.22) afirma: 

                                        O desenvolvimento local, regional ou nacional não pode prescindir do domínio, da 

produção e da democratização do conhecimento. Assim, esses institutos revelam-

se espaços privilegiados de aprendizagem, inovação e transferência de tecnologias 

capazes de gerar mudança na qualidade de vida de milhares de brasileiros. 
 

Ainda segundo o site MEC (2017),  a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (EPCT) se encontra em todo o território brasileiro, cobrindo 

aproximadamente 80% das microrregiões do pais. Em 2016, encontravam-se em efetivo 

funcionamento 637 (seiscentos e trinta e sete) campi e sete em construção. Desses, 590 

(quinhentos e noventa) se encontravam no interior brasileiro e 47 (qurenta e sete) nas capitais. 

São 41 (quarenta e um) Institutos Federais, sendo que alguns estados têm mais de um Instituto 

Federal, a saber:  

 Bahia - Instituto Federal Baiano e Instituto Federal da Bahia;  

 Goiás - Instituto Federal Goiano e Instituto Federal de Goiás;  

 Minas Gerais - Instituto Federal do Sul de Minas, Instituto Federal de 

Minas Gerais, Instituto Federal do Norte de Minas, Instituto Federal do 

Sudeste de Minas e Instituto Federal do Triângulo Mineiro;  

 Paraná - Instituto Federal do Paraná e Universidade Tecnológica do 

Paraná;  

 Pernambuco - Instituto Federal de Pernambuco e Instituto Federal do 

Sertão Pernambucano;  

 Rio de Janeiro - Instituto Federal Fluminense e Instituto Federal do Rio de 

Janeiro;  

 Rio Grande do Sul - Instituto Federal Sul-Rio-Grandense e Instituto 

Federal do Rio Grande do Sul e  

 Santa Catarina - Instituto Federal Catarinense e Instituto Federal de Santa 

Catarina.  

 

A rede EPCT conta ainda com cinco polos de inovação tecnológica que se 

encontram nos Institutos Federais da Bahia (IFBA), do Ceará (IFCE), do Espirito Santo 

(IFES), do Rio de Janeiro (IFFluminense) e de Minas Gerais (IFMG). Apesar de ter presença 

em 590 (quinhentos e novemta) municípios, vale ressaltar, que nem todos os campi ofertam 

educação superior.  
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Para a escolha da localização dos campi dos IFs, segundo MEC (2017), os 

critérios devem atender a três dimensões, quais sejam:  

 social (garantia de respeito aos direitos humanos); 

 geográfica (área de abrangência para a universalização do atendimento);  

 de desenvolvimento (arranjos produtivos locais e entorno de grandes 

investimentos).  

Na Tabela 6, encontram-se os campi da EPCT, com suas respectivas matrículas no 

ensino superior, na capital e no interior, no ano de 2015 (Censo da Educação Superior), 

extraídos do Inep MEC (2016)  

Tabela 6 - Matrículas na Rede EPCT - graduação -  2015 

EPCT IFS 
Campi Matrícula 

Capital  Interior Capital  Interior 

Acre 1 1 5 465 837 

Alagoas 1 2 15 1511 591 

Amapá 1 1 4 583 85 

Amazonas 1 3 12 2024 43 

Bahia 2 1 35 1693 3626 

Ceará 1 1 30 3454 7386 

Distrito Federal 1 2 9 1329  ------ 

Espirito Santo 1 1 20 793 3614 

Goiás 2 2 24 2791 6102 

Mato Grosso 1 2 17 2124 2715 

Maranhão 1 3 25 1988 3111 

Mato G do Sul 1 1 9 202 882 

Minas Gerais 6 1 72 3249 15851 

Pará  1 1 17 1618 2119 

Paraíba 1 2 19 3228 2819 

Paraná 2 2 35 259 2506 

Pernambuco 2 1 22 1307 2860 

Piauí 1 3 17 1987 1827 

Rio de Janeiro 3 2 43 4109 7273 

Rio Grande do Norte 1 3 18 1715 1936 

Rio Grande do Sul 3 2 40 723 8678 

Rondônia 1 2 7 189 1056 

Roraima 1 2 4 1037 -----  

São Paulo 1 2 37 3510 6953 

Santa Catarina 2 2 35 1408 4667 

Sergipe 1 1 8 991 886 

Tocantins 1 1 11 1032 1779 

TOTAL 41 47 590 45319 90202 
Fonte: MEC (2016) 
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Oito estados mantêm mais de um instituto federal: Bahia (2), Goiás (2), Minas 

Gerais (6), Paraná (2), Pernambuco (2), Rio de Janeiro (3), Rio Grande do Sul (3) e Santa 

Catarina (2). Quanto ao número de matrículas no interior do Brasil, a região sudeste apresenta 

37%, seguida pela região nordeste com 27,8%, a região sul com 17,6%, a região centro-oeste 

com 12,7% e a região norte com 4,6% 

O Gráfico 4 mostra o percentual de matrícula na capital e no interior em toda a 

Rede Federal de EPCT no ano de 2015. 

 

              Gráfico 4 - Percentual de matrículas no ensino superior na capital e no interior  
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                     Fonte: Inep (2016) 

 

O interior do país detém 66,56% do número de matrículas, mas, em regiões 

carentes como a região norte, o percentual é muito baixo. O Instituto Federal do estado de 

Roraima não ofereceu, no interior, matrículas na educação superior no ano de 2015.  

O Gráfico 5 apresenta a série histórica da expansão da Rede EPCT em número de 

unidades. 
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O Gráfico 5 aponta que, ao final do ano 2016, a  Rede Federal da EPCT passou a 

contar com 644 (seiscentas e quarenta e quatro) unidades, sendo 139 (cento e trinta e nove) 

campi preexistentes (anterior à criação dos IFs, em 2008), 214 (duzentos e quatorze) campi da 

expansão I de 2002– 2010, 3 (três) incorporações de escolas estaduais, 14 (quatorze) campi do 

Colégio Pedro II, 208 (duzentos e oito) campi da expansão II de 2011 – 2014, 5 polos de 

inovação tecnológica e 61 (sessenta e um) campi da expansão III de 2015 – 2016.  

O Gráfico 6 apresenta a série histórica da expansão da Rede EPCT em municípios 

atendidos. No final do ano de 2016, das 644 (seiscentas e quarenta e quatro) unidades da Rede 

Federal de EPCT, 568 (quinhentos e sessenta e oito) municípios brasileiros foram atendidos.  

  

                Gráfico 6 - Expansão da Rede EPCT em municípios - 2016 

 

                     Fonte: MEC (2017) 
 

 

O Gráfico 6 mostra que, de 1909 a 2002, 119 (cento e dezenove) municípios 

passaram a contar com a instituição em seu território; de 2003 a 2010, novas unidades foram 

criadas em 201 (duzentos e um) municípios; no final de 2010, mais um município foi 

atendido; de 2011 a 2014, foram  190 (cento e noventa) novos municípios e, de 2015 a 2016, 

57 (cinquenta e sete). 

A seção 4 tratará, especificamente, da educação superior no estado do Ceará e do  

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará (IFCE). 
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4 A EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO ESTADO 

DO CEARÁ  

 

Esta seção trata da expansão e interiorização da educação superior no estado do 

Ceará, com realce para os Institutos Federais.  

O percurso da educação superior no Ceará ocorreu como no resto do país, iniciou-

se nas capitais ou nas grandes cidades do interior. Para Santos (2015), dadas as condições de 

acesso, era difícil para as pessoas do interior e um privilégio para poucos, fazer um curso 

superior. Para tanto, era necessário deslocar-se da terra natal e morar na capital. 

Este deslocamento para ter acesso ao ensino superior também trouxe outros 

efeitos, conforme atesta Santos (2015, p. 2): 

Isto fortaleceu um modelo de desenvolvimento que acelerava o processo de 

concentração das populações nas capitais e metrópoles, sem, contudo criar-se 

condições sociais e econômicas adequadas nestes locais para tal, contribuindo como 

decorrência para intensificação dos problemas sociais. 
 

Segundo Santos (2015), o ensino superior no Ceará teve o seu marco inicial em 

1864 com o Seminário Episcopal do Ceará, 36 anos depois, em 1903, foi criada a Faculdade 

de Direito e em 1918 foi criada a  Escola de Agronomia. Em 1954, 47 anos depois da criação 

da primeira faculdade foram criadas a Universidade Federal do Ceará e a Faculdade de 

Filosofia do Crato. Em 1975 foi criada a Universidade Estadual do Ceará. 

Para Santos (2015, p.6): 

O Ceará diferenciou-se de outros estados nordestinos, pois, inicialmente, concentrou 

suas atividades na capital. A difusão do ensino superior teve inicio na década de 

1950 com a criação do Instituto de Ensino Superior do Cariri (IESC). O IESC era a 

entidade mantenedora do Ensino Superior na Diocese do Crato com a Faculdade de 

Filosofia do Crato, primeira unidade de ensino superior criada pelo MEC, no interior 

do estado do Ceará. A faculdade oferecia cinco cursos, todos reconhecidos pelo 

Ministério da Educação, a saber: Pedagogia, Letras, História, Ciências e Geografia. 

Com a criação de uma universidade pública no Crato, a Diocese, considerando que a 

gratuidade do ensino viria beneficiar os alunos pobres e melhorar a situação do 

corpo docente, acolheu a proposta de incorporar os cursos da Faculdade de Filosofia 

do Crato à nova Universidade. 
 

Em 2017, o Ceará tem em funcionamento 78 (setenta e oito) instituições de ensino 

superior cadastradas e regularizadas, segundo dados coletados no sistema de cadastro e-MEC 

de instituições de ensino superior do Ministério da Educação. Dessas, as instituições federais 

e estaduais mantêm campi no interior do Ceará e que, por serem campi, não foram 

computados no Quadro 7, a seguir. Das 78 (setenta e oito) instituições que oferecem ensino 

presencial, 66 (sessenta) são faculdades - sendo 35 (trinta e cinco) na capital e 31 (trinta e um) 

no interior; 5 centros universitários - 3 na capital e 2 no interior e 7 universidades - 3 na 
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capital e 4 no interior. Vale ressaltar que o interior do Ceará é atendido por um grande número 

de instituições de ensino superior oferecendo cursos de educação a distância que não foram 

contabilizados na Tabela 7 (MEC, 2017). 

 

Tabela 7 - Instituições de ensino superior no estado do Ceará 

Instituições de ensino superior no Ceará 

IFS Capital Interior Total 

Faculdade 35 31 66 

Centro Universitário  3 2 5 

Universidade (campi) 3 4 7 

Total 41 37 78 
Fonte: MEC (2017) 

 

O interior do Ceará conta com 4 campi da UFC, 8 campi da UECE , 1 campus da 

UVA, 2 campi da UNILAB, 5 campi da UFCA,  5 campi da URCA e 30 do IFCE. Dos 30 

campi do IFCE, 7 não oferecem ensino superior e 1(um) se encontra na capital. São, portanto, 

47 campi que, somados às 33 instituições do quadro 7, perfazem um total de 80  

estabelecimentos  oferecendo ensino superior no interior do Ceará. 

 

Gráfico 7 - Percentual de instituições de ensino superior no Ceará 
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Fonte: MEC (2017) 
 

 

Em 2017, o ensino superior se encontra presente de forma expressiva no interior 

do estado do Ceará, pois a presença das universidades é de 57%. No entanto, no cômputo 

geral 53%  se encontra em Fortaleza. 
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4.1 O Instituto Federal no estado do Ceará 

 

O IFCE, originário da Lei nº 11.892, de 29 dezembro de 2008, que instituiu a 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criou os Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia, e deu outras providências, tem atuado na consolidação do 

seu programa de expansão, fazendo crescer no estado do Ceará a educação profissional e 

tecnológica (IFCE, 2017). 

A história centenária do IFCE inicia-se no limiar do século XX, quando o então 

Presidente Nilo Peçanha, inspirado nas escolas vocacionais francesas, criou, mediante o 

Decreto n° 7.566, de 23 de setembro de 1909, as Escolas de Aprendizes Artífices, destinadas 

a dotar de formação profissional “os pobres e desvalidos da sorte”. A instituição acompanhou 

toda a história dos Institutos Federais, uma vez que foi criada em 1909 (IFCE, 2017). 

De acordo com dados de IFCE (2017), em 1937, tornou-se Liceu Industrial de 

Fortaleza e, em 1940, passou a funcionar como Liceu Industrial do Ceará. Quinze anos 

depois, em 1965, tornou-se Escola Técnica Federal do Ceará e, em 1994, a Lei 8.948 

transformou as Escolas Técnicas (mediante decreto específico para cada uma) em Centros 

Federais de Educação Tecnológica. Em 1999, a Escola Técnica Federal do Ceará passou a 

mais uma nova institucionalidade, Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará 

(CEFETCE).  

Com essa nova institucionalidade, o CEFET-CE teve uma nova missão 

institucional que ampliou o seu campo de ação no ensino, na pesquisa e na extensão. Foi 

autorizado a  ministrar ensino superior de graduação e de pós-graduação, mediante o Decreto 

nº 5.224, de 14 de setembro de 2004, artigo 3º, inciso V - oferta de ensino superior de 

graduação e de pós-graduação na área tecnológica (IFCE, 2017). 

Em 2008, como Instituto Federal do Ceará, a instituição, motivada pela nova 

institucionalidade, sentiu a necessidade de revisar os seus princípios fundamentais e, em 2010, 

a comunidade acadêmica do IFCE participou da  escolha do que seriam as novas normas e 

novos padrões de condutas que passariam a mover as ações do IFCE, segundo dados de IFCE 

(2008). O resultado do processo de escolha foi submetido e aprovado pelo Conselho Superior  

e o Instituto Federal do Ceará passou a orientar-se pelos seguintes princípios: 

 Missão: Produzir, disseminar e aplicar conhecimentos científicos e tecnológicos na 

busca de participar integralmente da formação do cidadão, tornando-a mais 

completa, visando sua total inserção social, política, cultural e ética. 
 Visão: Produzir, tornar-se padrão de excelência no ensino, pesquisa e extensão na 

área de ciência tecnologia. 
 Valores: Nas suas atividades, o IFCE valorizará o compromisso ético com 

responsabilidade social, o respeito, a transparência, a excelência e a determinação 
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em suas ações, em consonância com os preceitos básicos de cidadania e 

humanismo, com liberdade de expressão, com os sentimentos de solidariedade, 

com a cultura de inovação, com ideias fixas na sustentabilidade ambiental. 
 

 

Em 2009, inicia-se efetivamente o processo de expansão e interiorização e os  

campi do IFCE passam a ocupar o interior do estado do Ceará. Em 2016, foi inaugurada a 

sede própria da Reitoria e, neste ano, havia em funcionamento 24 campi, o Hotel Escola de 

Guaramiranga, 22 polos de Educação a Distância (Ead) e o Polo de Inovação de Fortaleza.  

Em 2017, foi inaugurado o Memorial do Instituto Federal, junto ao prédio da 

Reitoria, o IFCE havia alcançado o número de 30 campi em funcionamento e já estava com 

dois em construção (IFCE, 2017). 

A Figura 5, mostra o mapa com a atuação do IFCE em todo o estado do Ceará em 

2016. Os campi estão presentes em 31 municípios do Ceará e os polos de Ead em 22. Vale 

destacar que, na cidade de Fortaleza, encontram-se a Reitoria, o campus de Fortaleza, um polo 

de Ead e o Polo de Inovação de Fortaleza, conforme disposto no mapa do Ceará ilustrado 

abaixo. 

Figura 5 - Expansão e interiorização do IFCE - 2016 

 

 
           Fonte: IFCE ( 2017) 
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Os primeiros cursos de graduação do IFCE, de acordo com registro no Censo da 

Educação Superior do INEP, iniciaram as suas atividades em 2001, após 2 anos da 

autorização  para a instituição ministrar ensino superior por meio do Decreto nº 5.225. Em 

2002, o CEFET-CE oferecia 11 (onze) cursos de graduação, todos na capital, no campus de 

Fortaleza. Desse total, 9 (nove) eram do curso Superior de Tecnologia e 2 (dois) de 

licenciatura, Física e Matemática. Todos os cursos eram ofertados na modalidade presencial 

(INEP, 2016). 

Até o ano de 2008, embora já funcionasse oferecendo educação superior, a 

instituição atuava de forma limitada quanto à educação superior. Para criar um curso tinha que 

solicitar ao MEC e submeter-se a todos os trâmites de uma instituição que não goza de 

autonomia. 

Com a promulgação da Lei 11.892/2008, os institutos federais foram equiparados 

às universidades federais, no que tange à avaliação e supervisão da instituição e de seus 

cursos de educação superior. Na sua atuação, exercerão o papel de instituições acreditadoras e 

certificadoras de competências profissionais e têm autonomia para criar e extinguir cursos. 

Em 2017, com a aprovação da Resolução nº 100, de 27 de setembro de 2017,  pelo 

Conselho Superior (Consup) do IFCE, é instituído o Regulamento para a criação, suspensão 

de ofertas de novas turmas, reabertura e extinção de cursos técnicos e de graduação 

presenciais do IFCE, que passa a ordenar uma ação política institucional para o processo de 

escolha de cursos. Os artigos 4º e 6º, respectivamente, do Capítulo III do Regulamento trata 

das etapas de criação de cursos: 

 

Art. 4º O processo de criação de novos cursos no IFCE deve seguir o que determina 

este regulamento, dividindo-se em duas etapas: Estudo de potencialidades da região 

e Implantação de curso. 
Art. 6º O estudo técnico de potencialidades consiste na caracterização territorial da 

região, contextualização das empresas e indústrias, empregabilidade da região, 

estudo e análise do índice de desenvolvimento do município e do produto interno 

bruto, arranjo produtivo local, vocação predominante na região, descrição detalhada 

da escolaridade, mapeamento dos cursos já existentes na região e candidatos em 

potencial, em conformidade com a lei de criação dos Institutos Federais. os 

Institutos Federais. 
 

O Regulamento trata também do ordenamento dos cursos de graduação orientando 

que, para sua criação, o campus deve seguir esta ordem: licenciatura, tecnologia e 

bacharelado. 

O Quadro 7 apresenta a série histórica de 18 anos da evolução do número de 

cursos de graduação criados pelo IFCE, de 2002 a 2016. De 2002 a 2011 os dados foram 
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extraídos do Censo da Educação Superior do INEP e, de 2012 a 2016, do Sistema Nacional de 

Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC).  

Quadro 7 - Evolução dos cursos de graduação do IFCE 

Número de cursos coletados no ano 

Censo Sistec 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

11 13 20 21 21 27 31 49 59 70 70 72 74 80 82 87 

Fonte: adaptado Inep (2016) – MEC (2017)  

 

Conforme os dados expostos no Quadro 7 acima,  de 2002 até 2008 foram criados 

31 cursos de graduação pelo CEFET-CE e, de 2009 a 2016, como  IFCE, foram criados 51 

novos cursos. O ano de  maior crescimento em número de curso foi 2009 com a criação de 18 

novos cursos. A partir daí, a criação de cursos se deu mais lentamente. No ano de 2012, não 

foi criado nenhum curso de graduação. 

O Gráfico 8 apresenta a evolução em números percentuais, onde se observa que o 

maior aumento percentual ocorreu em 2008/2009, na passagem para Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 

Gráfico 8 - Percentual de evolução dos cursos de graduação do IFCE 
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  Fonte: adaptado Inep (2016) – MEC (2017)  
 

No  Gráfico 8, observa-se que a instituição como CEFET apresentou maior 

percentual de crescimento, 35%,  em 2004, sendo superado pelo crescimento de 37% em 2009 

como IFCE. Os menores índices de crescimento ocorreram em 2011 e 2012 e foi de apenas 

1%. 

No Quadro 8 apresenta-se a série histórica de 12 anos na evolução de matrículas 

nos cursos de graduação ofertados pela instituição (de 2005 a 2008, como CEFET e, de 2009 

 

Anos 

 

P 

e 

r 

c 

e 

n 

t 

u 

a 

l 

 



 
 

67 
 

 
 
   

a 2016, como Instituto Federal), com consulta no Sistema Nacional de Informações da 

Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) e no Censo da Educação Superior. 

Quadro 8 - Evolução do número de matrículas na graduação do IFCE 

Censo INEP Sistec MEC 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2.976 3.405 3.978 4.810 6.736 6.840 8.620 13.988 16.572 17.383 17.810 20.265 20.349 

23% 13% 14% 17% 29% 2% 21% 38% 16% 5% 2% 12% 0,34% 

Fonte: adaptado de Inep– MEC (2016)  

Comparando-se os quadros 7 e 8, observa-se no Quadro 7 que, em 2009, ocorreu a 

criação de 18 cursos e, pelo Quadro 8, neste mesmo ano, as matrículas apresentaram o maior 

índice de crescimento na série histórica que foi de 29%. 

O Gráfico 9 apresenta a evolução das matrículas em números percentuais onde se 

verifica que o maior aumento ocorreu em 2008/2009, na passagem de CEFET para Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 

Gráfico 9 - Percentual de evolução do número de matrículas na graduação do IFCE 
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    Fonte: adaptado de Inep – MEC (2017)  
 

O Quadro 9 mostra a evolução da criação dos campi do IFCE conforme a 

sequência abaixo: 

 2008 e 2009 - existiam 9 campi (Fortaleza, Juazeiro do Norte, Cedro, 

Maracanaú, Iguatu, Sobral, Quixadá, Limoeiro do Norte e Crato);  

 2010 - foram criados mais 3 campi (Acaraú, Canindé e Crateús).  

 2013 –criou-se 11 campi (Aracati, Baturité, Camocim, Caucaia, 

Jaguaribe, Morada Nova, Tauá, Tabuleiro do Norte, Tianguá, Umirim e 

Ubajara);  
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 2014 - foi inaugurado o campus de Jaguaruana e Guaramiranga; 

 2015 – criou-se o campus de Itapipoca.  

 2016 – criou-se os campi de (Boa Viagem, Horizonte, Paracuru e Pecém).   

 2017 – criou-se o campus de Acopiara 

Quadro 9 - Linha cronológica da criação dos campi do IFCE 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fortaleza Fortaleza Fortaleza Fortaleza Fortaleza Fortaleza Fortaleza Fortaleza Fortaleza Fortaleza 

Juazeiro do 

Norte 

Juazeiro do 

Norte 

Juazeiro do 

Norte 

Juazeiro do 

Norte 

Juazeiro do 

Norte 

Juazeiro do 

Norte 

Juazeiro do 

Norte 

Juazeiro do 

Norte 

Juazeiro do 

Norte 

Juazeiro do 

Norte 

Cedro Cedro Cedro Cedro Cedro Cedro Cedro Cedro Cedro Cedro 

Maracanaú Maracanaú Maracanaú Maracanaú Maracanaú Maracanaú Maracanaú Maracanaú Maracanaú Maracanaú 

Iguatu Iguatu Iguatu Iguatu Iguatu Iguatu Iguatu Iguatu Iguatu Iguatu 

Sobral Sobral Sobral Sobral Sobral Sobral Sobral Sobral Sobral Sobral 

Quixadá Quixadá Quixadá Quixadá Quixadá Quixadá Quixadá Quixadá Quixadá Quixadá 

Limoeiro 

do Norte 

Limoeiro 

do Norte 

Limoeiro 

do Norte 

Limoeiro 

do Norte 

Limoeiro 

do Norte 

Limoeiro 

do Norte 

Limoeiro 

do Norte 

Limoeiro 

do Norte 

Limoeiro 

do Norte 

Limoeiro do 

Norte 

Crato Crato Crato Crato Crato Crato Crato Crato Crato Crato 

 
  Acaraú Acaraú Acaraú Acaraú Acaraú Acaraú Acaraú Acaraú 

 
  Canindé Canindé Canindé Canindé Canindé Canindé Canindé Canindé 

 
  Crateús Crateús Crateús Crateús Crateús Crateús Crateús Crateús 

 
        Aracati Aracati Aracati Aracati Aracati 

 
        Baturité Baturité Baturité Baturité Baturité 

 
      Camocim Camocim Camocim Camocim Camocim 

  
      Caucaia Caucaia Caucaia Caucaia Caucaia 

  
      Jaguaribe Jaguaribe Jaguaribe Jaguaribe Jaguaribe 

  
      

Morada 

Nova 

Morada 

Nova 

Morada 

Nova 

Morada 

Nova 

Morada 

Nova 

  
      Tauá Tauá Tauá Tauá Tauá 

     
Tabuleiro 

do Norte 

Tabuleiro 

do Norte 

Tabuleiro 

do Norte 

Tabuleiro 

do Norte 

Tabuleiro do 

Norte 

     
Tianguá Tianguá Tianguá Tianguá Tianguá 

     
Umirim Umirim Umirim Umirim Umirim 

     
Ubajara Ubajara Ubajara Ubajara Ubajara 

     
  Jaguaruana Jaguaruana Jaguaruana Jaguaruana 

      
Guaramiranga Guaramiranga Guaramiranga Guaramiranga 

       
Itapipoca Itapipoca Itapipoca 

        
Boa 

Viagem 
Boa Viagem 

        
Horizonte Horizonte 

        
Paracuru Paracuru 

        
Pecém Pecém 

          
Maranguape 

          
Acopiara 

 

Fonte: MEC (2017) 

 

A lei de criação é de dezembro de 2008. Neste ano e no seguinte nenhum campus 

foi criado. Era a época de planejamento e implementação de obras de construção civil.  Do 

ano 2008 ao ano de 2017 foram criados 23 campi. 
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O Gráfico 10 mostra a evolução percentual da criação dos campi. O ano de 2013 

apresentou o percentual de 48%, resultado da finalização das obras de construção dos campi 

iniciadas após a lei de criação dos institutos federais. Este foi o ano de maior número de obras 

de construção de campi concluídas.  

Gráfico 10 - Evolução percentual da criação dos campi do IFCE 
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               Fonte: MEC (2017) 

 

O Quadro 10 apresenta a série histórica dos indicadores de desempenho do IFCE. 

A instituição adota, para cálculos dos indicadores, a metodologia determinada no Manual para 

Cálculo dos Indicadores de Gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica – 2.0 (Indicadores, definições, fórmulas de cálculo e critérios), para a apuração 

dos dados e atende às determinações do Ministério de Educação pactuadas com o Tribunal de 

Contas da União (MEC, 2016).   

São 11 indicadores, a saber: 6 acadêmicos, 4 administrativo/financeiro, 1 de 

gestão de pessoas e 1 socioeconômico (que mede a renda familiar per capita dos alunos). 

Esses indicadores são resultado de um acordo feito entre o MEC e o Tribunal de contas da 

União (TCU). Estão inseridos no Acórdão TCU Nº 2.267/2005 como parte do Relatório de 

Gestão que, anual e obrigatoriamente, toda instituição que utiliza dinheiro público deve 

apresentar como prestação de contas da utilização dos aportes financeiros recebidos e do seu 

desempenho por meio dos resultados dos indicadores de suas ações ao órgão de controle 

externo. Além dos indicadores do Acórdão do TCU, o IFCE criou seus próprios indicadores 

nas áreas do ensino, de extensão, de pesquisa, de administração financeira, de administração 

de gestão de pessoas, de assistência estudantil e de infraestrutura, que se encontram no seu 

Plano de Desenvolvimento Institucional, no intuito de medir o resultado de suas ações e 

redirecionar as suas atividades, o que é feito trimestralmente no Plano Anual de Atividades  

(PAA).  
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Quadro 10 - Série histórica dos indicadores de desempenho do IFCE 

Indicadores Fórmula de cálculo 

Exercícios 

2016 2015 2014 2013 2012 

A
ca

d
êm

ic
o
s 

Relação 

Candidato/Vaga 
RCV= inscrições / 

vagas ofertadas 

14,43 11,99 19,32 9,50 10,58 

Relação 

Ingressos/Aluno 
RIM= número de 

ingressos/ alunos 

matriculados X 100 

37,14% 23,08% 30,39% 40,75% 25,29% 

Relação Concluinte 

/Alunos  

RCM= número de 

concluintes /alunos 

matriculados X 100       
9,73% 6,61% 8,70% 8,84% 5,45% 

Índice de Eficiência 

Acadêmica – 

Concluintes 

EAC= (∑ nº de 

concluintes /∑ nº de 

todas as situações 

finais) X100 

41,65% 40,31% 44,24% 36,64% 31,20% 

Índice de Retenção 

do Fluxo Escolar 
 

RFE= número de 

alunos retidos x 100 / 

alunos matriculados 
35,75% 38,22% 32,14% 29,21% 32,38% 

Relação de 

Alunos/Docente em 

tempo integral 

RAD= número de 

alunos matriculados / 

número de docentes 
29,97 26,05 25,57 27,34 23,17 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o
s 

Gastos Correntes por 

Aluno 
GCA= total de gastos 

/ alunos matriculados 
11.340,15 12.116,01 10.011,99 8.217,44 

 

 

8.190,47 

 

Percentual de Gastos 

com Pessoal 

GCP= total de gastos 

com pessoal x 100 / 

gastos totais 
71,43% 69,35% 62,06% 60,53% 61,74% 

Percentual de Gastos 

com outros Custeios 

GOC= total de gastos 

com outros custeios 

/gastos totais x 100 
19,55% 15,39% 17,97% 18,84% 17,85% 

Percentual de Gastos 

com Investimentos 

CGI= total de gastos 

despesas de 

investimentos / gastos 

totais x 100                             

gastos totais 

7,61% 11,99% 16,59% 16,86% 16,67% 

Gestão 

de 

Pessoa 

Índice de Titulação 

do Corpo Docente 

TCD= (G x 1 + A x 2 

+ E x 3 +M x 4 +D x 

5) / G+A+E+M+D 
3,86 3,81 3,60 3,40 3.25 

Fonte: IFCE (2017) 
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4.2  O IFCE e a Comissão Própria de Avaliação: cursos avaliados 

 

Na subseção 3.2.3, a Comissão Própria de Avaliação é citada quanto ao seu papel 

na avaliação institucional para credenciamento e recredenciamento da instituição e 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos. 

O Art. 11 da Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), é regulamentado pela Portaria nº. 

2.051, do MEC, de 09 de julho de 2004 que trata da obrigatoriedade da existência da 

Comissão Própria de Avaliação nas instituições de ensino superior e traz dois incisos sobre as 

diretrizes para a sua constituição, quais sejam: 

 

  Art. 11. Cada instituição de ensino superior, pública ou privada, constituirá 

Comissão Própria de Avaliação - CPA, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

publicação desta Lei, com as atribuições de condução dos processos de avaliação 

internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas 

pelo INEP, obedecidas as seguintes diretrizes: 
I – constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino superior, ou 

por previsão no seu próprio estatuto ou regimento, assegurada a participação de 

todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, e 

vedada a composição que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos; 
II – atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes 

na instituição de educação superior (MEC, 2016). 
 

Em 21 de junho de 2004, o Centro Federal de Ensino Tecnológico (CEFET), 

atualmente IFCE, criou a sua primeira Comissão Própria de Avaliação que foi reconduzida, 

em 2008, para um segundo mandato por meio da Portaria Nº 665/GDG/2008, com vigência 

até 2010. Essa segunda comissão geral tinha o apoio de oito subcomissões, cada uma delas 

composta por três membros (um técnico administrativo, um docente e um discente), indicados 

pelo diretor do campus e nomeados pelo reitor. Essa Comissão atuou ativamente no intuito de 

criar no IFCE uma cultura de autoavaliação, organizando jornadas, ora no campus de 

Fortaleza ora em outros campi, objetivando compartilhar conhecimentos, discutir o processo 

avaliativo, bem como dar suporte às subcomissões para a realização de seus trabalhos. A 

primeira jornada, realizada em Fortaleza, possibilitou a integração dos membros da CPA com 

os representantes de cada subcomissão (IFCE, 2016). 

Os encontros tinham programação e objetivos definidos:  

 conhecer a fundo  o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), as diretrizes da avaliação institucional; 

 definir estratégias voltadas à sensibilização da comunidade; 

 sistematizar as contribuições da comunidade acadêmica; 
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 definir os indicadores a serem avaliados; 

 elaborar a proposta de autoavaliação; 

 desenvolver a metodologia e instrumentais de avaliação; 

 validar os instrumentos da avaliação; 

 compilar os dados e análise da avaliação; 

 elaborar e divulgar  o relatório final e 

  enviar ao INEP cada relatório finalizado (IFCE, 2016). 

 

No site do IFCE, estão dispostos oito relatórios da CPA em que o primeiro 

corresponde ao período de 2007 a 2009 e, a partir daí, o relatório passa a ser anual. A CPA 

sistematiza a coleta de informações referentes aos aspectos físicos, estruturais e pedagógicos 

da instituição e, ao final do processo, o relatório é enviado ao INEP e ao Conselho Superior 

do IFCE (IFCE, 2016).  

A avaliação interna do IFCE é feita através de questionário de satisfação 

elaborado pela CPA e dirigido à comunidade acadêmica, sendo compilados os dados 

referentes ao que foi detectado como fragilidades e virtudes nas dez dimensões da avaliação 

externa feita pelo INEP (INEP, 2016). A avaliação  deve atender ao seguinte roteiro:  

 

 Dimensão 1 - A missão e o plano de desenvolvimento institucional (PDI);  

 Dimensão 2 - A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão 

e as respectivas normas de operacionalização; 

 Dimensão 3-A responsabilidade social da instituição, considerada 

especialmente no que se refere à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural;  

 Dimensão 4 - A comunicação com a sociedade;  

 Dimensão 5 - As políticas de pessoal, a carreira dos corpos docente e de 

técnico administrativos;  

 Dimensão 6 - Organização e gestão da instituição, especialmente o 

funcionamento e a representatividade dos colegiados;  

 Dimensão 7 -  Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação;  

 Dimensão 8 - Planejamento dos processos e avaliação dos resultados; 

  Dimensão 9 - Políticas de atendimento aos estudantes e  
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  Dimensão 10 -  Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social 

de manter a oferta da educação superior.  

No portal do IFCE, na página Avaliação Institucional, encontram-se informações 

relativas à Comissão Própria de Avaliação do IFCE, um histórico das primeiras avaliações 

externas da instituição, em 2011, quando foram avaliados 12 cursos nos campi de Fortaleza, 

Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú e Sobral, onde o curso de bacharelado em 

Engenharia Telecomunicações do campus de Fortaleza e o curso de Tecnologia em Irrigação e 

Drenagem de Limoeiro do Norte obtiveram o conceito máximo CC5. 

Dos 107 cursos de graduação oferecidos pelo IFCE, 57 cursos foram avaliados e 

seus “conceitos de curso (CC)” foram de 3 a 5, numa escala em que o conceito máximo é 5. O 

Quadro 11 mostra o resultado das avaliações de 2011 a 2016: 

Quadro 11 - Série histórica da avaliação dos cursos do IFCE 

Conceito 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CC 3 4 2 2 1 3  

CC 4 5 5  14 16 2 

CC 5 3      
Fonte: MEC (2017) 

No Gráfico 11, apresenta-se a série histórica, onde 21% dos cursos avaliados 

obtiveram CC3 74%, CC4  5%  e CC5 11%. 

Gráfico 11 - Série histórica da avaliação dos cursos do IFCE 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

CC 3

CC 4

CC 5

 
             Fonte: MEC (2017) 

Segundo o Inep (20016), a avaliação dos cursos de graduação tem o objetivo de 

"identificar as condições de ensino oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil 

do corpo docente, às instalações físicas e à organização didático-pedagógica.”  
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Os cursos do IFCE conseguiram avaliação positiva que varia de 3 a 5. Cursos com 

conceito 3 são aqueles que atendem plenamente aos critérios de qualidade para funcionar; os 

de conceito 4 contemplam muito bem os critérios de qualidade para funcionar e, da mesma 

forma, cursos com conceito 5 são de excelência, devendo ser vistos como referência pelos 

demais. Nesse caso, o Gráfico 11 aponta a qualidade dos cursos avaliados da instituição. 

A próxima seção tratará dos procedimentos metodológicos, da escolha do locus da 

pesquisa e do perfil dos campi selecionados.   
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A partir dos objetivos, são traçados os procedimentos metodológicos que ajudarão 

a entender e encontrar respostas ao problema de pesquisa. A escolha da metodologia de 

pesquisa é um dos passos mais importante na explicitação do tema e da compreensão do 

objeto de estudo. Esta seção, portanto, trata da tipologia de pesquisa, aborda os critérios da 

escolha do  lócus da pesquisa, o instrumento, a estratégia para o seu desenvolvimento, e o 

perfil das cidades e dos campi onde será aplicada a pesquisa.  

5.1 Tipologia de pesquisa 

 

Gil (2008, p.26) define pesquisa “...como o processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir 

respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos.” 

Esta pesquisa, portanto, quanto à abordagem do problema, classifica-se como 

quantitativa por utilizar a quantificação na coleta e tratamento de dados, mediante técnicas 

estatísticas e, uma vez que mede resultados numéricos, para medir o grau de expectativa e 

satisfação de alunos quanto à expansão e interiorização do ensino superior).  

Com respeito à finalidade, esta é uma pesquisa aplicada, visto que será efetuada 

uma pesquisa de campo. Sobre isso, Gil (2008, p.26 - 27) afirma:   

A pesquisa aplicada, por sua vez, apresenta muitos pontos de contato com a pesquisa 

pura, pois depende de suas descobertas e se enriquece com o seu desenvolvimento; 

todavia, tem como característica fundamental o interesse na aplicação, utilização e 

consequências práticas dos conhecimentos. Sua preocupação está menos voltada 

para o desenvolvimento de teorias de valor universal que para a aplicação imediata 

numa realidade circunstancial.  
 

 

Quanto aos seus objetivos, a pesquisa é de caráter exploratório. Segundo Gil 

(2008), esse tipo de pesquisa é utilizada para esclarecer e modificar conceitos e ideias. Aqui 

se pretende esclarecer o quanto as políticas de expansão contribuíram para a interiorização do 

ensino superior, tendo como finalidade mensurar o grau de expectativa e de satisfação do 

corpo discente com relação aos cursos de graduação dos campi de Aracati, Canindé e Sobral. 

O autor afirma que esse tipo de pesquisa envolve “levantamento bibliográfico e documental e 

entrevistas não padronizadas e estudos de caso”. Assim, para ele, a pesquisa exploratória 

proporciona familiaridade com o problema e pode assumir a forma de pesquisa bibliográfica 

(livros e artigos científicos) e estudo de caso. 

Quanto aos procedimentos técnicos, enquadra-se como pesquisa bibliográfica, 

através da qual se  obtém conhecimentos sobre o assunto, e pesquisa documental, com 
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extração de relatórios de alunos e cursos nos sistemas e-mec e Sistec do MEC, onde se 

encontram os conceitos de cursos, registro dos alunos e o estudo de caso. 

Para Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é construída a partir de livros, artigos 

científicos e todo trabalho de pesquisa requer a utilização desse material. Ele comenta, ainda, 

que a principal vantagem da pesquisa bibliográfica “...reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que 

poderia pesquisar diretamente.” 

No entanto, Gil (2008, p.50) expõe os cuidados que se deve ter quanto às fontes: 

Estas vantagens da pesquisa bibliográfica têm, contudo, uma contrapartida que pode 

comprometer em muito a qualidade da pesquisa. Muitas vezes as fontes secundárias 

apresentam dados coletados ou processados de forma equivocada. Assim, um 

trabalho fundamentado nessas fontes tenderá a reproduzir ou mesmo a ampliar seus 

erros. Para reduzir esta possibilidade, convém aos pesquisadores assegurarem-se das 

condições em que os dados foram obtidos, analisar em profundidade cada 

informação para descobrir possíveis incoerências ou contradições e utilizar fontes 

diversas, cotejando-se cuidadosamente.  
 

Quanto à pesquisa documental, o mesmo autor (2008, p.51) afirma que se 

assemelha à bibliográfica, o que muda é a natureza das fontes: “... a pesquisa documental 

vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem 

ser reelaborados de acordo como os objetivos da pesquisa.” 

 Quanto ao  procedimento técnico a ser utilizado – o estudo de caso – recorreu-se 

a YIN (2005, p.32), pois este assevera que o estudo de caso é um estudo empírico, que se 

apoia em várias fontes de evidência: “Em outras palavras, você poderia utilizar o método de 

estudo de caso quando deliberadamente quisesse lidar com condições contextuais - 

acreditando que elas poderiam ser altamente pertinentes ao seu fenômeno de estudo.” 

Para Yin (2001), as características mais importantes de um estudo de caso são: 

 

 O fenômeno é observado em seu ambiente natural; 

 Os dados são coletados por diversos meios; 

  um ou mais entes (pessoas, grupos, organizações) são examinados; 

   o pesquisador precisa especificar previamente o conjunto de variáveis;  

 o estudo enfoca eventos contemporâneos; 

 requer um problema que convoca a compreensão holística de um evento ou de 

uma situação em questão usando a lógica indutiva, ou seja, do particular ou do 

específico para o geral. 

Assim, quanto à caracterização, esta  pesquisa encontra-se definida no Quadro 12: 
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Quadro 12 – Caracterização da pesquisa 

Caracterização da Pesquisa 

Quanto à finalidade Pesquisa pura ou básica  
Quanto à abordagem do 

problema Pesquisa quantitativa  

Quanto aos objetivos Pesquisa exploratória 

Quanto aos procedimentos técnicos Estudo de caso 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

5.2 Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento para verificar o grau de expectativa e satisfação com a expansão e 

interiorização do ensino superior foi um questionário. Lakatos e Marconi (2003, p. 201) assim 

conceituam o questionário: 

Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questionário ao informante, pelo 

correio ou por um portador; depois de preenchido, o pesquisado devolve-o do 

mesmo modo. Junto com o questionário deve-se enviar uma nota ou carta 

explicando a natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade de obter 

respostas, tentando despertar o interesse do recebedor, no sentido de que ele 

preencha e devolva o questionário dentro de um prazo razoável. Em média, os 

questionários expedidos pelo pesquisador alcançam 25% de devolução. 
 

 

Para Gil (2008), a aplicação de questionário apresenta vantagens e desvantagens. 

No entanto, com relação às desvantagens apresentadas por ele, não se aplicam a esta pesquisa, 

pois o questionário foi respondido na presença da pesquisadora, o que garantiu um alto 

retorno por parte dos respondentes, atenuando-as.  

No Quadro 13, registro das vantagens e desvantagens do questionário. 

Quadro 13 - Vantagens e desvantagens da aplicação de questionário 

     Vantagem Desvantagem 

1. Economia de tempo 1. Baixa % de retorno   

2. Atinge maior número de pessoas 
2. Número alto de perguntas sem 

respostas 

3. Abrange área geográfica mais ampla 
3. Impossibilidade de ajudar ao 

respondente 

4. Economia de pessoal 
4. Dificuldade de compreensão (sem 

ajuda)  

5. Resposta mais rápidas e precisas 5. Devolução tardia 

6. Liberdade e anonimato 6. Uma pergunta pode influenciar a outra 

7. Menos risco de distorção 7. Universo mais homogêneo 

Fonte: adaptado  de GIL (2008). 
 

 

Segundo Schleich, Polydoro e Santos (2006, p.11), a pesquisa de satisfação surgiu 
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na década de 60 com os estudos de satisfação ocupacional de BETZ, MENN, STARR 

KLINGENSMITH (1971), que relatam: 

Nos últimos anos observa-se um aumento da população universitária com           

características bastante heterogêneas como: classe social, gênero, objetivos, 

expectativas, trajetória acadêmica anterior, faixa etária, situação de trabalho e opção 

pelo turno, dentre outras. As instituições estão se multiplicando para atender a essa 

demanda, no entanto, também é preciso que estejam preparadas não só por meio de 

inovação tecnológica e novos espaços educativos, mas com a busca de maior 

conhecimento sobre o estudante de ensino superior. Dessa forma, poderão realmente 

promover, durante o processo de formação, o desenvolvimento cognitivo, 

vocacional, pessoal, social e cultural de seus alunos. 
 

Os autores (2006, p. 13, sic) comentam sobre o College Student Satisfaction 

Questionnaire (CSSQ), instrumento criado por Betz, Klingensmitl e Menne para medir e 

avaliar a satisfação do estudante com o trabalho e com o ambiente acadêmico. O instrumento 

foi construído atendendo a seis dimensões: 

 

1. Políticas e Procedimentos, que inclui as regras que afetam as atividades e 

progressos dos estudantes, como escolha das matérias, uso do tempo livre;  
2. Condições de Trabalho, relacionada às condições físicas da vida acadêmica, 

como limpeza e conforto da residência, adequação das áreas de estudo no campus, 

qualidade das refeições, infra-estrutura para descanso entre as aulas;  
3. Compensação, que se refere à quantidade de investimentos (esforços) 

necessários para alcançar os resultados acadêmicos, e seu efeito dessa demanda nas 

realizações de outras necessidades e objetivos; 
4. Qualidade da Educação, que engloba as várias condições acadêmicas 

relacionadas ao desenvolvimento intelectual e vocacional do estudante, como a 

competência e disponibilidade de ajudar dos professores e funcionários, e a 

adequação do currículo, método de ensino e tarefas requeridas; 
5. Vida Social, que inclui as oportunidades para encontros socialmente 

relevantes, como namoro, pessoas interessantes e compatíveis, amizades, 

participação em eventos e atividades sociais informais no campus e  
6. Reconhecimento, referente às atitudes e comportamentos do professor e 

outros estudantes que são indicadores da aceitação do estudante como um indivíduo 

de valor. 
 

Schleich, Polydoro e Santos (2006) construíram uma escala de satisfação com a 

experiência acadêmica para investigar o grau de satisfação de estudantes de  cursos noturnos 

em uma instituição de ensino superior em São Paulo na área de Administração, Ciências da 

Computação e Comunicação. 

 Pereira (2007) desenvolveu um instrumento para  medir a competência docente 

de professores doutores de 20 departamentos de engenharia química. Antonelli, Colauto e 

Cunha (2012, p.78) desenvolveram um questionário, a partir  de um instrumento construído 

por Pereira (2007), que mede o grau de expectativa e satisfação dos estudantes do curso de 

Ciências Contábeis com relação às competências docentes na Universidade Federal do 

Paraná, Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Universidade Federal de Minas Gerais. 
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Cunha Gomes e Beck (2016) verificaram o impacto dos fatores propostos por Paswan e 

Young (2002) denominados Studente Instructional Rating Sistem na satisfação geral dos 

estudantes do curso de Ciências Contábeis de universidades públicas de Santa Catarina.  

Souza, Alves e Buss (2016) pesquisaram sobre quais fatores satisfazem ou 

insatisfazem os estudantes dos cursos de graduação em Administração na Universidade 

Federal do Mato Grosso do Sul, comparando os resultados entre os cursos presencial e na 

modalidade a distância.  

Rodrigues e Liberato (2016) verificaram a  satisfação com a experiência 

acadêmica e a sua relação com a vontade de concluir o curso entre estudantes do curso de 

Engenharia, em instituições  privadas do ensino superior nas cidades de Belo Horizonte e 

Vitória, partindo de uma escala validada com três fatores: satisfação com o curso, satisfação 

com a instituição e oportunidades de desenvolvimento. 

Rodrigues e Liberato (2016, p.18) registram os resultados da pesquisa: 

Os resultados apontam que o fator satisfação com o curso foi o que apresentou maior 

significância estatística, as variáveis como corpo docente com domínio do conteúdo, 

estratégia de aula utilizada pelos professores, compromisso da instituição com a 

qualidade da formação do aluno, relacionamento com os professores, equipamentos 

modernos, empregabilidade potencial do curso apresentam importância na previsão 

do estudante em concluir o curso. 
 

Já para a realização desta pesquisa, optou-se por um questionário como 

instrumento, adaptado do modelo de Schleich, Polydoro e Santos (2006) que categoriza as 

sentenças em quatro dimensões:  

1. Expectativa e satisfação quanto ao aspecto acadêmico do curso. 

2. Expectativa e satisfação quanto à instituição. 

3. Expectativa e satisfação quanto a expansão. 

4. Expectativa e satisfação quanto ao IFCE e à perspectiva de futuro. 

 

 Este estudo, diferente do modelo de Schleich, Polydoro e Santos (2006) 

acrescenta uma dimensão a mais: a expansão, para que se possa verificar o grau de 

expectativa e satisfação com a política de expansão da educação superior nos campi. 

 Quanto à forma de perguntas do questionário, optou-se por questões fechadas 

(escolha de uma alternativa como resposta). Ele foi composto por vinte e seis sentenças 

distribuídas entre as seguintes dimensões: Dimensão Acadêmica, composta de doze 

sentenças; Dimensão Institucional, com sete; Dimensão Expansão com cinco e Dimensão 

IFCE e a perspectiva de futuro com quatro sentenças. 
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Quanto à escala de medida, optou-se pela de Likert, que é utilizada para a 

mensuração de respostas. Em sua construção, observam-se dois itens: elaboração de uma lista 

de frases que manifestem opiniões radicais (claramente positivas ou negativas) em relação à 

atitude que se está a estudar, tendo o cuidado de cobrir as diferentes vertentes que se 

relacionam com o assunto. Para validar a escala, usa-se uma amostra representativa da 

população com a qual se pretende aplicar a escala de atitude. É pedido aos sujeitos que 

manifestem o seu grau de concordância com cada uma das frases numa escala de 3, 4, 5, 7 ou 

11 pontos (LIMA, 2000). 

Nesta pesquisa construiu-se uma escala de quatro respostas, no intuito de se 

eliminar respostas neutras, conforme  exposto na Figura 9: 

Figura 6 – Escala de valores 

GRAU DE EXPECTATIVA (ANTES DE INGRESSAR NO CURSO)   

1 Muito baixa              2. Baixa                     3. Alta                  4.Muito alta         

GRAU DE SATISFAÇÃO (APÓS INGRESSAR NO CURSO)   

1 Não satisfatório  2. Pouco satisfatório 3. Satisfatório 4. Muito satisfatório        

Fonte: elaborada pela autora 

 

Quanto às medidas para o grau de expectativa e de satisfação, para efeito de 

análise, será considerada a seguinte categorização: as médias com valor igual ou maior que 3 

serão consideradas satisfatórias (positivas) e as médias com valor igual ou menor que 2 serão 

consideradas insatisfatórias (negativas), conforme exposto no Quadro 23: 

 

Quadro 14 – Determinação de medidas para o grau de expectativa e de satisfação 

Grau Medidas satisfatórias (positivas) Medidas insatisfatórias (negativas) 

Expectativa 
3  Alta    1  Muito baixa  

5  Muito alta 2  Baixa    

Satisfação 
4 Satisfatório 1 Não satisfatório 

5 Muito satisfatório 2 Pouco satisfatório 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Realizou-se nesta pesquisa, uma adaptação dos fatores e dimensões propostos por 

Schleich, Polydoro e Santos (2006) e como já mencionado, incluiu-se o fator expansão. No 

quadro 24, o modelo será chamado utilizando-se apenas o nome do primeiro autor, isto é, 

modelo Schleich.  
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Quadro 15 - Adaptação dos fatores e dimensões propostos por Schleich, Polydoro e 

Santos 

Fatores do 

Modelo 

Schleich 
Dimensões do Modelo Schleich 

Fatores 

correspondentes ao  

Modelo Schleich  

Dimensões correspondentes ao 

Modelo Schleich na pesquisa 

1. Estudo/Curso 

1.1 Interesse dos professores 

em atender aos estudantes 

durante as aulas 

1. Acadêmica 

1.1 Quanto à disponibilidade de tempo 

dos professores para atender 

1.2 Conhecimento dos 

professores sobre o conteúdo 

das disciplinas que ministram 

1.2 Quanto ao domínio do conteúdo 

pelo docente  

1.3 Estratégia de aula utilizada 

pelos professores 
1.3 Quanto ao trabalho pedagógico 

desenvolvido pelos docentes  

1.4 Relevância do conteúdo das 

disciplinas 
1.4 Quanto ao currículo e programas 

do seu curso  
1.5 Disponibilidade dos 

professores em atender os 

alunos fora da sala de aula 

1.5 Quanto à disponibilidade de tempo 

dos professores para atender 

1.6 Adequação do conteúdo 

para formação 
1.7 Quanto às disciplinas oferecidas 

2. Institucionais 

2.1 Recursos e equipamentos 

audiovisuais disponíveis na 

instituição 

 2.Institucional 

2.1 Quanto aos laboratórios de 

informática  

2.2 Equipamentos e softwares 

oferecidos pelo laboratório de 

informática 

2.2 Quanto aos laboratórios de 

informática 

2.3 Acervo disponível na 

biblioteca 
2.3 Quanto ao acervo da biblioteca 

2.4 Infraestrutura física das 

salas de aula 
2.4 Quanto à infraestrutura física da 

instituição 

2.5 Infraestrutura física da 

instituição 
2.5  Quanto à infraestrutura física da 

instituição 

2.6 Atendimento e clareza das 

informações oferecida pelos 

funcionários da secretaria 

2.6 Quanto ao atendimento pelos 

servidores 

2.7 Atendimento e clareza das 

informações oferecidos pelos 

funcionários da biblioteca 

2.7 Quanto ao atendimento pelos 

servidores 

3. Carreira 

3.1 Condições oferecidas para 

o meu desenvolvimento 

profissional 3. IFCE e a 

perspectiva de 

Futuro 

3.1 Quanto à preparação para se 

inserir no mercado 

3.2 Condições para ingresso na 

área profissional de formação 

3.2 Quanto à melhoria das 

possibilidades de competir no 

mercado de trabalho 

Sem 

correspondente 
  4. Expansão 

4.1 Quanto à criação do campus em 

sua cidade 

4.2 Quanto aos cursos ofertados 

4.3 Quanto ao oferecimento de 

políticas de assistência estudantil 

4.4 Quanto ao atendimento às 

demandas sociais da cidade 

4.5 Quanto à inserção da instituição na 

política de mercado de trabalho para 

os concludentes 
Fonte: elaborado pela autora. 
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5.2 Procedimentos para a escolha do locus da pesquisa 

 

Para a definição do locus da pesquisa no Instituto Federal do Ceará 

estabeleceram-se dois procedimentos,  considerando que o IFCE tem, em pleno 

funcionamento, 32 campi. Assim, para a escolha dos campi onde seria realizada a pesquisa, 

utilizaram-se dois filtros. O primeiro obedeceu ao seguinte procedimento:  

I. Listaram-se os 30 campi, levando-se em conta cursos, data de criação (etapa da 

expansão) e região em que se encontram; 

II. Em seguida, retiraram-se da lista os campi que não oferecem graduação (a 

investigação é sobre a expansão da educação superior); 

III.  Retiraram-se os campi que se encontram na grande Fortaleza (o objetivo é 

expansão/interiorização); 

IV. Por último, filtraram-se os campi de data anterior à expansão. 

 

O resultado do primeiro filtro encontra-se no Quadro 14, a saber.  

 Três campi da 1ª expansão ( Limoeiro do Norte, Quixadá e Sobral); 

 Três campi da 2ª expansão (Acaraú, Canindé e Crateús) e  

 Sete campi da 3ª expansão (Aracati, Baturité, Camocim, Jaguaribe, Tauá, 

Tianguá e Ubajara). 

 

Quadro 16 - Critérios para a escolha dos campi 

Campi Região 
Data de funcionamento do 

campus 
Expansão 

Acaraú Litoral norte Portaria MEC Nº 373/maio/2010 2ª Expansão 

Aracati Litoral leste Portaria MEC Nº 331/abril/2013 3ª Expansão 

Baturité Maciço de Baturité Portaria MEC Nº 331/abril/2013 3ª Expansão 
Camocim Litoral norte Portaria MEC Nº 331/abril/2013 3ª Expansão 
Canindé Sertão de Canindé Portaria MEC Nº 374/maio/2010 2ª Expansão 
Crateús Sertão de Crateús Portaria MEC Nº 375/maio/2013 2ª Expansão 
Jaguaribe Sertão do Vale do Jaguaribe Portaria MEC Nº 331/abril2013 3ª Expansão 
Limoeiro do 

Norte Sertão do Vale do Jaguaribe Portaria MEC Nº 687/junho/2008 1ª Expansão 
Quixadá Sertão Central Portaria MEC Nº 688/junho/2008 1ª Expansão 
Sobral Sertão de Sobral Portaria MEC Nº 689/junho/2008 1ª Expansão 
Tauá Sertão dos Inhamus Portaria MEC Nº 331/abril/2013 3ª Expansão 

Tianguá Serra de Ibiapaba Portaria MEC Nº 331/abril/2013 3ª Expansão 
Ubajara Serra de Ibiapaba Portaria MEC Nº 331/abril/2013 3ª Expansão 

Fonte: IFCE (2017) 
 

O segundo filtro atendeu ao seguinte procedimento: 

I. Escolha de um campus de cada expansão. 

II. Para a 1ª expansão - escolha de um campus de maior oferta do ensino superior. 
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III. Para a 2ª expansão - escolha de um campus cujo município não tinha 

instituição de ensino superior. 

IV. Para a 3ª expansão - escolha de um campus cujo município tinha uma média 

oferta de ensino superior. 

Assim  o resultado do segundo filtro foi:  

I. Para a 1ª expansão - escolha de um campus de maior oferta do ensino 

superior  (Sobral, o maior centro universitário do interior do Ceará); 

II. Para a 2ª expansão - escolha de um campus cujo município não tinha 

instituição de ensino superior (o IFCE-Canindé é a única instituição que 

oferece ensino superior no município); 

III. Para a 3ª expansão - escolha de um campus cujo município tinha uma 

média oferta de ensino superior (Aracati que conta com 14 cursos da 

Faculdade do Vale do Jaguaribe). 

5.3 Universo e a amostra de pesquisa 

 

O procedimento utilizado para a coleta de dados foi um questionário aplicado com 

os alunos dos cursos de graduação dos campi de Aracati, Canindé e Sobral. Para tanto, foram 

levantados todos os cursos de graduação dos campi e a listagem de alunos com matrícula ativa 

no segundo semestre de 2017 através do Sistema Nacional de Informações de Educação 

Profissional e Tecnológica (SISTEC), do MEC, conforme exposto no Quadro 21. 

Quadro 17 - Quadro da Universo da Pesquisa 

Campi Curso Grau Matriculados 

Aracati Ciência da Computação Bacharelado 122 

Aracati Hotelaria Tecnologia 138 

Aracati Engenharia de Aquicultura Bacharelado 24 

Aracati Química Licenciatura 26 

Canindé Rede de Computadores Tecnologia 155 

Canindé Gestão de Turismo Tecnologia 108 

Canindé Educação Física Licenciatura 158 

Canindé Matemática Licenciatura 129 

Sobral Alimentos Tecnologia 267 

Sobral Irrigação e Drenagem Tecnologia 123 

Sobral Mecatrônica Industrial Tecnologia 160 

Sobral Saneamento Ambiental Tecnologia 123 

Sobral Física Licenciatura 144 

TOTAL     1677 

Fonte: MEC (2017) 
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 O Gráfico 12 mostra percentualmente os cursos de graduação dos campi. O 

campus de Aracati oferece dois bacharelatos, uma licenciatura e um curso de tecnologia com 

um total de 310 alunos matriculados. Canindé oferece dois cursos de licenciatura e dois de 

tecnologia com o total de 550 alunos e Sobral oferece um curso de licenciatura e quatro de 

tecnologia num total de 817 alunos matriculados. 

  

            Gráfico 12 - Ensino superior nos campi de Aracati, Canindé e Sobral 

 
              Fonte: MEC (2017) 
 

 

O número total de alunos matriculados nos três campi é de 1677, que corresponde 

à população-alvo. O tamanho amostral da pesquisa foi determinado pela equação abaixo 

(STEVENSON, 1981): 

 

n

== 

z²pqN 

(N-1)e² + z²pq 
   (01) 

 

Em que: 

 

                   n = tamanho amostral;  

                   N = tamanho da população (número de alunos dos cursos de graduação dos                         

campi de Aracati, Canindé e Sobral); 

Q = (1 - p); 

z = nível de confiança escolhido, expresso em número de desvios - padrão. 

  

Usa-se um valor determinado pela forma da distribuição de Gauss. Os valores 

mais frequentes são: 

Nível de confiança 90% implica z=1,65  
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Nível de confiança 95% implica z=1,96  

Nível de confiança 99% implica z=2,58  

p = proporção populacional de um fenômeno a ser pesquisado (proporção 

conhecida previamente, em que 0 ‹ p ‹ 1). Como p é desconhecido, neste caso, será estimada 

por p, a proporção amostral;  

 (1-p) = complemento de p;  

  e = erro amostral.  

 

Assume-se, nesta pesquisa, as seguintes informações para a determinação do 

tamanho amostral n:  

N = 1677 

Z = 1,96, o que corresponde um nível de confiança de 95%  

 e = 5% (erro de estimativa)  

 p = 0,5 (fornece o maior tamanho amostral para os erros de estimativa e nível de  

confiança escolhidos).  

 

 Assim,  

 n = 1,96² . 0,5 . 0,5 . 1677 / [ ( 1677-1) . 0,5² + 1,96² . 0,5 . 0,5] =   

 Portanto,   n = 314   

 

Ainda, a determinação do tamanho amostral leva em consideração o somatório da  

quantidade de alunos por campi. Dessa forma, no cálculo amostral para cada campi aplicou-se 

a amostragem proporcional, conforme a equação abaixo:   

 

nh = ( n x Nh )/N                                    

   (02) 

Em que:  

 

Nh = tamanho populacional da h-ésima campi (número de alunos), onde     

h=1 (Aracati); h=2 (Canindé); h=3 (Sobral) 

nh =  tamanho amostral das h-ésima campi  

N = tamanho populacional = 1677 
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n = n1 + n2 + n3 + n4 + n5  

Onde  n1= 54;   n2= 59;   n3= 35;   n4= 33;   n5=22 , conforme apresenta o 

Quadro 18: 

Quadro 18 – Tamanho da amostra 

Campus 
Nº de alunos 

(nh) 

Cálculo do 

tamanho da 

amostra (nh) 

Tamanho da 

amostra (nh) 

Tamanho da 

amostra 

(aproximada) 

Aracati (n1) 310 (313x310)/1677 57,8 58 

Canindé (n2) 550 (313x550)/1677 102,6 103 

Sobral (n3) 817 (313x817)/1677 152,4 153 

     TOTAL 314 
Fonte: elaborado pela autora 

 

O tamanho amostral dos campi foi arrendondado para o maior inteiro, a fim de 

manter no mínimo os erros de estimativa (0,05) e confiança (95%) previamente definidos. 

Assim, o tamanho amostral passou a ser 318. 

Dessa forma, foram definidos os tamanhos das amostras em cada um dos campi 

desta pesquisa. Em seguida, a subseção 5.5 tratará do perfil dos campi e das cidades em que 

se localizam. 

 

5.4 O perfil das cidades de Aracati, Canindé e Sobral 

 

Esta subseção mostra o perfil das cidades de Aracati, Canindé e Sobral onde os 

campi do IFCE estão instalados e uma visão panorâmica do ensino superior nas modalidades 

presencial e EAD ofertados nas referidas cidades. 

5.4.1 A cidade e o campus de Aracati 
 

Localizado a 150 km de Fortaleza e fundado em 1747, o município de Aracati tem 

vocação voltada para o turismo por seu litoral e também pelo núcleo urbano sede do 

município ser tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Aracati 

limita-se com os municípios de Fortim, Jaguaruana, Icapuí, Beberibe, Palhano e Itaiçaba, 

conforme mostra a Figura 6. 
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 Figura 7 - Localização da cidade de Aracati 

 
                                       Fonte: IBGE (2016) 

 

Com uma população estimada em 73.188 habitantes (IBGE, 2016) e o número de 

empregos formais de 10.340, o município tem o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

de 0,655. Aracati tem a economia apoiada nos seguintes serviços, principalmente: turismo; 

pesca, com a produção da carcinicultura e pescado; extração do sal e argila e do petróleo; 

agricultura, com o cultivo de caju, coco-da-baía, cana-de-açúcar, mandioca, milho e feijão e 

pecuária, com a criação bovina, suína e avícola.  

O município também possui indústrias das mais diversificadas atividades e 

encontra-se localizado na Região de Planejamento do Litoral Leste que possui 6 municípios 

conforme a figura 7 (IPECE, 2017). 

Além do IFCE-Aracati, o município conta com três  instituições do ensino 

superior: a Fundação do Vale do Jaguaribe (FVJ) com 14 cursos presenciais; a Universidade 

Federal do Ceará (UFC) com 5 cursos na modalidade Ead e a Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro–Brasileira (Unilab), com um curso Ead.  

O IFCE-Aracati oferece 4 cursos presenciais e um na modalidade Ead. As 

instituições conjuntamente oferecem 18 cursos presenciais e 7 na modalidade educação a 

distância, sendo 6 cursos de Tecnologia, 8 cursos de Licenciatura e 11 cursos de Bacharelado 

(MEC, 2016), conforme apresenta o Quadro 19. 

É importante ressaltar os cursos de Tecnologia por serem cursos superiores de 

curta duração e focados nas necessidades locais. Na cidade de Aracati são ofertados pelo 

IFCE-Aracati  6 cursos distribuídos em 3 eixos: Turismo Hospitalidade e Lazer, Saúde e 

Gestão de Negócios. 
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Quadro 19 - Instituições que oferecem cursos de graduação na cidade de Aracati 

IES Curso Graduação Modalidade 

IFCE 

Hotelaria Tecnólogo Ead 

Hotelaria Tecnólogo Presencial 

Ciência da Computação Bacharelado Presencial 

Engenharia de Telecomunicações Bacharelado Presencial 

Mecatrônica Bacharelado Presencial 

UNILAB Administração Pública Bacharelado Ead 

UFC 

Física Licenciatura Ead 

Letras/Inglês Licenciatura Ead 

Letras/Língua Portuguesa Licenciatura Ead 

Matemática Licenciatura Ead 

Química Licenciatura Ead 

FVJ 

Ciências Contábeis Bacharelado Presencial 

Direito Bacharelado Presencial 

Educação Física Licenciatura Presencial 

Enfermagem Bacharelado Presencial 

Farmácia Bacharelado Presencial 

Fisioterapia Bacharelado Presencial 

Gestão de Recursos Humanos Tecnólogo Presencial 

Gestão Hospitalar Tecnólogo Presencial 

Gestão Pública Tecnólogo Presencial 

Letras/Português Licenciatura Presencial 

Pedagogia Licenciatura Presencial 

Processos Gerenciais Tecnólogo Presencial 

Serviço Social Bacharelado Presencial 

Turismo Bacharelado Presencial 
Fonte: MEC (2017) 

Segundo o portal do IFCE,  em 2010, quando foi inaugurado, o campus de Aracati 

não dispunha de sede própria e, provisoriamente, se instalou no prédio do Centro Vocacional 

Tecnológico da cidade. Os primeiros cursos ofertados foram Agenciamento de viagens, 

Aquicultura e Informática. Por sua vasta diversificação na atividade econômica, Aracati 

permite que o campus oferte cursos nas mais diversas áreas (IFCE, 2017). 

Atualmente, o campus funciona em sede própria, localizada às margens da CE 

040, com uma vasta estrutura física de 4.200m². Conta com 10 salas de aula, 10 laboratórios, 

bloco administrativo com 27 salas, auditório e biblioteca. O IFCE-Aracati oferta 5 cursos de 

graduação, a saber, licenciatura em Química, Tecnologia em Hotelaria e bacharelados em 

Ciência da Computação e Engenharia de Aquicultura (IFCE, 2017). 
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O resultado do desempenho acadêmico do IFCE-Aracati de 2012 a 2016 

apresentado no Quadro 20 se encontra no Relatório de Gestão 2016/2017, no site da 

instituição (IFCE, 2017) e mostra os seguintes indicadores:  

 Relação Candidato/Vaga (RCV) - aponta a mais baixa taxa de procura por 

vaga dos últimos 5 anos,  que foi de 4,16;  

 Índice de Relação Ingresso/Aluno (RIA) - indica uma alta renovação de 

matrículas  que foi de 45,67% e se mantém na média;  

 Índice de Relação de Concluintes (RCA) - o ano de 2016 apontou o mais 

alto percentual de conclusão de curso 27,42%;  

 Índice de Eficiência Acadêmica (IEA) - mede alunos que entram no curso 

e concluem no período previsto. Também apresentou o índice mais alto da 

série histórica 65,52%;  

 Índice de Retenção do Fluxo Escolar (IRFE) - no entanto, foi alto, 

38,38%; 

 índice de Relação Aluno/Professor (RAP) - vem crescendo ano a ano, 

embora a instituição tenha realizado concursos público para professor 

anualmente e o resultado encontrado foi de 38,38%; 

 Índice de Titulação do Corpo Docente (ITCD) - se apresenta em queda 

3,59%, possivelmente, resultado de concurso de remoções que a 

instituição promove. 

Quadro 20 -  Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) - série histórica Aracati 

ANO 
ÍNDICES 

RCV RIA RCA IEA IRFE RAP ITCD 

2012 7,62 45.20% 12,90% 38,80% 8,40% 24,11 3,00 

2013 11,63 40,18% 27,14% 58,36% 11,20% 27,11 2,96 

2014 8,65 42,72% 6,87% 27,04% 12,23% 18,67 3,18 

2015 7,69 47,94% 5,45% 24,09% 28,29% 26,27 3,86 

2016 4,16 45,67% 27,42% 65,52% 38,38% 30,46 3,59 

Fonte: IFCE (2017) 

5.4.2  A cidade e o campus de Canindé 
 

Localizado a 118km de Fortaleza e fundado em 1846, o município de Canindé 

destaca-se pelo turismo religioso. Romeiros de diversas regiões do Brasil dirigem-se à cidade 

em peregrinação religiosa, o que movimenta a atividade de serviços como hospedagem, 
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restaurantes, transportes, venda de souvenirs religiosos de artesanato em madeira, vela, fitas, 

imagens, terços e medalhas (IPECE, 2017). 

 Canindé localiza-se na microrregião de Canindé, na mesorregião do Sertão 

Central, o que hoje se denomina Região de Planejamento do Sertão de Canindé composta por 

5 municípios. Limita-se com os municípios de Caridade, Paramoti, General Sampaio, 

Tejuçuoca, Irauçuba, Itatira, Madalena, Choró, Itapiúna, Aratuba, Mulungu, Santa Quitéria e 

Caridade, conforme Figura 7 (IPECE, 2017). 

   Figura 8 - Localização da cidade de Canindé 

 

                                                Fonte: IBGE (2016) 
 

Com uma população estimada em 77.261 habitantes e o número de empregos 

formais de 6.222, o município tem o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,612.  

Canindé tem a economia apoiada em: turismo religioso; agricultura, com o cultivo de algodão 

herbáceo e arbóreo, banana, milho, mamona e feijão e na pecuária, com a criação bovina, 

suína e avícola (IBGE, 2016).    

O município não contava, quando da chegada do IFCE-Canindé, com instituições 

que ofertassem ensino superior presencial. Atualmente, apenas o IFCE oferece cursos de 

graduação presencial. Pelo endereço www.emec.mec.gov.br/ (acesso em 18/10/2016)  obtém-

se as seguintes informações: o Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR) e a 

Universidade do Norte do Paraná (UNOPAR) oferecem em Canindé 26 cursos na modalidade 

educação a distância, a saber, 13 cursos de Tecnologia, 8 cursos de Licenciatura e 5 cursos de 

Bacharelado.  

O IFCE-Canindé oferece 2 cursos de Tecnologia (Gestão de Turismo e Rede de 

Computadores), 1 Curso de Licenciatura (Matemática) e 1 curso de Bacharelado (Educação 
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Física). A seguir, apresenta-se um quadro-resumo com essas informações em conformidade 

com o Quadro 17 (MEC, 2017).  

Quadro 21 - Instituições com cursos de graduação na cidade de Canindé 

IES CURSO GRADUAÇÃO MODALIDADE 

IFCE 

Educação Física Bacharelado Presencial 

Gestão de Turismo Tecnólogo Presencial 

Matemática Licenciatura Presencial 

Rede de Computadores Tecnólogo Presencial 

UNICESUMAR 

Administração Bacharelado Ead 

Ciências Econômicas Bacharelado Ead 

Educação Física Licenciatura EaD 

Geografia Licenciatura EaD 

História Licenciatura EaD 

Letras Licenciatura EaD 

Matemática Licenciatura EaD 

Pedagogia Licenciatura EaD 

Serviço Social Bacharelado EaD 

Teologia Bacharelado EaD 

Agronegócio Tecnólogo EaD 

Designer de Interiores Tecnólogo EaD 

Designer de Moda Tecnólogo EaD 

Gastronomia Tecnólogo EaD 

Gestão Hospitalar Tecnólogo EaD 

Gestão Pública Tecnólogo EaD 

Gestão Financeira Tecnólogo EaD 

Gestão de Cooperativas Tecnólogo EaD 

Logística Tecnólogo EaD 

Marketing Tecnólogo EaD 

Secretariado Tecnólogo EaD 

UNOPAR 

Artes Licenciatura EaD 

Ciências Biológicas Licenciatura EaD 

Gestão de Produção Tecnólogo EaD 

Designer de Interiores Tecnólogo EaD 

Nutrição Bacharelado EaD 
Fonte: MEC (2016) 
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Em 2008, foi lançada a pedra fundamental do campus de Canindé e sua 

inauguração aconteceu em 2010. Funcionou, inicialmente, nas instalações da Escola Estadual 

de Educação Profissional Capelão Frei Orlando, com a oferta dos cursos Técnico Integrado 

em Eventos e Licenciatura em Educação Física (IFCE, 2016).   

O campus de Canindé oferta à comunidade ensino técnico, tecnológico, 

licenciatura e bacharelado a estudantes das cidades de Canindé, Caridade, Itatira, Paramoti, 

Madalena e Boa Viagem, além de estudantes de todo o Brasil que ingressam pelo ENEM e 

vêm residir em Canindé (IFCE, 2016).   

Em 2014, o campus de Canindé teve os dois cursos superiores tecnológicos 

reconhecidos pelo MEC com nota 04 (nota máxima de excelência é 5). Lançou a sua 

incubadora de ideias/núcleo de apoio a novos empreendedores com 10 bolsistas que criaram o 

primeiro aplicativo para celular com informações turísticas sobre Canindé e as Festas de São 

Francisco (IFCE, 2016).   

Os dados de desempenho acadêmicos do IFCE-Canindé, de 2012 a 2016, 

apresentados no Quadro 22, estão no Relatório de Gestão 2016/2017 (IFCE, 2017) e apontam 

os seguintes resultados dos indicadores acadêmicos:  

 

 a Relação Candidato Vaga (RCV) com uma procura por vaga estável de 

17,01;  

 quanto à Relação Ingresso Aluno (RIA), o índice no ano de  2016 foi de 

40,37%, o que significa que a renovação de novos alunos na instituição é 

alta; 

 o índice de Relação de Concluintes (RCA) é de 12,76%, indicando que o 

índice se apresenta em ascensão;  

 o Índice de Eficiência Acadêmica (IEA) encontra-se em queda de 35,27%; 

 o índice de Retenção do Fluxo Escolar (IRFE) foi o mais alto da série 

histórica, 25,27%;  

 a Relação Aluno Professor (RAP) apresenta-se em elevação e  

 o Índice de Titulação do Corpo Docente (ITCD) continua em crescimento. 
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Quadro 22 - Índice de Rendimento Acadêmico – série histórica Canindé 

ANO 
ÍNDICES 

RCV RIA RCA IEA IRFE RAP ITCD 

2012 20,36 30,80% 2,60% 12,40% 2,60% 12,1 3,04 

2013 14,14 48,97% 20,11% 60,00% 12,32% 20,11 3,41 

2014 16,00 31,78% 9,98% 39,08% 15,51% 18,44 3,32 

2015 16,72 20,57% 6,78% 47,22% 22,12% 17,52 3,75 

2016 17,01 40,37% 12,76% 35,27% 25,27% 19,34 3,76 

Fonte: IFCE (2017) 

5.4.3    A cidade e o campus  de Sobral 
 

O município de Sobral apresenta um dos melhores índices de desenvolvimento 

humano do estado do Ceará (0,819) e ocupa a posição de cidade-polo, em cujas adjacências 

localizam-se os seguintes municípios: Acaraú, Alcântaras, Canindé, Cariré, Coreaú, 

Forquilha, Groaíras, Irauçuba, Massapê, Meruoca, Miraíma, Mucambo, Santa Quitéria e 

Santana do Acaraú, conforme pode ser visto na Figura 8 (IPECE, 2017) abaixo: 

Figura 9 - Localização da cidade de Sobral 

 

                                       Fonte: IBGE (2016)  
 

Segundo o censo de 2010, a população de Sobral foi de 203.682 habitantes e é o 

quinto maior município em população do Estado. Sobral lidera o número de trabalhadores 

com carteira assinada, possui a quarta maior arrecadação em ICMS do Estado.  Sobral tem, 

em seu polo industrial, 153 indústrias dentre elas as de expressão nacional como a Grendene e 

o Grupo Votorantim (IPECE, 2017). 

É o maior centro universitário do interior do Ceará e apresenta Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em pleno crescimento, Sobral passou de 4,0, em 

2005, para 4,9 em 2007; 6,6 em 2009; 7,3 em 2011; 7,8 em 2013 e 8,8 em 2015. O município 

possui 66 escolas de ensino fundamental, 25 escolas de ensino médio e 14 instituições de 

ensino superior (IPECE, 2017). 
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Sobral tem cadastrado no sistema do MEC 68 cursos presenciais, sendo 21 cursos 

de Tecnologia, 16 de Licenciatura e 31 cursos de Bacharelado. São 120 cursos a distância, a 

saber, 67 cursos de Tecnologia, 31 de Licenciatura e 22 cursos de Bacharelado.  No Quadro 

23 estão dispostas as instituições e cursos ofertados na cidade de Sobral (MEC, 2016). 

Quadro 23 - Instituições com cursos de graduação na cidade de Sobral 

IES CURSOS OFERECIDOS GRADUAÇÃO MODALIDADE 
FAL 2 2 Bacharelado Presencial 
FLF 3 3 Bacharelado Presencial 
ICT 4 4 Tecnólogo Presencial 

IFCE 6 5 Tecnólogo Presencial 
1 Licenciatura Presencial 

INTA 
17 

13 Bacharelado Presencial 
3 Licenciatura Presencial 
1 Tecnólogo Presencial 

3 3 Licenciatura EaD 

UFC 6 
5 Bacharelado Presencial 
1 Licenciatura Presencial 

UVA 30 
8 Bacharelado Presencial 

11 Licenciatura Presencial 
11 Tecnólogo Presencial 

UNIDERP 16 
3 Bacharelado EaD 
4 Licenciatura EaD 
9 Tecnólogo EaD 

UNOPAR 24 
5 Bacharelado EaD 
7 Licenciatura EaD 
12 Tecnólogo EaD 

UNIP 26 
5 Bacharelado EaD 
8 Licenciatura EaD 
13 Tecnólogo EaD 

UNISUL 12 
1 Licenciatura EAD 
11 Tecnólogo EaD 

UNIFACS 8 
3 Bacharelado EaD 
1 Licenciatura EaD 
5 Tecnólogo EaD 

UCB 6 
1 Bacharelado EaD 
1 Licenciatura EaD 
4 Tecnólogo EaD 

UNINTER 25 
5 Bacharelado EaD 
6 Licenciatura EaD 
14 Tecnólogo EaD 

Fonte: MEC (2016) 

 

Em 2007, na Fase II do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação 

Tecnológica que tinha como lema “Uma escola Técnica em cada cidade-polo do país”, surgiu 

o campus de Sobral para atender toda a região norte por meio da formação profissional 

gratuita e de qualidade. A pactuação foi feita entre os governos federal, estadual e municipal, 

sendo que o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal ofereceram a Faculdade de 
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Tecnologia CENTEC (FATEC/Sobral) ao governo federal para o funcionamento do campus 

IFCE-Sobral (IFCE, 2016).   

Atualmente, o IFCE-Sobral oferece cinco cursos de graduação: licenciatura em 

Física; e os cursos de Tecnologia em Alimentos, em Irrigação e Drenagem, em  Saneamento 

Ambiental e em  Mecatrônica Industrial:  duas especializações (Gestão Ambiental e em 

Gestão da Qualidade e Segurança dos Alimentos) e, ainda, o Mestrado em Ensino de Física, 

todos cadastrados no Ministério da Educação (MEC, 2016). 

Os dados de desempenho acadêmico do IFCE-Sobral, de 2012 a 2016, 

apresentados no Quadro 20 encontram-se no Relatório de Gestão do Instituto Federal, no site 

do IFCE, e mostram, em sua série histórica, os seguintes indicadores:  

 a Relação Candidato Vaga (RCV), com uma procura por vaga em queda; 

 a Relação Ingresso Aluno (RIA), cujo índice, em 2016, foi de 38,59%, o 

mais alto da série histórica;  

 o índice de Relação de Concluintes (RCA) de 5,71%; 

 o Índice de Eficiência Acadêmica (IEA) de 24,16%;  

 o índice de Retenção do Fluxo Escolar (IRFE) que se encontra em queda, 

42,43%;  

 a Relação Aluno Professor (RAP) que se apresenta em crescimento, 44,59 

e  

 o Índice de Titulação do Corpo Docente (ITCD) que foi de 3,92 (IFCE, 

2016).   

       Quadro 24 - Índice de Rendimento Acadêmico – série histórica 

ANO 
ÍNDICES 

RCV RIA RCA IEA IRFE RAP ITCD 
2012 0,98 25,70% 5,10% 17,80% 26,40% 27,84 3,19 

2013 11,63 37,55% 5,67% 21,11% 30,53% 35,25 3,6 
2014 13,74 26,66% 5,90% 39,82% 39,35% 29,66 3,7 

2015 35,83 16,63% 4,98% 29,95% 48,71% 32,9 3,94 

2016 19,43 38,59% 5,71% 24,16% 42,43% 44,59 3,92 
        Fonte: IFCE (2017) 
 

A próxima seção mostrará o perfil do respondente,  a análise dos resultados e as 

sugestões para trabalhos futuros.  
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Este capítulo apresenta o perfil sociodemográfico dos respondentes dos campi de 

Acacati, Canindé e Sobral, a análise dos dados na visão global e na comparativa entre os  

campi e mostra o resultado obtido em relação aos graus de expectativa e de satisfação 

atribuídos à interiorização do IFCE. 

6.1 Análise do perfil do participante 

 

Para a caracterização do perfil sociodemográfico dos respondentes utilizaram-se 

onze variáveis: campus; modalidade de grau; curso; sexo; idade; local de nascimento; tipo de 

instituição onde cursou o ensino médio; se mora na cidade em que se localiza o campus; 

ocupação; semestre em que se encontra e se faria o curso, caso não fosse ofertado na 

instituição. O questionário impresso foi aplicado no mês de dezembro de 2017 na sala de aula 

dos respondentes. O tamanho da amostra era de 314 respondentes mas, 13 alunos faltaram no 

dia da aplicação do questionário e, assim, foram entrevistados 301 alunos.  

A Meta 12 do PNE almeja elevar a taxa líquida de matrícula na educação superior 

para 33% da população de 18 a 24 anos até 2020. A criação dos institutos federais foi uma das 

estratégias utilizadas para o atendimento a essa meta. Dessa forma, agruparam-se os 

respondentes desse intervalo de idade, a fim de se verificar o atendimento à Meta 12. O 

Gráfico 13 mostra o percentual global e por campi da faixa etária dos respondentes.  

Gráfico 13 - Faixa etária dos respondentes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

                                         Fonte: elaborado pela autora 

 

Observou-se que, no resultado global, as respostas desta faixa (18 a 24 anos) teve 

a sua maior área de concentração de 86%, no campus de Canindé com 83%, em Aracati com 

88% e em Sobral com 84% dos estudantes. No campus de Aracati, o respondente de menor 
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idade é um estudante com 17 anos, que cursa o segundo semestre do curso tecnológico de 

Hotelaria e o de maior idade é um estudante de 46 anos, no segundo semestre do curso de 

bacharelado em Engenharia de Aquicultura. 

Em se tratando do campus de Canindé, observa-se que o percentual de 

respondentes manteve-se 5% abaixo da faixa do campus de Aracati e a faixa etária dos 

respondentes do campus varia de 18 a 33 anos, em que a maior frequência (19) aparece na 

idade de 20 anos.    

Considerando o campus de Sobral, o estudante de menor idade tem 17 anos. 

Trata-se de um respondente que cursa o segundo semestre do curso de Licenciatura em Física, 

e o de maior idade é um estudante de 35 anos,  que cursa o segundo semestre de Tecnologia 

em Mecatrônica Industrial. Observa-se, ainda, nos dados consolidados (global), a amplitude 

nas faixas que varia de 17 a 46 anos.  A maior frequência se encontra na faixa de 18 anos com 

31 respondentes e se constitui 21% da amostra. 

No tocante à categoria sexo, o Gráfico 14 mostra a frequência global dos 

participantes e dos campi de Aracati, Canindé e Sobral e, no resultado global, apresenta uma 

relação equilibrada, qual seja, o sexo masculino com 51% e o feminino com 49%. O campus 

de Aracati apresenta o maior percentual de participação masculina com 58%, enquanto, no  

campus de Canindé, a maioria dos respondentes é do sexo feminino com 54%. Sobral  

mantém uma relação equilibrada com 51% do sexo masculino e 49% do sexo feminino. 

                           Gráfico 14 – Sexo dos respondentes 

 
    Fonte: elaborado pela autora 

 

Quanto à modalidade dos cursos com relação ao sexo, o resultado global 

apresenta, no bacharelado, 23 respondentes do sexo masculino e 5 do feminino, o que 

representa 82% da participação masculina no bacharelado. Os dados da tecnologia mostram 
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89 respondentes do sexo masculino e 108 do feminino, resultando em 56% de participação 

feminina. 

 Quanto à licenciatura, identificaram-se 41 respondentes do sexo masculino e 35 

do feminino, o que resulta 55% em participação masculina. Essa inversão de resultados, no 

que se refere à participação das mulheres nos cursos de tecnologia e dos homens nos de 

licenciatura, pode indicar uma quebra de paradigma e merece um estudo mais aprofundado. 

Na Tabela 8, observa-se a participação em cursos, por sexo, no campus de 

Aracati, envolvendo os cursos de bacharelado em Ciência da Computação e Engenharia de 

Aquicultura, nos quais predomina o sexo masculino com 83% e 80%, respectivamente. Nos 

cursos de Tecnologia em Hotelaria e Licenciatura em Química, predomina o sexo feminino 

com 64% e 80%, respectivamente.  

 

Tabela 8 – Percentual de participação em curso por sexo 

Campi Curso Modalidade Nº respondentes 

Sexo 

Masculino % Feminino % 

Aracati 

 Ciência da Computação Bacharelado 23 19 83% 4 17% 

 Hotelaria Tecnologia 25 9 36% 16 64% 

Aquicultura Bacharelado 5 4 80% 1 20% 

Química Licenciatura 5 1 20% 4 80% 

Canindé 

Rede de Computadores Tecnologia 28 19 68% 9 32% 

Gestão de Turismo Tecnologia 21 4 19% 17 81% 

Educação Física Licenciatura 28 14 50% 14 50% 

Matemática Licenciatura 19 7 37% 12 63% 

Sobral 

Alimentos Tecnologia 47 14 30% 33 70% 

Irrigação e Drenagem Tecnologia 23 13 57% 10 43% 

Mecatrônica Industrial Tecnologia 30 26 87% 4 13% 

Saneamento Ambiental Tecnologia 23 4 17% 19 83% 

Física Licenciatura 24 19 79% 5 21% 

Fonte: elaborada pela autora 

Na amostra do campus de Canindé, os cursos com maior participação de 

respondentes do sexo feminino foram o curso de Tecnologia em Gestão de Turismo com 81%, 

e o curso de Licenciatura em Matemática com 63%.  No curso de Tecnologia em Rede de 

Computadores, a maior participação é do sexo masculino com 68%, enquanto a Licenciatura 

em Educação Física se encontra numa relação equilibrada entre os sexos.  

Quanto à participação por sexo nos cursos do campus de Sobral encontraram-se os 

seguintes resultados: o sexo masculino predomina no curso de Tecnologia em Mecatrônica 

Industrial com 87%, no de Irrigação e Drenagem com 57% e no de Licenciatura em Física 
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com 79%. Nos cursos de Tecnologia em Alimentos e Saneamento Ambiental, a participação 

feminina apresenta percentuais de 70% e 83%, respectivamente. 

No Gráfico 15, mostra-se o resultado percentual do local de nascimento dos 

respondentes global e dos campi. Quanto ao resultado global, verifica-se que 83% dos 

respondentes nasceram no interior, 12% nasceram na capital e 5% em outro estado.  

No campus de Aracati 70% nasceram no interior, 21% nasceram na capital, isto é, 

na cidade de Fortaleza e 9% em outro estado.  

No campus de Canindé 88% nasceram no interior (um percentual bem maior que 

no campus de Aracati), 10% nasceram na capital, 2% em outro estado. 

No que concerne ao campus de Sobral, 84% dos respondentes nasceram no 

interior (esse resultado se aproxima do apresentado para o campus de Canindé), 11% 

nasceram na capital do estado e 5% em outro estado. 

Gráfico 15 - Local de nascimento dos respondentes  
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                                     Fonte: elaborado pela autora 
 

Conclui-se que a maior parte dos estudantes dos campi nasceu no interior e que 

por isso não houve a necessidade de migrar para a capital, a fim de estudar e puderam usufruir 

da política de expansão e interiorização do ensino superior. 

Quanto ao item instituição em que cursou o ensino médio, que traz os subitens 

totalmente em escola pública e maior parte em escola pública e ainda totalmente em escola 

privada e maior  parte em escola privada, dada a pouca relevância dos resultados e para 

facilitar a análise dos dados agruparam-se em três conjuntos, a saber: totalmente em escola 

pública, totalmente em escola privada e maior parte em pública e privada.  
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No Gráfico 16, encontra-se o resultado global em que 88% dos respondentes 

fizeram o ensino médio em escola pública, 7% estudaram em escola privada e 5% em escola 

pública e privada.  

Gráfico 16 - Instituição em que cursou o ensino médio 
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                                Fonte: elaborado pela autora  

No campus de Aracati, 80% dos respondentes cursaram o ensino médio em 

instituição pública, 9% estudaram em instituição privada e 11% em escola pública e privada.  

Quanto ao resultado do campus de Canindé, o índice apresentado foi de 93% de 

respondentes em escola pública, 2% em escola privada e 5% em pública e privada. 

Por fim, no campus de  Sobral, encontrou-se o seguinte resultado: 88% dos 

respondentes estudaram em escola pública, 10% em estabelecimento privado e 2% em pública 

e privada.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto 

Interno Bruto (PIB), que é a soma dos bens dividido pelo número de habitantes de uma 

cidade, aponta o PIB per capita da cidade de Acarati, 5.978,79, Canindé, 7.998,03, e Sobral 

tem o PIB per capita de 20.223,81. Associando-se, portanto, o PIB ao percentual de 

respondentes que concluíram o ensino médio em escola privada, pode-se inferir que Sobral e 

Aracati, por serem cidades mais prósperas, possibilitaram aos respondentes a opção de 

estudarem em escola privada. Isso não ocorreu com os respondentes do campus da cidade de 

Canindé, onde se observa o mais elevado índice de respondente proveniente de escola pública 

e com PIB per capita bem mais baixo. 

O art. 6, inciso II da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, dispõe sobre a 

criação dos Institutos Federais, tratando de suas finalidades e características e determinando 

que é papel dos institutos desenvolver a educação atendendo às demandas sociais e 

peculiaridades regionais. Fez-se, então, uma adaptação no item mora na cidade em que se 

88%

7%
5% Global Escola pública

Escola privada
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localiza o campus, estendendo-o à região e, após a exposição dos resultados sobre a resposta 

dada a esta pergunta, procurou-se inserir mais dados para uma análise mais abrangente, a fim 

de se verificar o atendimento a esse inciso.  

O Gráfico 17 mostra o resultado global quanto ao local de residência dos 

respondentes, totalizando 52% que moram e 48% que não moram na cidade onde se localiza o 

campus.  

Especificamente, quanto ao campus de Aracati, 54% moram e 46% não moram na 

cidade em que se localiza o campus.  

No que se refere a Canindé, o campus  apresentou o mais alto percentual de 

moradores na cidade em que se localiza o campus, 65%, e 35% de não moradores.  

Com relação ao campus de Sobral, 43% residem na cidade (foi o índice mais 

baixo) e 57% moram em outras cidades.  O resultado global apresentou relação de equilíbrio.  

Gráfico 17 – Mora na cidade em que se localiza o campus  

 
                           Fonte: elaborado pela autora 

Para que se analise de forma mais aderente à  Lei nº 11.892, citada anteriormente, 

ampliou-se a pergunta desse item e passou a ser mora na região em que se localiza o campus.  

Para a obtenção da resposta a essa pergunta, no caso da cidade de Aracati, 

consultou-se, no sistema Q’acadêmico de registro de alunos do IFCE – Aracati, todos os que 

cursavam graduação e a cidade em que residiam. De posse do universo da pesquisa (310 

alunos), foi verificado se os respondentes moravam na área de abrangência da região Litoral 

Leste, onde Aracati está situada, e encontrou-se o seguinte resultado: 156 alunos residem na 

cidade de Aracati; 31 em Beberibe; 32 em Fortim; 39 em Icapuí; 14 em Itaiçaba e 19 em 

Jaguaruana. Nos limites do Litoral Leste, na região do Vale do Jaguaribe, encontrou-se: na 

cidade de Russas 1 aluno, Palhano 10, Morada Nova 3 e Limoeiro do Norte 1. Na região 



 
 

102 
 

 
 
   

Centro-Sul encontrou-se apenas 1 aluno residente na cidade de Cedro. Na região da Grande 

Fortaleza, encontrou-se 1 aluno da cidade de Cascavel e 2 na própria cidade de Fortaleza. Do 

universo da pesquisa de 310 alunos, potanto, apenas 2 residem na capital, conforme se vê na 

Figura 10 a seguir: 

Figura 10 – Cidades em que residem os alunos de graduação do campus de Aracati 

 

       Fonte: adaptado de IPECE (2018) 
 

Na Figura 10, observou-se, ainda, que 291 estudantes de graduação (93,87%) do 

campus de Aracati se encontram na região em que se localiza o campus, 15 estudantes 

(5,81%) se encontram nas regiões limítrofes (região metropolitana de Fortaleza e Vale do 

Jaguaribe) e apenas  01 aluno (0,2%) na região Centro-Sul, que não se limita com a região 

Litoral Leste. 

Em se tratando do campus de Canindé, estabeleceu-se o mesmo critério utilizado 

para o campus de Aracati, mapeando-se por região e foram encontradas três: sertão do 

Canindé, sertão dos Crateús e região metropolitana de Fortaleza.  A região em que se encontra 

o campus de Canindé, segundo o IPECE, é denominada Sertão de Canindé, conforme mostra 

a Figura 11: 
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Figura 11 - Cidades em que residem os alunos de graduação do campus de Canindé 

 

Fonte: adaptado de IPECE (2018) 

 

No sistema acadêmico de registro de alunos do Instituto Federal de Canindé 

encontraram-se 550 alunos com matrícula ativa na graduação, o que se caracterizou o 

universo da pesquisa do campus de Canindé. Verificou-se a área de abrangência do campus 

com relação ao atendimento às cidades na região do Sertão de Canindé e encontrou-se o 

seguinte resultado: 419 alunos residem na própria cidade de Canindé; 50 em Caridade; 30 em 

Paramoti e 24 em Itatira, num total de 523 alunos (95,09%) do campus de Canindé que 

moram na região Sertão do Canindé.  

Na região limítrofe, no Maciço de Baturité, residem 4 alunos na cidade de 

Mulungu e 5 na cidade de Aratuba, o que representa (1.64%). Nos limites da região, encontra-

se a cidade de Santa Quitéria localizada na região do Sertão dos Crateús com 9 alunos 

(1,64%). Os alunos que residem mais distante do campus, a 118 quilômetros, se localizam na 

região Metropolitana de Fortaleza, na cidade de Fortaleza com 9 alunos (1,64%). Do universo 

da pesquisa de 550 alunos de graduação do campus de Canindé, apenas 9 alunos (1,64%) 

residem na capital. 

A Figura 12 mostra o resultado da pesquisa feita no sistema de registro de alunos 

do Instituto Federal de Sobral, onde foram encontrados 817 alunos com matricula na 

graduação, que representa o universo da pesquisa do campus.  
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Figura 12 - Cidades em que residem os alunos de graduação do campus de Sobral 

 

Fonte: adaptado  de IPECE (2018) 

 

Segundo o IPECE, a região em que se localiza Sobral é denominada Sertão de 

Sobral. Na área de abrangência do campus, com relação ao atendimento à população dessa 

região, encontrou-se o seguinte resultado: a cidade de Santana do Acaraú com 35 alunos 

matriculados; Massapé com 64; Meruoca com 11; Moraújo com 33; Coreaú com 33; 

Alcântaras com 21; Mucambo com 14; Cariré com 22; Forquilha com 38; Goaíras com 11; 

Reriutaba com 12; Varjota com 13 e a própria cidade de Sobral com 399 alunos, num total de 

706 alunos (86,415) na região Sertão de Sobral. Nas regiões circunvizinhas encontrou-se: 23 

(2,82%) na região Sertão dos Crateús que se limita ao sul com a região Sertão de Sobral, e 17 

(2,08%) na região da Serra de Ibiapaba, limite a oeste. Ao Norte, na região do Litoral Norte, 

29 (3,55%) e na região do Litoral Oeste 34 (4,16%). Na cidade de Fortaleza 8 alunos (0,98%). 

Dessa forma, 86,41% dos alunos de graduação encontram-se na região do Sertão de Sobral e 

13,59% em outras regiões. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

FORTALEZA 8 CAMOCIM 6 

HIDROLÂNDIA 07 SANTA QUITÉRIA 16 IPU 10 

ITAPIPOCA 12 

IRAUÇUBA 9 

ITAPAJÉ 13 

URUOCA 12 

11 

GRANJA 11 

VIÇOSA 7 

13 

399 

35 

12 

14 

33 64 

11 

38 

33 

22 

21 



 
 

105 
 

 
 
   

Quando se observa o universo da pesquisa pelo registro acadêmico e por região 

em que se encontram os campi, encontram-se os seguintes resultados: 90,64% dos 

matriculados moram na mesma região em que se localiza a instituição, 8,17% nas regiões 

circunvizinhas e 1,19% na capital do estado, o que significa que a Lei nº 11.892 está sendo 

atendida. 

 O Gráfico 18 mostra os dados de ocupação dos respondentes de forma global e 

por campus. No resultado global, 82% somente estudam e 18% estudam e trabalham. 

 
 

 

                                  Fonte: elaborado pela autora. 

. No campus de Aracati  94% dos respondentes têm como ocupação estudar, 

enquanto 6% trabalham e estudam. O IFCE – Aracati tem o maior percentual dos 

respondentes que apenas estudam, 94%, e o menor dos que trabalham e estudam, 6%.  

Quanto aos respondentes de Canindé, 81% somente estudam e 19% estudam e 

trabalham.  

O campus de Sobral apresenta o maior percentual de respondentes que estudam e 

trabalham, 22%, e 78%  que somente estudam. Pode-se dizer, portanto, que a maior parte dos 

respondentes dos campi é composta de alunos que somente estuda. 

O Gráfico 19 mostra o resultado global e por campus quanto ao semestre em que 

se encontram os respondentes. Os dados globais apresentaram o seguinte resultado: se 

encontram no 1º semestre 22%; no 2º semestre 31% dos respondentes; no 3º ,18%; no 4º, 

16%; no 5º, 9%; no 6º, 3%; no 7º, 2% e registra-se ainda 1 aluno no 8º semestre. O maior 

percentual apresentado foi o de 56% de respondentes que se encontra no 2º semestre que 

 
Gráfico 18 – Ocupação dos respondentes 
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juntamente com 5% do primeiro semestre pode influir no resultado dos itens 1.11 e 1.12 da 

Dimensão Acadêmica que trata de estágio curricular e extracurricular. 

Gráfico 19 – Semestre em que se encontram os respondentes 

 
                                 
                                  Fonte: elaborado pela autora 
 

No campus de Aracati encontram - se no 1º semestre, 5%; no 2º, 56%; no 3º, 11%; 

no 4º, 12%; no 5º, 11%; no 6º, 4% e no 7º semestre 2%. O campus de Canindé quanto ao 

semestre que cursa os respondentes mostrou o seguinte resultado: no 1º semestre, 5%; no 2º, 

22%; no 3º, 28%;  no 4º, 25%; no 5º, 11%; no 6º, 3% e no 7º, 5%. Em Canindé 44% dos 

respondentes se encontra na metade do curso. E quanto ao campus de Sobral  o resultado 

encontrado foi: no 1º semestre, 39%; no 2º, 27%; no 3º, 15%; no 4º, 11%; no 5º, 6%; no 6º, 

2% e no 8º, 1%. No campus de Sobral não há respondentes no 7º semestre e é o único campus 

que apresenta respondentes no 8º semestre. A maior concentração de respondentes se encontra 

no 1º e 2º semestre. 

Vale ressaltar que, nos campi de Aracati e de Sobral, concentra-se o maior número 

de respondentes no segundo semestre e, no campus de Canindé, os respondentes se 

concentram no terceiro semestre. 

O Gráfico 20 trata do item Intenção de cursar o curso superior se ele não fosse 

oferecido em sua cidade.  A primeira intenção era saber se o respondente tinha o propósito de 

continuar os estudos, isto é, fazer uma graduação e a segunda era, se escolheu o curso apenas 

por ser a única opção oferecida em sua região/cidade. A segunda opção poderia vir a ser um 

forte motivo de evasão dos alunos. Em 2017, no intuito de conter problema dessa natureza, o 

IFCE elaborou, com a participação da comunidade acadêmica, o Plano Estratégico 

Institucional de Permanência e Êxito dos Estudantes do IFCE (Resolução Nº 067 de 31 de 

julho de 2017) para acompanhar os casos de evasão e retenção de alunos e atuar sobre eles. O 
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plano, que se encontra no site do IFCE, foi aprovado pelo Conselho Superior (ConSup) da 

instituição e os campi passaram a atuar dentro das ações estabelecidas por ele. 

 

    

     Fonte: elaborado pela autora 

Quanto à resposta dada no item que indagava se faria ou não o curso, o resultado 

global encontrado foi que 80% dos respondentes fariam o curso mesmo que oferecido em 

outra cidade e 20% não fariam. No campus de Aracati 74% sairiam de sua cidade e fariam o 

curso escolhido fora, foi o índice mais baixo, enquanto 26% não sairiam da cidade para fazer 

o curso. Quanto ao campus de Canindé, o resultado foi que 79% fariam o curso em outra 

cidade e 21% não. O campus de Sobral  apresentou 83% de respondentes que fariam o curso 

mesmo que oferecido em outra cidade foi o  maior percentual, e 17% não sairia da cidade para 

fazer o curso. 

Como resultado global dos dados sociodemográficos dos respondentes pode-se 

concluir que a amostra  apresenta uma relação equilibrada entre os sexos: o masculino 

levemente superior com 51% e o feminino com 49%. No que se refere à idade, 86% dos 

respondentes encontram-se  no intervalo de idade de 18 a 24 anos, o que atende à Meta 12 do 

Plano Nacional de Educação (PNE – 2011-2020).  

Observa-se, além disso, que  81% dos respondentes têm como local de nascimento 

o interior do estado do Ceará e 19% outros estados ou capitais.  

Quanto à graduação, o bacharelado representa 9% da amostra, com 82% dos 

respondentes do sexo masculino e 18% do feminino; a tecnologia representa 65% da amostra, 

onde 45% são do sexo masculino e 55% do feminino e a licenciatura representa 25%, onde 

55% são do sexo masculino e 45% do sexo feminino. 

Gráfico 20 - Intenção de cursar curso superior se ele não fosse  

oferecido em sua cidade 
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 Quanto à proveniência dos respondentes do ensino médio, 91% estudaram em 

escola pública e apenas 9% é proveniente de instituição privada. Verificou-se ainda que  82% 

dos respondentes tem como ocupação somente estudar e 18% estudam e trabalham. Quanto a 

resposta ao local onde mora, 52% moram na cidade que se localiza o campus, e 48% em 

outras cidades. A amostra apresenta ainda, 31% dos respondentes cursando o 2º semestre 

seguido de 22% no 1º semestre, portanto mais da metade da amostra se encontra no início do 

curso. Sobre a escolha do curso 79% dos respondentes mostram-se com a certeza que faria o 

curso escolhido mesmo que oferecido em outra cidade e apenas 21% não faria. 

 Inseriu-se ainda nesta análise de dados de pesquisa sociodemográfica a extração 

feita no controle acadêmico do IFCE em 22/01/2018 para complementar o item se reside no 

local em que se localiza o campus. Nesse caso, encontrou-se o universo da pesquisa (1677) 

alunos matriculados e obteve-se como resultado que 91% do matriculados residem na região 

em que se encontra o campus, 8% em regiões circunvizinhas e 1% na capital.  

Assim, relembrando-se a Meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE -2011-

2020) tem-se:  

Ampliar a oferta de vagas por meio da expansão e interiorização da rede federal de 

educação superior, da rede federal de educação profissional e do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de 

vagas públicas em relação à população na idade de referência e observadas as 

características regionais das micro e mesorregiões definidas pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE, uniformizando a expansão no território nacional. 
 

Dessa forma, no que tange à estratégia 12.2 da referida meta, conclui -se que é 

eficaz no seu cumprimento e que a rede federal de educação profissional e, nesse caso o 

IFCE, contribui com a promoção da interiorização do ensino superior e com a inclusão de 

populações anteriormente marginalizadas, para as quais frequentar o ensino superior era uma 

utopia. 

6.1.1 Análise global das dimensões 

 

Expectativa é própria do ser humano, o tamanho de uma expectativa pode ser 

maior que a sua realização e muitas vezes ela é idealizada e não se percebe o tamanho da 

conquista e a satisfação fica aquém da expectativa. A satisfação é também um sentimento que 

é influenciado por percepções de qualidade. Nesta subseção, apresentam-se os resultados 

atribuídos ao grau de expectativa e de satisfação obtidos em cada dimensão do questionário. 

Destacam-se as diferenças mais relevantes entre o grau de expectativa e de satisfação global e 

por campus. 
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 Dimensão Acadêmica 

Com relação a Dimensão Acadêmica que trata da escolha do curso, disciplinas, 

atuação dos docentes, atividades de pesquisa, extensão e estágios curriculares e 

extracurriculares (itens 1.1 a 1.12  da Tabela 9), a média global atribuída a expectativa foi de 

(3,18) considerada alta considerando a escala utilizada de 1 a 4, e a satisfação foi de (3,17). 

Para verificar a diferença entre expectativa e satisfação subtrai-se da expectativa a satisfação. 

Vale ressaltar que quando o resultado das subtrações das médias apresentam valores 

negativos, significa que a satisfação foi maior que a expectativa e vice-versa. Observa-se que 

a Dimensão Acadêmica não gerou exatamente insatisfação e que a expectativa foi 

correspondida, ao se comparar as médias que mostram uma diferença muito pequena (3,18 – 

3,17 = 0,01). Dos doze itens da Dimensão Acadêmica, sete itens contribuíram para a elevação 

da média geral de satisfação. Apresentam-se aqui,  apenas as três maiores médias atribuídas a 

satisfação: 1.1 Quanto a escolha do curso a média atribuída a expectativa foi de (3,02) e a 

satisfação (3,32) apresentando um grau de expectativa menor que a satisfação (3,02 – 3,32 = - 

0,30), 1.2 Quanto as disciplinas oferecidas a expectativa (3,15) obteve uma média menor que 

a satisfação (3,15 – 3,25 = - 0,10), o item 1.3 Quanto ao trabalho pedagógico desenvolvido 

pelos docentes a satisfação obteve a maior diferença de média  (3,27 – 3,42 = - 0,15). 

Os três itens em que a satisfação ficou com a média mais baixa que a expectativa 

são referentes a: 1.5 Quanto as aulas práticas (3,27 - 3,04 = 0,23) a expectativa foi maior em 

0,23,  o item 1.11 Quanto ao atendimento e acompanhamento em estágios curriculares (3,08 

– 2,88 = 0,20) expectativa maior em 0,20 e o item 1.12 Quanto a oferta de estágios 

extracurriculares em que a expectativa obteve a maior diferença (3,00 -  2,62 = 0,38). Infere-

se que os itens 1.11 e 1.12 influíram nos resultados pois 52% da amostra encontra-se cursando 

o 1º e 2º semestre, onde a atividade de estágio ainda não foi iniciada. Durante a aplicação do 

questionário muitos alunos informaram que estavam cursando o 1º e/ou 2º semestre e que não 

sabiam como responder ao item, foram orientados a não atribuir valor, mas verificando os 

dados os respondentes decidiram por atribuir. 

 Dimensão Institucional 

 

No que se refere a Dimensão Institucional que analisa a imagem do IFCE, 

infraestrutura, atendimento dos servidores, acervo da biblioteca e qualidade dos laboratórios 

(itens de 2.13 a 2.17 da Tabela 9), a média global atribuída da expectativa foi  mais alta que a 

da Dimensão Acadêmica de (3,41) e a satisfação foi de (3,40). Novamente observa-se que a 

Dimensão Institucional não gerou exatamente insatisfação e que a expectativa foi 
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correspondida, ao se comparar as médias que mostram uma diferença insignificante (3,41 – 

3,40 = 0,01). O item que foi decisivo na elevação da média geral de satisfação foi: 2.1 

Imagem do IFCE (3,49 – 3,61 = - 0,12) com a satisfação 0,12 maior que a expectativa. Os 

itens em que a expectativa foi maior que a satisfação foram relativos a infraestrutura: Quanto 

aos laboratórios (3,40 – 3,21 = 0,19) com a expectativa acima da satisfação em 0,19 e o item 

2.5 Quanto ao acervo da biblioteca também apresentou expectativa mais alta que a satisfação 

(3,39 – 3,35 = 0,04).  

Vale ressaltar que as médias atribuídas a Dimensão Acadêmica no item 1.5 que se 

refere as aulas práticas, com o grau de expectativa de 3,27 e a satisfação  3,04 mostram uma 

estreita relação e uma significativa diferença com a médias atribuídas na Dimensão 

Institucional ao item 2.4 Quanto aos laboratórios (3,40 – 3,21 = 0,19), pois os laboratórios 

são essenciais as aulas práticas. 

 Dimensão Expansão 

Em se tratando da Dimensão Expansão da rede federal que pretende verificar se a 

criação de campus no interior, a oferta de cursos, as políticas de assistência estudantil, o 

atendimento as demanda sociais da cidade que  tratam da expansão do ensino superior (itens 

de 3.1 a 3.5 da Tabela 9), a média global atribuída a expectativa foi  de (3,14) e a satisfação 

foi de (3,00), onde a expectativa foi maior (3,14 – 3,00 = 0,14). Apenas o item 3.1 Quanto a 

criação do campus em sua cidade, a satisfação superou a expectativa que apresentou a média 

de (3,26) e (3,32) para a satisfação (3,26 – 3,32 = - 0,06). O item 3.2 Quanto aos cursos 

ofertados ( 3,16 – 2,89 = 0,27) obteve o mais alto índice de expectativa não atendida.  

No que concerne ao item 3.2 Quanto aos cursos ofertados   é importante ressaltar 

que para criação de cursos no Instituto Federal do Ceará a comunidade é ouvida através de 

audiência pública, fóruns e formulários eletrônicos. Em 2017, o Conselho Superior (ConSup), 

por meio da Resolução Nº 100 de 27 de setembro de 2017 aprova o Regulamento para 

Criação, Suspensão de Oferta de Novas Turmas, Reabertura e Extinção de Cursos Técnicos e 

de Graduação e passou a funcionar a Comissão Permanente de Estudo de Potencialidade com 

a finalidade de avaliar se determinado curso contribui para o desenvolvimento de uma cidade 

ou região.  O diretor geral e o diretor de ensino apresentam o estudo a comissão onde mostra a 

importância da abertura de um curso para o desenvolvimento da cidade e se o campus se 

encontra em condições de oferecer o curso, se há procura. A comissão analisa, verifica se o 

curso já é oferecido na região e aprova ou não e uma vez se aprovada a decisão vai para o 

Conselho Superior (ConSup) que homologa a criação de um novo curso. 
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Ainda sobre a Dimensão Expansão o item 3.3 Quanto o oferecimento de políticas 

de assistência estudantil (3,13 – 2,99 = 0,14)apresenta a expectativa (0,14) mais alta que a 

satisfação e o item 3.5 Quanto a inserção da instituição na política de mercado de trabalho 

para os concludentes ( 3,17 – 2,85 = 0,32) apresenta a maior diferença na Dimensão 

Expansão  e  contribui para uma expectativa não atendida com a expansão. 

 Dimensão IFCE e a Perspectiva de Futuro 

 

Quanto a Dimensão IFCE e a Perspectiva de Futuro que trata da articulação com 

o mundo do trabalho, (itens de 4.23 a 4.26 da Tabela 9) a média global atribuída a expectativa 

foi  de (3,20) e a satisfação foi de (3,10), onde a expectativa foi maior (3,20 – 3,10 = 0,10). 

Em todos os itens desta dimensão a expectativa foi maior que a satisfação: 4.1 Quanto a 

articulação com o mundo do trabalho a média da expectativa foi maior em 0,12  com relação 

a satisfação (3,25 – 3,13 = 0,12), o item 4.2 Quanto a melhoria das possibilidades de 

competir no mercado de trabalho (3,26 – 3,19 = 0,07) a média da expectativa apresentou-se 

maior em 0,07, quanto ao item 4.3 Quanto a preparação para se inserir no mercado (3,32 – 

3,24 = 0,08) a expectativa também supera a satisfação em 0,08 e finalmente o item 4.4 

Quanto a pretensão em se fixar na cidade (2,99 – 2,85 = 0,14) a expectativa apresenta a 

média 0,14 maior que a satisfação. 

 Vale ressaltar que o Instituto Federal do Ceará é uma instituição relativamente 

jovem na oferta do ensino superior. Quanto ao ensino técnico e profissional tem uma história 

dedicada e bem sucedida na inserção de seus alunos ao mundo do trabalho. As empresas do 

Ceará sempre procuram jovens oriundos do ensino técnico da instituição para compor sua 

equipe de trabalho assim como também estão abertas a parcerias com a instituição. As 

relações com um trabalho graduado e principalmente, neste contexto, em que estas relações 

nas regiões em que se localizam os campi ainda se encontram em formação e é necessário da 

parte dos campi ações inovadoras que possam contribuir para a inserção destes jovens com 

graduação ao mundo do trabalho.  

Ressalta-se que a média geral da expectativa nas quatro dimensões desta pesquisa 

foi maior que a satisfação, a expectativa mantem-se sempre acima de 3 (Alta) e se 

aproximando de 4 (Muito Alta). A satisfação mantem-se nas quatro dimensões com a média 

geral igual ou maior que 3 (Satisfatória) e se aproxima de 4 (Muito Satisfatória). Na 

Dimensão Acadêmica e na Dimensão Institucional a relação é equilibrada, a Dimensão 

Expansão e a Dimensão IFCE e a Perspectiva de Futuro a expectativa se apresenta bem 

maior que a satisfação.  
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Na Tabela 9, apresenta-se o resultado global do questionário: 

Tabela 9 - Análise das dimensões e dos atributos considerados  para medir  a expectativa e a 

satisfação  dos respondentes n = 301 

DIMENSÕES Grau de expectativa 
Grau de 

satisfação 

1 Acadêmica 
Média Desvio 

padrão 
Média Desvio 

padrão 

1.1 Quanto à escolha do curso 3,02 0,72 3,32 0,67 

1.2 Quanto às disciplinas oferecidas 3,15 0,64 3,25 0,63 

1.3 Quanto ao trabalho pedagógico desenvolvido pelos docentes  3,27 0,67 3,42 0,63 

1.4 Quanto ao domínio do conteúdo pelo docente  3,48 0,61 3,53 0,59 

1.5 Quanto às aulas práticas 3,27 0,78 3,04 0,85 

1.6 Quanto ao currículo e programas do seu curso  3,24 0,69 3,29 0,67 

1.7 Quanto à capacidade dos professores de promover a aprendizagem  3,43 0,60 3,48 0,59 

1.8 Quanto à disponibilidade de tempo dos professores para atender 3,14 0,73 3,23 0,67 
1.9 Quanto à participação em atividades de produção científica e 

tecnológica (grupos de pesquisa) 3,05 0,80 3,00 0,73 

1.10 Quanto à articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão  3,10 0,77 3,04 0,77 

1.11 Quanto ao atendimento e acompanhamento em estágio curriculares 3,08 0,81 2,88 0,83 

1.12 Quanto à oferta de estágios extracurriculares 3,00 0,86 2,62 0,93 

MÉDIA GERAL 3,18   3,17   

2 Institucional         

2.1 Imagem do IFCE 3,49 0,69 3,61 0,56 

2.2 Infraestrutura física da instituição 3,42 0,64 3,41 0,66 

2.3 Quanto ao atendimento pelos servidores 3,37 0,63 3,47 0,57 

2.4 Quanto aos laboratórios 3,40 0,71 3,21 0,78 

2.5 Quanto ao acervo da biblioteca 3,39 0,71 3,35 0,73 

MÉDIA GERAL 3,41   3,40   

3 Expansão         

3.1 Quanto à criação do campus em sua cidade 3,26 0,82 3,32 0,84 

3.2 Quanto aos cursos ofertados 3,16 0,81 2,89 0,83 

3.3 Quanto ao oferecimento de políticas de assistência estudantil 3,13 0,78 2,99 0,74 

3.4 Quanto ao atendimento às demandas sociais da cidade 3,02 0,74 2,96 0,64 
3.5 Quanto à inserção da instituição na política de mercado de trabalho 

para os concludentes 3,17 0,82 2,85 0,77 

MÉDIA GERAL 3,14   3,00   

4 O IFCE e a perspectiva de futuro         

4.1 Quanto à articulação com o mundo do trabalho 3,25 0,78 3,13 0,70 
4.2 Quanto à melhoria das possibilidades de competir no mercado de 

trabalho 3,26 0,70 3,19 0,66 

4.3 Quanto à preparação para se inserir no mercado 3,32 0,69 3,24 0,72 

4.4 Quanto à pretensão em se fixar na cidade 2,99 0,92 2,85 0,90 

MÉDIA GERAL 3,20   3,10   
Fonte: pesquisa direta 

Será discutido na subseção 6.1.2 o resultado das dimensões por campus. 
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6.1.2 Resultado do campus de Aracati 

 

 Dimensão Acadêmica 

 Na Tabela 10 apresenta-se o resultado das dimensões do campus de Aracati. 

Na Dimensão Acadêmica, a média atribuída a expectativa é de (3,10) e a satisfação é de 

(3,18), nessa dimensão a  satisfação mostra-se acima da expectativa (3,10 – 3,18 =  - 0,08).  

Dos doze itens da dimensão Acadêmica, oito itens contribuem para a elevação da média geral 

de satisfação. Os itens que apresentam médias maiores que as atribuídas a satisfação são: 1.1 

Quanto a escolha do curso, a média atribuída a expectativa é de (3,10) e a satisfação (3,40) 

tendo como resultado (3,10 – 3,40 =  - 0,30), 1.3 Quanto ao trabalho pedagógico 

desenvolvido pelos docentes (3,10 – 3,28 = - 0,18), e o item 1.8 Quanto a disponibilidade dos 

professores para atender a satisfação ultrapassa a expectativa em 0,34 (3,07 – 3,41 =  - 0,34) 

é a maior diferença de média. O item que apresenta o maior grau de expectativa é: 1.5 Quanto 

as aulas práticas, onde a expectativa obtém a média de (3,12) e a satisfação (2,97) o resultado 

alcançado é de (3,12 – 2,97 = 0,15).  

 

 Dimensão Institucional 

O resultado da Dimensão Institucional na visão dos respondentes do campus de 

Aracati apresenta a média de expectativa 3,28 e a satisfação é de 3,18. Nessa dimensão, a 

expectativa não foi atendida (3,28 – 3,18 = 0,10). No entanto, a média obtida pela satisfação 

foi igual à expectativa no item 2.1 Imagem do IFCE (3,19 – 3,19 = - 0,00). O único item em 

que a satisfação apresenta maior resultado que a expectativa foi 2.3 Quanto ao atendimento 

recebido pelos servidores ( 3,19 – 3,28 = - 0,09). 

 Os itens em que a expectativa é maior que a satisfação são relativos à 

infraestrutura, senão vejamos: 2.2 Infraestrutura física da instituição (3,28 – 3,16 = 0,12), 

assim como ocorre com o resultado global; 2.4 Quanto aos laboratórios (3,33 – 3,02 = 0,31) - 

apresenta o maior item de expectativa não atendida, acima da satisfação em 0,31 e o 2.5 

Quanto ao acervo da biblioteca - também apresenta expectativa mais alta que a satisfação 

(3,21 – 3,07 = 0,04).  

 Dimensão Expansão 
 

Em se tratando da Dimensão Expansão o campus Aracati obtém a média global 

atribuída à expectativa  de 3,01 e a satisfação é de 2,99, onde a expectativa é maior (3,01 – 

2,99 = 0,02) mesmo que uma relação quase em equilíbrio. Dois itens com média de satisfação 

maior que a de expectativa, a saber: 3.1 Quanto à criação do campus em sua cidade - a 
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satisfação (3,33) supera a expectativa (3,11) com a diferença (3,11 – 3,33 = - 0,22); 3.3 

Quanto ao oferecimento de políticas de assistência estudantil - a satisfação obtém a média  de 

2,98 e a expectativa de 2,93, onde a satisfação é maior em 0,05 (2,98 – 2,93 = - 0,05). 

Os itens em que a expectativa é mais alta são: 3.2 Quanto aos cursos ofertados - 

onde a expectativa obtém a média de 3,16 e a satisfação de 2,95, onde a expectativa é maior 

em 0,26,  ( 3,16 – 2,95 = 0,26); 3.4 Quanto ao atendimento às demandas sociais da cidade -  

expectativa obtém 2,89 e a satisfação 2,84, com a expectativa 0,05 maior que a satisfação 

(2,89 – 2,84 = 0,05) e 3.5 Quanto à inserção da instituição na política de mercado de 

trabalho para os concludentes – o resultado obtido pela expectativa é de 3,02 para 2,84 para a 

satisfação (3,02 – 2,84 = 0,18). 

 

 Dimensão IFCE e a Perspectiva de Futuro 

 

Quanto ao resultado da Dimensão IFCE e a perspectiva de futuro no campus de 

Aracati, a média global atribuída à expectativa é de 3,09 e a satisfação é de 3,07, onde a 

expectativa é maior (3,09 – 3,07 = 0,02). Em dois itens dessa dimensão a expectativa é maior 

que a satisfação: 4.3 Quanto à preparação para se inserir no mercado (3,30– 3,21 = 0,09) - a 

expectativa supera a satisfação em 0,09 e o 4.4 Quanto à pretensão em se fixar na cidade 

(2,82 – 2,70 = 0,12) - a expectativa apresenta a média 0,12 maior que a satisfação. 

 Quanto aos itens em que a satisfação supera a expectativa, tem-se: 4.1 Quanto à 

articulação com o mundo do trabalho - a média da satisfação é maior em 0,12 que a 

satisfação (3,09 – 3,14 = -  0,05) e  4.2 Quanto à melhoria das possibilidades de competir no 

mercado de trabalho (3,16 – 3,23 = - 0,07) - a média da expectativa apresenta-se maior em 

0,07.  

O campus de Aracati consegue atender a expectativa com uma diferença na média 

de (0,08) na Dimensão Acadêmica. Assim, embora a diferença seja mínima, o campus de 

Aracati não consegue atender às expectativas na seguintes dimensões: Dimensão 

Institucional  a expectativa é maior em (0,10); na Dimensão Expansão e na Dimensão IFCE 

e a perspectiva de futuro a expectatica apresenta-se  maior que a satisfação em (0,020, o que 

considera-se em equilíbrio.  

Na Tabela 10 , apresenta-se o resultado do campus Aracati: 
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Tabela 10 -  Análise das dimensões e dos atributos considerados para medir  a 

expectativa e satisfação  dos respondentes – Aracati  - n = 57 

DIMENSÕES 
Grau de 

expectativa 
Grau de 

satisfação 

1 Acadêmica 
Média Desvio 

Padrão 
Média Desvio 

Padrão 

1.1 Quanto à escolha do curso 3,10 0,66 3,40 0,4 

1.2 Quanto às disciplinas oferecidas 3,14 0,60 3,21 0,58 

1.3 Quanto ao trabalho pedagógico desenvolvido pelos docentes  3,10 0,71 3,28 0,67 

1.4 Quanto ao domínio do conteúdo pelo docente  3,34 0,60 3,43 0,59 

1.5 Quanto às aulas práticas 3,12 0,88 2,97 0,91 

1.6 Quanto ao currículo e programas do seu curso  3,21 0,72 3,17 0,75 

1.7 Quanto à capacidade dos professores de promover a aprendizagem  3,33 0,57 3,41 0,67 

1.8 Quanto à disponibilidade de tempo dos professores para atender 3,07 0,69 3,41 0,65 

1.9 Quanto à participação em atividades de produção científica e 

tecnológica (grupos de pesquisa) 3,07 0,87 3,19 0,82 

1.10 Quanto à articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão  3,03 0,83 3,11 0,83 

1.11 Quanto ao atendimento e acompanhamento em estágio curriculares 2,90 0,74 2,89 0,69 

1.12 Quanto à oferta de estágios extracurriculares 2,86 0,84 2,79 0,81 

MÉDIA GERAL 3,10   3,18   

2 Institucional         

2.1 Imagem do IFCE 3,39 0,72 3,39 0,67 

2.2 Infraestrutura física da instituição 3,28 0,72 3,16 0,70 

2.3 Quanto ao atendimento pelos servidores 3,19 0,69 3,28 0,62 

2.4 Quanto aos laboratórios 3,33 0,78 3,02 0,87 

2.5 Quanto ao acervo da biblioteca 3,21 0,75 3,07 0,79 

MÉDIA GERAL 3,28   3,18   

3 Expansão         

3.1 Quanto à criação do campus em sua cidade 3,11 0,90 3,33 0,83 

3.2 Quanto aos cursos ofertados 3,16 0,82 2,95 0,88 

3.3 Quanto ao oferecimento de políticas de assistência estudantil 2,93 0,79 2,98 0,66 

3.4 Quanto ao atendimento as demandas sociais da cidade 2,89 0,72 2,84 0,62 
3.5 Quanto à inserção da instituição na política de mercado de trabalho para 

os concludentes 3,02 0,83 2,84 0,7 

MÉDIA GERAL 3,01   2,99   

4 O IFCE e a perspectiva de futuro         

4.1 Quanto  à articulação com o mundo do trabalho 3,09 0,68 3,14 0,63 
4.2 Quanto à melhoria das possibilidades de competir no mercado de 

trabalho 3,16 0,67 3,23 0,68 

4.3 Quanto à preparação para se inserir no mercado 3,30 0,59 3,21 0,70 

4.4 Quanto à pretensão em se fixar na cidade 2,82 0,98 2,70 0,98 

MÉDIA GERAL 3,09   3,07   
Fonte: pesquisa direta 
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6.1.3 Resultado do campus de Canindé 

 

   Dimensão Acadêmica 
 

Na Tabela 11, apresentam-se os resultados das dimensões no campus de Canindé. 

Em relação a Dimensão Acadêmica, a média atribuída à expectativa é de 3,24 e a satisfação  

de 3,06. Nessa dimensão, a expectativa mostra-se acima da satisfação (3,24 – 3,06 =  0,18). 

Em apenas três  itens da Dimensão Acadêmica a média de satisfação é maior, quais sejam: 

1.1 Quanto à escolha do curso - a média atribuída à expectativa é de 2,99 e a satisfação 3,31 

que apresenta (2,99 – 3,31 = - 0,32), a maior diferença nos itens referentes à satisfação; 1.3 

Quanto ao trabalho pedagógico desenvolvido pelos docentes (3,38 – 3,40 = - 0,02) e 1.6 

Quanto ao currículo e programas de curso  (3,27 – 3,31 = - 0,04).  

Nos demais itens, a expectativa manteve-se acima da satisfação, a saber: 1.2 

Quanto às disciplinas oferecidas a expectativa 3,21 obtém a média maior que a satisfação 

(3,21 – 3,17 =  0,04); 1.4 Quanto ao domínio do conteúdo pelo docente - a expectativa obtém 

3,53 e supera em 0,04 a satisfação (3,53 – 3,49 = 0,04); 1.5 Quanto às aulas práticas - a  

diferença para a expectativa é de 3,36 – 2,92 = 0,40, 1.7 Quanto à capacidade dos professores 

de promover a aprendizagem é de 3,48 – 3,39 =  0,09; 1.8 Quanto à disponibilidade de tempo 

dos professores para atender - a expectativa ultrapassa a satisfação em 0,34 (3,19 – 3,05 =  

0,14); 1.9 Quanto à participação em atividades de produção científica e tecnológica (grupos 

de pesquisa) - o resultado alcançado é de 3,09 – 2,85 = 0,24, em que a expectativa é maior em 

0,24; 1.10 Quanto à articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão - (3,22 – 3,00 

=  0,22); 1.11 Quanto ao atendimento e acompanhamento em estágio curriculares - (3,19 – 

2,63 = 0,56) e 1.12 Quanto à oferta de estágios extracurriculares - tem como resultado 3,03 – 

2,14 =  0,89, a maior diferença dos itens em que a expectativa supera a satisfação. 

 

 Dimensão Institucional 

 

O resultado da Dimensão Institucional, na visão dos respondentes do campus de 

Canindé, apresenta a média de expectativa 3,48 e a satisfação foi de 3,28. Nessa dimensão, a 

expectativa não é atendida (3,48 – 3,28 = 0,20). Apenas num único item a satisfação supera a 

expectativa o 2.1 Imagem do IFCE (3,59 – 3,63 = - 0,04). 

 Os itens em que a expectativa é maior que a satisfação são: 2.2 Infraestrutura 

física da instituição (3,50 – 3,24 = 0,26); 2.3 Quanto ao atendimento pelos servidores (3,46 – 

3,39 = 0,07), assim como ocorre com o resultado global; 2.4 Quanto aos laboratórios (3,45 – 
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3,03 = 0,45) - apresenta a média mais alta de expectativa não atendida, acima da satisfação 

em 0,45 e 2.5 Quanto ao acervo da biblioteca - também apresenta expectativa mais alta que a 

satisfação (3,42 – 3,15 = 0,37).  

 

 Dimensão Expansão 
 

Quanto a Dimensão Expansão no campus Canindé a média global atribuída a 

expectativa é de 3,25 e a satisfação é de 2,97, onde a expectativa é maior (3,25 – 2,97 = 0,28). 

Nos cinco itens, a expectativa aparece mais alta que a satisfação: 3.1 Quanto à criação do 

campus em sua cidade - expectativa de 3,54  supera a satisfação de 3,48 com a diferença (3,54 

– 3,48 =  0,06); 3.2 Quanto aos cursos ofertados (3,23 – 2,75 = 0,48) - expectativa  de 0,48, 

mais alta; 3.3 Quanto ao oferecimento de políticas de assistência estudantil - a expectativa 

obteve a média de 3,18 e de 2,91 para a satisfação (3,18 – 2,91 = - 0,27); 3.4 Quanto ao 

atendimento às demandas sociais da cidade (3,11 – 2,97 = 0,14) e 3.5 Quanto à inserção da 

instituição na política de mercado de trabalho (3,25 – 2,75 = 0,50) - apresenta a diferença 

mais alta de expectativa. 

 

 Dimensão IFCE e a Perspectiva de Futuro 
 

Em todas as dimensões, o campus de Canindé apresenta uma expectativa mais 

alta. É a primeira instituição de ensino superior na cidade e é possível que a idealização de 

uma instituição desse tipo não tenha atendido às expectativas. Quanto ao resultado da 

Dimensão IFCE e a perspectiva de futuro no campus de Aracati, a média global atribuída à 

expectativa é de 3,09 e a satisfação é de 3,07, onde a expectativa é maior (3,28 – 3,00 = 0,28). 

Novamente, como na Dimensão Expansão, nenhum item dessa dimensão obteve satisfação 

maior que a expectativa. No item 4.1 Quanto à articulação com o mundo do trabalho, a 

média da expectativa é maior em 0,40 que a satisfação (3,39 – 2,99 =  0,40); no item 4.2 

Quanto à melhoria das possibilidades de competir no mercado de trabalho (3,39 – 3,13 = 

0,26), a média da expectativa apresenta-se maior em 0,26; no 4.3 Quanto à preparação para 

se inserir no mercado (3,38 – 3,18 = 0,20), a expectativa supera a satisfação em 0,20 e o item 

4.4 Quanto à pretensão em se fixar na cidade (2,96 – 2,72 = 0,24), a expectativa é 0,24 maior 

que a satisfação. 

Observa-se que a diferença  no campus de Canindé, no que concerne à 

expectativa, é bem mais alta que a do campus de Aracati. A diferença na média da Dimensão 

Acadêmica é de 0,89, na Dimensão Institucional é de 0,20, na Dimensão Expansão é de 
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0,28 e na Dimensão IFCE e a perspectiva de futuro é também de 0,28, conforme o exposto 

na Tabela 11: 

Tabela 11 - Análise das dimensões e atributos considerados  para medir  a expectativa e 

satisfação  dos respondentes – Canindé -  n = 96 

DIMENSÕES 

Grau de 

expectativa 

Grau de 

satisfação 

1 Acadêmica 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média Desvio 

Padrão 

1.1 Quanto a escolha do curso 2,99 0,72 3,31 0,63 

1.2 Quanto às disciplinas oferecidas 3,21 0,73 3,17 0,59 

1.3 Quanto ao trabalho pedagógico desenvolvido pelos docentes  3,38 0,65 3,40 0,64 

1.4 Quanto ao domínio do conteúdo pelo docente  3,53 0,59 3,49 0,59 

1.5 Quanto às aulas práticas 3,36 0,75 2,92 0,92 

1.6 Quanto ao currículo e programas do seu curso  3,27 0,73 3,31 0,62 

1.7 Quanto à capacidade dos professores de promover a aprendizagem  3,48 0,61 3,39 0,59 

1.8 Quanto à disponibilidade de tempo dos professores para atender 3,19 0,79 3,05 0,69 

1.9 Quanto à participação em atividades de produção científica e 

tecnológica (grupos de pesquisa) 3,09 0,79 2,85 0,68 
1.10 Quanto à articulação das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão  3,22 0,76 3,00 0,71 
1.11 Quanto ao atendimento e acompanhamento em estágio 

curriculares 3,19 0,88 2,63 0,91 

1.12 Quanto à oferta de estágios extracurriculares 3,03 1,01 2,14 0,93 
MÉDIA GERAL 3,24   3,06   

2 Institucional         

2.1 Imagem do IFCE 3,59 0,63 3,63 0,54 

2.2 Infraestrutura física da instituição 3,50 0,65 3,24 0,74 

2.3 Quanto ao atendimento pelos servidores 3,46 0,61 3,39 0,57 

2.4 Quanto aos laboratórios 3,45 0,66 3,03 0,79 

2.5 Quanto ao acervo da biblioteca 3,42 0,68 3,15 0,73 

MÉDIA GERAL 3,48   3,28   

3 Expansão         

3.1 Quanto à criação do campus em sua cidade 3,54 0,77 3,48 0,61 

3.2 Quanto aos cursos ofertados 3,23 0,78 2,75 0,78 

3.3 Quanto ao oferecimento de políticas de assistência estudantil 3,18 0,78 2,91 0,71 

3.4 Quanto ao atendimento as demandas sociais da cidade 3,11 0,75 2,97 0,60 
3.5 Quanto à inserção da instituição na política de mercado de 

trabalho para os concludentes 3,25 0,88 2,75 0,77 

MÉDIA GERAL 3,25   2,97   

4 O IFCE e a perspectiva de futuro         

4.1 Quanto à articulação com o mundo do trabalho 3,39 0,72 2,99 0,47 
4.2 Quanto à melhoria das possibilidades de competir no mercado de 

trabalho 3,39 0,67 3,13 0,60 

4.3 Quanto à preparação para se inserir no mercado 3,38 0,76 3,18 0,67 

4.4 Quanto à pretensão em se fixar na cidade 2,96 0,96 2,72 0,86 

MÉDIA GERAL 3,28   3,00   
Fonte: pesquisa direta 
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6.1.4 Resultado do campus de Sobral 

 

 Dimensão Acadêmica  

 

Na Tabela 12, apresenta-se o resultado do campus de Sobral com relação às 

dimensões. A média atribuída à Dimensão Acadêmica quanto à expectativa é de 3,18 e à 

satisfação é de 3,24. Nessa dimensão, a  satisfação mostra-se acima da expectativa (3,18 – 

3,24 = - 0,06).  Dos doze itens da Dimensão Acadêmica, sete contribuem para a elevação da 

média geral de satisfação. Os itens que apresentam médias maiores que as atribuídas às 

expectativas são: 1.1 Quanto à escolha do curso - a média atribuída à expectativa é de 3,01 e 

à satisfação, de 3,29, tendo como resultado (3,01 – 3,29 =  - 0,28); 1.2 Quanto às disciplinas 

oferecidas - a expectativa (3,11) obteve uma média menor que a satisfação (3,11 – 3,33 = - 

0,22); 1.3 Quanto ao trabalho pedagógico desenvolvido pelos docentes - (3,27 – 3,49 = - 

0,22); 1.4 Quanto ao domínio do conteúdo pelo docente - a expectativa obteve 3,49, enquanto 

a satisfação supera a expectativa em 0,11 (3,49 – 3,60 = - 0,11); 1.6 Quanto ao currículo e 

programa do seu curso - apresenta o resultado de 3,24 – 3,32 = - 0,08; 1.7 Quanto à 

capacidade dos professores de promover a aprendizagem (3,45 – 3,56 = - 0,11) e  1.8 Quanto 

à disponibilidade dos professores para atender a satisfação - ultrapassa a expectativa em 0,15 

(3,13 – 3,28 =  - 0,15). 

 Os itens em que a satisfação apresenta a média abaixo da expectativa são: 1.5 

Quanto às aulas práticas - (3,27 – 3,15 = 0,12); 1.9 Quanto à participação em atividades de 

produção científica e tecnológica (grupos de pesquisa) - o resultado alcançado é de 3,03 – 

3,01 = 0,02, em que a satisfação é menor em 0,02; 1.10 Quanto à articulação das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão - (3,05 – 3,03 = 0,02), a expectativa é maior em 0,02; 1.11 

Quanto ao atendimento e acompanhamento em estágios curriculares - (3,10 – 3,03 = 0,07), a 

expectativa é maior em 0,07 e 1.12 Quanto à oferta de estágios extracurriculares em que a 

expectativa obtém a maior diferença (3,03 -  2,87 = 0,16).  

 

 Dimensão Institucional 

 

O resultado da Dimensão Institucional, na visão dos respondentes do campus de 

Sobral, apresenta a média de expectativa 3,42 e a satisfação é de 3,57. Nessa dimensão, a 

expectativa é atendida (3,42– 3,57 = - 0,15). Todos os itens da Dimensão Institucional 

apresentam expectativa atendida. Quanto às médias obtidas por itens, tem-se:  2.1 Imagem do 
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IFCE - atende totalmente à expectativa (3,47 – 3,69 = - 0,22); 2.2 Infraestrutura física da 

instituição - (3,42 – 3,62 = - 0,20); 2.3 Quanto ao atendimento recebido pelos servidores - ( 

3,39 – 3,60 = - 0,21); 2.4 Quanto aos laboratórios - (3,39 – 3,40 = - 0,01) e 2.5 Quanto ao 

acervo da biblioteca - também apresenta expectativa mais alta que a satisfação (3,44 – 3,59 = 

- 0,15).  

 Dimensão Expansão 

Em se tratando da Dimensão Expansão no campus de Sobral a média global 

atribuída a expectativa é de (3,11) e a satisfação é de (3,02), onde a expectativa é maior (3,11 

– 3,02 = 0,09). O único item em que a satisfação é maior ou igual (campus de Aracati) à 

expectativa e é unanimidade em todos os campi é o 3.1 Quanto à criação do campus em sua 

cidade - a satisfação de 3,21 supera a expectativa de 3,14, com a diferença de (3,14 – 3,21 = - 

0,07).  

Os itens em que a expectativa é mais alta: 3.2 Quanto aos cursos ofertados - ( 

3,11 – 2,97 = 0,14); 3.3 Quanto ao oferecimento de políticas de assistência estudantil - a 

expectativa obtém a média 2,17 para 2,06 de satisfação (3,06 – 2,17 = 0,11); 3.4 Quanto ao 

atendimento às demandas sociais da cidade - ( 3,01 – 3,00 = 0,05) apresenta um equilíbrio e 

3.5 Quanto à inserção da instituição na política de mercado de trabalho para os concludentes 

( 3,18 – 2,93 = 0,2). 

 Dimensão IFCE e a Perspectiva de Futuro 

 

Quanto ao resultado da Dimensão IFCE e a perspectiva de futuro no campus de 

Sobral, a média global atribuída à expectativa é de 3,19 e a satisfação é de 3,18. A expectativa 

é maior (3,19 – 3,18 = 0,01), o que apresenta um equilíbrio. Em três itens dessa dimensão, a 

satisfação é maior ou igual à expectativa, a saber: 4.1 Quanto à articulação com o mundo do 

trabalho - a média da satisfação é igual à satisfação (3,22 – 3,22 =  0,0), expectativa satisfeita; 

4.2 Quanto à melhoria das possibilidades de competir no mercado de trabalho - (3,20 – 3,22 

= - 0,02), a média da expectativa apresenta-se maior em 0,02; 4.3 Quanto à preparação para 

se inserir no mercado - (3,28 – 3,30 = - 0,02) a satisfação supera a expectativa em 0,02.  

 O único item em que a expectativa supera a satisfação é o  4.4 Quanto à 

pretensão em se fixar na cidade - (3,08 – 3,00 = 0,08). A expectativa apresenta a média 0,08 

maior que a satisfação. 

Assim, o campus de Sobral apresenta em suas dimensões o maior índice de 

expectativa atendida. Apenas a Dimensão IFCE e a perspectiva de futuro, a expectativa é 

mais alta em 0,01, conforme o exposto na Tabela 12: 
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Tabela 12 - Análise das dimensões e atributos considerados  para medir  a expectativa e 

satisfação  dos respondentes – Sobral -  n = 148 

DIMENSÕES Grau de expectativa Grau de satisfação 

1 Acadêmica 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

1.1 Quanto à escolha do curso 3,01 0,73 3,29 0,7 

1.2 Quanto às disciplinas oferecidas 3,11 0,60 3,33 0,67 
1.3 Quanto ao trabalho pedagógico desenvolvido pelos 

docentes  3,27 0,66 3,49 0,61 

1.4 Quanto ao domínio do conteúdo pelo docente  3,49 0,62 3,60 0,58 

1.5 Quanto às aulas práticas 3,27 0,75 3,15 0,78 

1.6 Quanto ao currículo e programas do seu curso  3,24 0,66 3,32 0,67 
1.7 Quanto à capacidade dos professores de promover a 

aprendizagem  3,45 0,59 3,56 0,55 
1.8 Quanto à disponibilidade de tempo dos professores 

para atender 3,13 0,71 3,28 0,64 
1.9 Quanto à participação em atividades de produção 

científica e tecnológica (grupos de pesquisa) 3,03 0,78 3,01 0,71 
1.10 Quanto à articulação das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão  3,05 0,74 3,03 0,77 
1.11 Quanto ao atendimento e acompanhamento em 

estágio curriculares 3,10 0,78 3,03 0,79 

1.12 Quanto à oferta de estágios extracurriculares 3,03 0,76 2,87 0,86 

MÉDIA GERAL 3,18   3,24   

2 Institucional        

2.1 Imagem do IFCE 3,47 0,72 3,69 0,58 

2.2 Infraestrutura física da instituição 3,42 0,59 3,62 0,52 

2.3 Quanto ao atendimento pelos servidores 3,39 0,60 3,60 0,53 

2.4 Quanto aos laboratórios 3,39 0,71 3,40 0,69 

2.5 Quanto ao acervo da biblioteca 3,44 0,62 3,59 0,57 

MÉDIA GERAL 3,42   3,57   

3 Expansão         

3.1 Quanto à criação do campus em sua cidade 3,14 0,86 3,21 0,95 

3.2 Quanto aos cursos ofertados 3,11 0,80 2,97 0,84 
3.3 Quanto ao oferecimento de políticas de assistência 

estudantil 3,17 0,76 3,06 0,78 

3.4 Quanto ao atendimento as demandas sociais da cidade 3,01 0,74 3,00 0,66 
3.5 Quanto à inserção da instituição na política de 

mercado de trabalho para os concludentes 3,18 0,74 2,93 0,78 

MÉDIA GERAL 3,11   3,02   

4 O IFCE e a perspectiva de futuro         

4.1 Quanto à articulação com o mundo do trabalho 3,22 0,69 3,22 0,76 
4.2 Quanto à melhoria das possibilidades de competir no 

mercado de trabalho 3,20 0,72 3,22 0,69 

4.3 Quanto à preparação para se inserir no mercado 3,28 0,68 3,30 0,76 

4.4 Quanto à pretensão em se fixar na cidade 3,08 0,85 3,00 0,87 

MÉDIA GERAL 3,19   3,18   
Fonte: pesquisa direta 
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6.2 Análise comparativa dos resultados entre os graus de expectativa e satisfação com a 

interiorização do IFCE 

 

Com a intenção de averiguar se as diferenças entre as médias dos graus de 

expectativa e satisfação com a interiorização nos campi de Aracati, Canindé e Sobral do 

Instituto Federal do Ceará são significativas ou não, foram aplicados testes de hipótese 

(Wilcoxon e Kruskal-Wallis). Para as análises, estabeleceram-se os níveis de significância de 

1% e 5%, o que são normalmente utilizados. Assim, o valor das estatísticas do teste, assim 

como o nível descritivo (-valor) para o teste de Wilcoxon, apresentam-se nas Tabelas 13, 14, 

15 e 16.  

 Informa-se que foram realizados nesta seção Testes não paramétricos os quais são 

adequados quando a suposição de normalidade dos dados é violada. De forma geral, deseja-se 

testar as hipóteses:  

 H0: as médias das expectativas são iguais às médias das satisfações;  

 H1: as médias das expectativas são diferentes das médias das satisfações.  

 

 Para as seções 6.2.1, 6.2.2, 6.23, 6.2.4 e 6.2.5 foi aplicado o Teste de Wilcoxon, 

que é um teste não paramétrico para comparar dados emparelhados e ordinais. 

 Por outro lado, para as seções 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9 e 6.2.10 foi aplicado o 

Teste de Kruskal-Wallis, adequado quando se deseja comparar três ou mais amostras 

independentes com dados não emparelhados, obtidos de populações independentes.  

 6.2.1 Análise comparativa da Dimensão Acadêmica  

 

A Tabela 13 apresenta as médias e desvios padrões da Dimensão Acadêmica em 

relação aos graus de expectativa e satisfação entre os campi, assim como o valor da estatística.  

A primeira observação é com relação ao grau de satisfação da referida dimensão. 

Percebe-se que todos os campi atingem níveis maiores que 3 (satisfatório). 

Tabela 13 – Comparação entre os graus de expectativa e satisfação da Dimensão 

Acadêmica nos campi 

Campi 

Dimensão Acadêmica Teste Estatístico 

Média Expectativa Média Satisfação 
Valor da 

Estatística Nível Descritivo 

(p-valor) Média  
Desvio Padrão Média  

Desvio Padrão 

Aracati 3,10 0,56 3,18 0,55 -1,007 0,314 

Canindé 3,24 0,53 3,06 0,41 -2,938 0,003 

Sobral 3,18 0,48 3,24 0,48 -1,639 0,102 
Fonte: Pesquisa direta 
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A segunda observação é que as médias do grau de satisfação nos campi de Aracati 

e Sobral são maiores que as do grau de expectativa, com exceção do campus de Canindé, 

onde o grau de expectativa registrou a média 3,24 e para o grau de satisfação 3,06, perfazendo 

uma diferença de 0,18. 

A terceira observação é em relação ao campus de Canindé. Como já foi 

observado, considera-se que a expectativa em Canindé foi bem mais alta por ser a primeira 

instituição de ensino superior a instalar-se na cidade. A quarta observação diz respeito ao 

campus de Aracati que aponta uma diferença positiva (satisfação maior que a expectativa) 

entre as duas variáveis em análise. O teste de hipóteses de Wilcoxon revela uma diferença 

significativa no campus de Canindé, para um nível de significância menor que 0,003 (p < 0,01 

= 1%), registrando o maior valor da estatística do teste dentro do grupo, igual a -2,938. 

6.2.2 Análise comparativa da Dimensão Institucional  

 

A Tabela 14 apresenta as médias e desvios padrões da Dimensão Institucional em 

relação aos graus de expectativa e satisfação entre os campi, assim como o valor da estatística. 

Na análise da Dimensão Institucional, todos os campi atingem o nível 3 

(satisfatório). O campus de Sobral atinge a mais alta média de satisfação nesta dimensão, 

3,57; aproxima-se do muito satisfatório e apresenta a maior diferença quanto à expectativa 

0,15. A média do campus de Canindé revela que a expectativa é maior que a satisfação em 

0,20. O campus de Aracati aponta que a satisfação é menor que a expectativa em 0,10. 

O teste estatístico revela que essa diferença é significativa para um nível de 

significância menor que 0,01 (p < 0,01 = 1%) para os campi de Canindé e de Sobral, 

conforme o apresentado na tabela.  

Tabela 14 - Comparação entre os graus de expectativa e satisfação da Dimensão 

Institucional entre os campi 

Campi 

Dimensão Institucional Teste Estatístico 

Média Expectativa Média Satisfação 
Valor da 

Estatística 

Nível Descritivo 

(p-valor) 
Média  Desvio Padrão Média  

Desvio 

Padrão 

Aracati 3,28 0,59 3,18 0,55 -0,442 0,152 

Canindé 3,48 0,51 3,28 0,48 -4,083 0,002 

Sobral 3,42 0,51 3,57 0,42 -1,639 0,000 

Fonte: pesquisa direta 
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6.2.3 Análise comparativa da Dimensão Expansão  

 

Com relação à Dimensão Expansão, os dados revelam um nível 3 (satisfatório) 

para o campus de Sobral, enquanto para os campi de Aracati e Canindé o valor encontrado 

para a média da satisfação é menor que o nível 3 (satisfatório). Os três campi apresentam 

média de satisfação inferior à de expectativa (Tabela 15). 

Quanto ao teste estatístico, o campus de Canindé apresenta diferença significativa 

entre as duas variáveis de comparação, para um nível de significância menor que 0,01 (p < 

0,01 = 1%). 

Tabela 15 - Comparação entre os graus de expectativa e satisfação da Dimensão 

Expansão entre os campi 

Campi 

Dimensão Expansão Teste Estatístico 

Média Expectativa Média Satisfação 
Valor da 

Estatística 
Nível Descritivo 

(p-valor) Média  
Desvio Padrão 

Média  
Desvio Padrão 

Aracati 3,01 0,62 2,99 0,5 -0,442 0,659 

Canindé 3,25 0,63 2,97 0,46 -4,083 0,000 

Sobral 3,11 0,61 3,02 0,56 -1,639 0,102 
Fonte: pesquisa direta 

6.2.4 Análise comparativa da Dimensão IFCE e a Perspectiva de Futuro  

 

A Dimensão IFCE e a Perspectiva de Futuro, em se tratando do grau de 

satisfação, todos os campi alcançam a média acima de 3 (satisfatório). No entanto, a 

expectativa em todos os campi se encontra acima da satisfação, como se observa na Tabela 

16. 

Quanto ao teste estatístico, novamente o campus de Canindé apresenta diferença 

significativa entre as duas variáveis de comparação, para um nível de significância menor que 

0,01 (p < 0,01 = 1%). 

Tabela 16 -  Comparação entre os graus de expectativa e satisfação da Dimensão IFCE e 

a Perspectiva de Futuro entre os campi 

Campi 
Dimensão IFCE e a Perspectiva de Futuro Teste estatístico 

Média expectativa Média satisfação 
Valor da 

Estatística 
Nível Descritivo 

(p-valor) Média  
Desvio Padrão 

Média  
Desvio Padrão 

Aracati 3,09 0,62 3,07 0,61 -0,351 0,725 

Canindé 3,28 0,64 3,00 0,51 -3,944 0,000 

Sobral 3,19 0,58 3,18 0,62 -0,144 0,886 
Fonte: pesquisa direta 
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Na comparação entre as médias globais de expectativa e de satisfação por campus, 

observa-se que as médias de satisfação se mantêm acima de 3 (Satisfatório) e a da expectativa 

também acima de 3 (Alta). O campus de Canindé apresenta uma diferença significativa 

quanto à expectativa não atendida e à satisfação de (0,28).   

Assim, conclui-se que os campi não atendem à expectativa de seus alunos na 

Dimensão Expansão e na Dimensão IFCE e a perspectiva de futuro. Na Dimensão 

Acadêmica e na Dimensão Institucional, apenas o campus de Canindé não atende, no 

entanto, à média do grau de satisfação para os três campi encontra-se no nível igual e maior 

que 3 (satisfatório), conforme Tabela 17. 

Tabela 17– Comparação global dos graus de expectativa e satisfação nos campi 

DIMENSÕES 

Grau de expectativa Grau de satisfação 

Aracati Canindé Sobral Aracati Canindé Sobral 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

1 Acadêmica 3,10 0,56 3,24 0,53 3,18 0,48 3,18 0,55 3,06 0,41 3,24 0,48 

2 Institucional 3,28 0,59 3,48 0,51 3,42 0,51 3,18 0,55 3,28 0,48 3,57 0,42 

3 Expansão 3,01 0,62 3,25 0,63 3,11 0,61 2,99 0,5 2,97 0,46 3,02 0,56 

4 O IFCE e a 

perspectiva de 

futuro 

3,09 0,62 3,28 0,64 3,19 0,58 3,07 0,61 3,00 0,51 3,18 0,62 

Média geral 3,12   13,25   3,23   3,11   3,08   3,25   

Fonte: pesquisa direta 

6.2.5 Análise comparativa dos graus de expectativa das dimensões entre os campi 

 

Com o propósito de observar se as diferenças entre as médias da variável ‘grau de 

expectativa’ da Dimensão Acadêmica, da Dimensão Institucional, da Dimensão Expansão e 

da Dimensão O IFCE e a perspectiva de futuro, entre os campi de Aracati, de Canindé e de 

Sobral são significativas ou não, realizaram-se testes de hipóteses Kruskal-Wallis. Para as 

análises, estabeleceram-se os níveis de significância de 1% e 5%. Dessa forma, o valor das 

estatísticas do teste e o nível descritivo do teste (p-valor) são apresentados nas Tabelas 13 e 

14. Assim, o presente item faz a análise dos níveis de expectativa dos alunos das CCE, 

comparando suas médias e seus desvios-padrões, por dimensão, desejando testar as seguintes 

hipóteses:  

 H0: os graus de expectativas entre os campi são todos iguais  

 H1: existe, pelo menos, um grau de expectativa diferente entre os campi.  
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O teste de hipóteses Kruskal-Wallis revelou que, no que tange à Dimensão 

Acadêmica, há uma diferença significativa num nível de significância igual a 0,05 = 5% entre 

os três campi. Quanto à Dimensão Expansão, o teste mostra uma diferença significativa para 

um nível de significância menor que 0,01 (p < 0,01 = 1%). Quanto às demais dimensões não 

apresentam diferenças significativas, conforme mostrado na Tabela 18. 

Tabela 18 – Comparação de graus de expectativas das dimensões avaliadas nos campi 

DIMENSÕES 

Grau de expectativa 
Teste Estatístico 

Aracati Canindé Sobral 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Valor da 

estatística 
Nível descritivo 

(p-valor) 

1 Acadêmica 3,10 0,56 3,24 0,53 3,18 0,48 3,189 0,203 

2 Institucional 3,28 0,59 3,48 0,51 3,42 0,51 4,479 0,106 

3 Expansão 3,01 0,62 3,25 0,63 3,11 0,61 7,048 0,019 

4 O IFCE e a 

perspectiva de 

futuro 3,09 0,62 3,28 0,64 3,19 0,58 4,324 0,115 

Fonte: pesquisa direta 

6.2.6 Análise comparativa do grau de satisfação das dimensões entre os campi 

 

Para verificar o grau de satisfação das dimensões entre os campi, utilizou-se o 

mesmo teste (Kruskal-Wallis), a partir das seguintes hipóteses:  

 H0: Os graus de satisfação entre os campi são todos iguais  

 H1: Existe pelo menos um grau de satisfação diferente entre os campi.  

A Dimensão Expansão e a Dimensão Acadêmica apresentam uma diferença 

significativa entre os campi, em um nível de significância igual a 0,05 = 5%, e à dimensão 

‘conteúdo programático’, que apresentou uma diferença significativa a um nível de 

significância igual a 0,01 (p < 0,01 = 1%), conforme a Tabela 19. 

Tabela 19 - Comparação de graus de satisfação das dimensões avaliadas nos campi 

DIMENSÕES 

Grau de satisfação 
Teste Estatístico 

Aracati Canindé Sobral 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Valor da 

estatística 
Nível descritivo 

(p-valor) 

1 Acadêmica 3,18 0,55 3,06 0,41 3,24 0,48 9,405 0,009 

2 Institucional 3,18 0,55 3,28 0,48 3,57 0,42 33,171 0,000 

3 Expansão 2,99 0,5 2,97 0,46 3,02 0,56 0,899 0,638 

4 O IFCE e a 

perspectiva de 

futuro 3,07 0,61 3,00 0,51 3,18 0,62 7.360 0,025 
Fonte: pesquisa direta 
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7 CONCLUSÃO  

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar o grau de expectativa e de 

satisfação com os efeitos que a política de expansão promoveu com a interiorização do 

IFCE nos campi das cidades de Aracati, Canindé e Sobral na perspectiva dos discentes e, 

nesta seção, a partir do objetivo, apresentamos as considerações finais dos resultados obtidos.  

Procurou-se, ao longo da pesquisa, conhecer a trajetória da educação superior no 

Brasil e compreender o porquê de tão tardiamente acontecer para constatar o sujeito da 

educação, o acesso, as normas e a implantação de políticas e incluir os brasileiros na educação 

superior, através da interiorização do seu acesso. Foi trazido, também, um breve recorte do 

percurso histórico da educação superior no estado do Ceará. 

Para fundamentar esta pesquisa, foi necessária a aplicação de um questionário 

adaptado do modelo de Schleich, Polydoro e Santos (2006) que categoriza as sentenças em 

quatro dimensões: acadêmica, institucional, expansão e IFCE e a perspectiva de futuro. Dessa 

forma, tentou-se verificar como e com que grau (expectativa e satisfação) a interiorização 

chegou aos campi do IFCE nas cidades de Aracati, Canindé e Sobral. Na primeira parte do 

questionário coletaram-se informações sociodemográficas para traçar o perfil dos 

respondentes. 

Quanto ao aspecto sociodemográfico, dos 301 respondentes dos campi de Aracati, 

Canindé e Sobral, identifica-se, após análise que, quanto à faixa etária dos respondentes, 86% 

se encontram entre 18 e 24 anos, o que atende à Meta 12 do Plano Nacional de Educação 

(PNE), que almeja elevar, até 2020, a taxa líquida de matrícula na educação superior para 

33% da população de 18 a 24 anos. 

No tocante ao sexo dos respondentes, o resultado apresenta uma relação 

equilibrada: o sexo masculino com 51% e o feminino com 49%. Ao se verificar sexo e 

modalidade, encontra-se: 82% do sexo masculino no bacharelado, 56% do sexo feminino na 

tecnologia e 55% do sexo masculino na licenciatura. Observa-se, também, a participação por 

sexo em cursos: no campus de Aracati, nos cursos de bacharelado em Ciência da Computação 

e Engenharia de Aquicultura, predomina o sexo masculino com 83% e 80%, respectivamente. 

Nos cursos de tecnologia em Hotelaria e licenciatura em Química, predomina o sexo feminino 

com 64% e 80%, respectivamente. Na amostra do campus de Canindé, os cursos com maior 

participação de respondentes feminino foram o curso de tecnologia em Gestão de Turismo 

com 81%, e o curso de licenciatura em Matemática com 63%.  No curso de Tecnologia em 

Rede de Computadores, a maior participação é do sexo masculino com 68%, enquanto a 
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licenciatura em Educação Física se encontra numa relação equilibrada entre os sexos. Quanto 

à participação, em relação ao sexo, nos cursos do campus de Sobral encontraram-se os 

seguintes resultados: o sexo masculino predomina em Tecnologia em Mecatrônica Industrial 

com 87%, Irrigação e Drenagem com 57% e Licenciatura em Física com 79%. Nos cursos de 

Tecnologia em Alimentos e Saneamento Ambiental, a participação feminina apresenta 

percentuais de 70% e 83%, respectivamente. 

Procurou-se saber se a política de interiorização estava sendo atendida e ao 

solicitar o local de nascimento dos respondentes, o resultado encontrado foi: 83% dos 

respondentes nasceram no interior, 12% nasceram na capital e 5% em outro estado. Concluiu-

se que a maior parte dos estudantes dos campi nasceu no interior, não houve a necessidade de 

migrar para capital para estudar e usufruir da política de expansão e interiorização do ensino 

superior. 

A pesquisa revelou que 88% dos respondentes fizeram o ensino médio em escola 

pública e, no campus de Canindé, este percentual foi de 93%. Observou-se que, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB), que é a 

soma dos bens dividida pelo número de habitantes de uma cidade, aponta que o PIB per 

capita da cidade de Acarati é de 15.978,79; Canindé é 7.998,03 e Sobral tem o PIB per capita 

de 20.223,81. Associando-se o PIB ao percentual de respondentes que concluíram o ensino 

médio em escola privada, pode-se inferir que Sobral e Aracati, por serem cidades mais 

prósperas, possibilitaram que os respondentes tivessem opção de estudar em escola privada. O 

que não ocorreu com os respondentes do campus da cidade de Canindé, onde se observa o 

mais elevado índice de respondente proveniente de escola pública e com PIB per capita bem 

mais baixo.  

O atendimento ao art. 6, inciso II da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 

que dispõe sobre a criação dos institutos federais, trata de suas finalidades e características e 

determina que é papel dos institutos desenvolver a educação atendendo às demandas sociais e 

peculiaridades regionais. Para se verificar o atendimento a esse inciso, fez-se uma adaptação 

no item mora na cidade em que se localiza o campus, estendendo-o à região em que se 

localiza o campus. Encontrou-se como resultado que 90,64% dos matriculados moram na 

mesma região em que se localiza a instituição, 8,17% nas regiões circunvizinhas e 1,19% na 

capital do estado. Isso significa que a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, está sendo 

atendida. 
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Assim, conclui - se que a estratégia da expansão é eficaz no cumprimento da meta 

do PNE e que a rede federal de educação profissional, neste caso o IFCE, contribui com a 

presença de seus campi no interior com a promoção da interiorização do ensino superior e 

com inclusão de populações anteriormente marginalizadas, onde frequentar o ensino superior 

era uma utopia até pouco tempo atrás. 

Procura-se na segunda parte do questionário, verificar o grau de expectativa e de 

satisfação com a criação do campus na cidade em que o respondente mora e com a promoção 

da interiorização do ensino superior.  

Ao analisar-se o resultado da expectativa, onde os graus atribuídos são 1 para 

muito baixa, 2 para baixa, 3 para alta e 4 para muito alta, encontra-se que, todas as dimensões 

e expectativas apresentaram-se acima de 3 (alta). Na Dimensão Acadêmica, a média global 

foi de 3,18, onde Canindé obteve 3,24, o percentual de expectativa mais alto dos campi. 

Assim, conclui-se que, por não ter uma instituição de ensino superior na cidade de Canindé, a 

expectativa é muito alta, o que se pode constatar nas demais dimensões. Na Dimensão 

Institucional, a média global foi de 3,41 de expectativa e foi maior que a Acadêmica. Aqui, 

novamente o campus de Canindé obteve o percentual mais alto de 3,48.  Na Dimensão 

Expansão, a média global de expectativa foi de 3,14 e o campus de Canindé obteve a média 

de 3,25 e, finalmente, na Dimensão IFCE e a perspectiva de futuro, a média global foi de 

3,20 e o campus de Canindé obteve a média de 3,28. 

Na análise geral da satisfação, onde os graus atribuídos são 1 para não satisfatório, 

2 para pouco satisfatório, 3 para satisfatório e 4 para muito satisfatório, a pesquisa mostrou o 

que, em todas as dimensões, o resultado global apresentou-se igual e maior que 3 

(satisfatório). Na Dimensão Acadêmica a média global foi de 3,17, onde Sobral obteve 3,24, 

o percentual de satisfação mais alto dos campi.  Na Dimensão Institucional, a média global 

foi de 3,40 de satisfação e foi maior que na Acadêmica. O campus de Sobral obteve o 

percentual mais alto, de 3,57.  Na Dimensão Expansão, a média global de expectativa foi de 

3,00 e o campus de Sobral obteve a média de 3,02 e, finalmente, na Dimensão IFCE e a 

perspectiva de futuro, a média global foi de 3,10 e o campus de Sobral obteve a média de 

3,18. 

Na análise comparativa dos graus de expectativa e satisfação, observou-se que, 

nas quatro dimensões avaliadas pelo instrumento, a média global de expectativa supera a 

satisfação, com o campus de Canindé elevando a média de expectativa e o campus de Sobral 

elevando a média de satisfação. 
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A dimensão em que a satisfação obteve a mais baixa média foi a Dimensão 

Expansão que é composta de 5 itens. O item mais bem avaliado foi o que se refere à criação 

do campus na cidade, onde a média foi acima de 3(satisfatório). O item quanto à escolha de 

curso nos três campi recebeu média abaixo de 3. O item referente à política de assistência 

estudantil recebeu média abaixo de 3 nos campi de Aracati e de Canindé e, no campus de 

Sobral, obteve média 3,00. Segundo o diretor-geral do campus, o professor Eliano Viera 

Pessoa, os alunos participam das decisões quanto à prioridade e o uso do dinheiro destinado à 

assistência estudantil. O item quanto ao atendimento às demandas sociais da cidade receberam 

média abaixo de 3 nos campi de Aracati e de Canindé e no campus de Sobral 3. Dessa forma, 

percebe-se que esta é a dimensão que merece um olhar mais atento dos gestores dos campi, 

principalmente para os campi com autorização para funcionamento mais recente. Dos três, 

Sobral é o mais antigo. Na Dimensão Expansão, no item da criação de campus percebe-se a 

satisfação em receber a instituição, mas, nos demais itens a expectativa não é correspondida. 

Dessa forma, conclui-se que a política de expansão que promoveu a interiorização 

do IFCE é importante para a promoção da inclusão social do indivíduo que mora em regiões 

distantes da capital. É possível que essa seja a sua única chance de acesso à educação 

superior. A satisfação com os campi alcançou boas médias em três dimensões e a amostra do 

campus de Canindé aponta um grau mais alto de expectativa e a do campus de Sobral um grau 

mais alto de satisfação.  

7.1. Sugestões para trabalhos futuros  

 

Esta pesquisa foi aplicada entre os alunos dos cursos de graduação dos campi de 

Aracati, Canindé e Sobral, no entanto sugere-se que ela se estenda aos demais campi que 

ofereçam educação superior e se localizem no interior do estado.  

Além disso, tornam-se relevantes investigar três pontos: 

 Se os respondentes pertencem a primeira geração de escolaridade no 

ensino superior;   

 qual a renda familiar per capita e 

 qual a contribuição da formação para o desenvolvimento da cidade.  

Desta forma, pode-se avaliar mais aprofundada a quem veio atender a política de 

expansão e interiorização do ensino superior. 
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APÊNDICE A - PESQUISA SOBRE A EXPECTATIVA E SATISFAÇÃO DOS 

ALUNOS DOS CAMPI DE ARACATI, CANINDÉ E SOBRAL COM A 

INTERIORIZAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ 

 

Prezado estudante,  

Este questionário tem como objetivo conhecer qual a sua percepção em relação 

ao grau de expectativa (antes de ingressar no Curso) e satisfação (após ingressar no Curso) 

atribuída à Interiorização do Instituto Federal do Ceará nos Campi dos Municípios de 

Aracati, Canindé e Sobral. Para responder as questões, solicitamos que avalie as sentenças 

abaixo com relação ao campus em que estuda e marque com um X a categoria que você 

considera mais adequada, conforme as categorias de respostas que se encontram na legenda 

abaixo. É importante a sua participação e asseguramos que será garantido o anonimato e o 

sigilo das respostas, utilizadas unicamente para fins de estudo.  

Contamos com a sua colaboração e agradecemos a participação.  

Heloisa Helena Medeiros da Fonseca 
Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior/POLEDUC 

Universidade Federal do Ceará 
 

Quest. Nº________ 

I. Campus:  1. Aracati           2. Canindé             3. Sobral 

II. Modalidade:      1. Bacharelado         2. Tecnológico         3. Licenciatura 

III. Curso que estuda:_________________________________________________ 

 

DADOS DO RESPONDENTE 

Sexo 
Idade (em anos)_________ 
  

Local do Nascimento 

(  )1. Masculino  (  )2. Feminino 
(  )1. Capital  (  )2. Interior  (  )3. 

Outro estado 

Instituição em que cursou o 2º Grau 
 

Mora na cidade que se localiza 

o campus? 

(  )1. Totalmente em escola pública     (  )1. Sim  (  )2. Não 

(  )2. Maior parte em escola pública  Ocupação 

(  )3. Totalmente em escola privada      (  )1. Somente estudante   

(  )4.   Maior parte em escola privada          (  )2. Estuda e trabalha 

Semestre que cursa atualmente 

_________ 
 

 Você tinha a intenção de cursar curso superior se ele não fosse 

oferecido em sua cidade? 

(  )1. Sim        (  )2. Não 
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LEGENDA PARA MARCAÇÃO DAS RESPOSTAS 

 

GRAU DE EXPECTATIVA (ANTES DE INGRESSAR NO CURSO) 

             

 1 Muito Baixa                 2 Baixa                   3 Alta                    4 Muito Alta 

              

GRAU DE SATISFAÇÃO (APÓS INGRESSAR NO CURSO) 

              

1 Não Satisfatório      2 Pouco Satisfatório            3 Satisfatório    4 Muito Satisfatório 

                        

 

 

DIMENSÕES E ATRIBUTOS 

 

 

1 Acadêmica 
Grau de Expectativa  Grau de Satisfação 

1.1 Quanto a escolha do curso 1 2 3 4  1 2 3 4 

1.2 Quanto as disciplinas oferecidas 1 2 3 4  1 2 3 4 

1.3 Quanto ao trabalho pedagógico 

desenvolvido pelos docentes  1 2 3 4  1 2 3 4 

1.4 Quanto ao domínio do conteúdo 

pelo docente  1 2 3 4  1 2 3 4 

1.5 Quanto as aulas práticas 1 2 3 4  1 2 3 4 

1.6 Quanto ao currículo e programas 

do seu curso  1 2 3 4  1 2 3 4 

1.7 Quanto a capacidade dos 

professores de promover a 

aprendizagem  1 2 3 4  1 2 3 4 

1.8 Quanto a disponibilidade de 

tempo dos professores para atender 1 2 3 4  1 2 3 4 

1.9 Quanto a participação em 

atividades de produção científica e 

tecnológica (grupos de pesquisa) 1 2 3 4  1 2 3 4 

1.10 Quanto a articulação das 

atividades de ensino, pesquisa e 

extensão  1 2 3 4  1 2 3 4 

1.11 Quanto ao atendimento e 

acompanhamento em estágio 

curriculares 1 2 3 4  1 2 3 4 

1.12 Quanto a oferta de estágios 

extracurriculares 1 2 3 4  1 2 3 4 
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2 Institucional 
Grau de Expectativa  Grau de Satisfação 

2.1 Imagem do IFCE 1 2 3 4  1 2 3 4 

2.2 Infraestrutura física da instituição 1 2 3 4  1 2 3 4 

2.3 Quanto ao atendimento pelos 

servidores 1 2 3 4  1 2 3 4 

2.4 Quanto aos laboratórios 1 2 3 4  1 2 3 4 

2.5 Quanto ao acervo da biblioteca 1 2 3 4  1 2 3 4 

 3 Expansão Grau de Expectativa  Grau de Satisfação 

3.1 Quanto a criação do campus em 

sua cidade 1 2 3 4  1 2 3 4 

3.2 Quanto aos cursos ofertados 1 2 3 4  1 2 3 4 

3.3 Quanto o oferecimento de 

políticas de assistência estudantil 1 2 3 4  1 2 3 4 

3.4 Quanto ao atendimento as 

demandas sociais da cidade 1 2 3 4  1 2 3 4 

3.5 Quanto a inserção da instituição 

na política de mercado de trabalho 

para os concludentes 1 2 3 4  1 2 3 4 

 4 O IFCE e a perspectiva de futuro 
Grau de Expectativa  Grau de Satisfação 

4.1 Quanto a articulação com o 

mundo do trabalho 1 2 3 4  1 2 3 4 

4.2 Quanto a melhoria das 

possibilidades de competir no 

mercado de trabalho 1 2 3 4  1 2 3 4 

4.3 Quanto a preparação para se 

inserir no mercado 1 2 3 4  1 2 3 4 

4.4 Quanto a pretensão em se fixar na 

cidade 1 2 3 4  1 2 3 4 

 



    
  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


