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RESUMO	
	

Este	 trabalho	 teve	 como	 propósito	 avaliar	 as	 repercussões	 educacionais	 e	 sociais	
decorrentes	da	expansão	e	da	 interiorização	da	Universidade	Federal	do	Ceará	(UFC).	
Para	levar	a	termo	este	estudo,	que	enfocou	a	interiorização	da	educação	superior	como	
um	dos	aspectos	da	democratização	universitária,	alguns	recortes	históricos	se	fizeram	
necessários.	 Aspectos	 do	 ensino	 superior	 no	 Estado	 do	 Ceará	 também	 mereceram	
abordagem,	 dada	 a	 necessidade	 de	 compreender	 sua	 evolução	 ao	 longo	 do	 tempo.	
Inclui‐se	 nesse	 panorama	 a	 trajetória	 da	 UFC	 em	 direção	 aos	municípios	 do	 interior	
cearense.	 No	 que	 concerne	 aos	 procedimentos	 metodológicos	 que	 nortearam	 a	
investigação,	 esta	 pesquisa,	 bibliográfica	 e	 documental	 a	 um	 só	 tempo,	 classificou‐se	
como	de	natureza	exploratória	e	descritiva.	A	técnica	de	pesquisa	análise	do	conteúdo	
foi	 utilizada	 na	 categorização	 das	 unidades	 textuais	 contidas	 na	 superfície	 linguística	
das	 respostas	 dos	 pesquisados,	 as	 quais	 receberam	 uma	 abordagem	 qualitativa.	 	 A	
avaliação	 das	 repercussões	 educacionais	 e	 sociais	 motivadas	 pela	 expansão	 e	
interiorização	 da	 UFC	 incluiu	 dados	 secundários,	 oriundos	 da	 amostra	 de	 docentes,	
discentes	e	residentes	dos	municípios	 interioranos	onde	os	campi	 foram	instalados.	A	
análise	realizada	permitiu	o	delineamento	do	processo	de	 interiorização	da	UFC,	bem	
como	a	sua	reiteração	como	premente	e	imprescindível	ao	desenvolvimento	regional,	o	
que	 abrangeu	 desde	 os	 benefícios	 por	 ele	 trazidos	 até	 os	 eventuais	 entraves	 a	 ser	
superados.		

	
Palavras‐chave:	Interiorização.	Expansão.	Educação	superior.	REUNI.	
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ABSTRACT	
	

This	 study	 aimed	 to	 assess	 the	 educational	 and	 social	 impacts	 resulting	 from	 the	
expansion	and	growth	of	the	Federal	University	of	Ceará	(UFC)	towards	the	countryside.	
To	bring	completion	to	this	study,	which	focused	on	the	expansion	of	higher	education	
as	 an	 aspect	 of	 the	 university	 democratization,	 some	 historical	 clippings	 were	
necessary.	Aspects	 of	 higher	 education	 in	 the	 state	 of	 Ceará	 also	 deserved	 approach,	
given	 the	 need	 to	 understand	 their	 evolution	 over	 the	 time.		
It’s	 included	 in	 this	 overview	 the	 trajectory	 of	 UFC	 towards	 the	 districts	 of	 Ceará.	
Regarding	the	methodological	procedures	which	guided	the	investigation,	this	research,	
literature	and	documents	at	one	time,	 it	was	classified	as	exploratory	and	descriptive.		
The	research	technique	of	the	analysis	content	was	used	to	categorize	the	textual	units	
contained	 in	 the	 linguistic	 surface	 from	 the	 answers	 of	 researched	 people,	 which	
received	 qualitative	 approach.	 The	 evaluation	 of	 educational	 and	 social	 repercussion	
motivated	 by	 the	 expansion	 of	 the	 UFC	 included	 secondary	 data	 provided	 by	 the	
Department	 of	 Institutional	 Development	 from	 the	 referred	 institution.		
These	data	express	the	result	of	inquiries	asked	to	students,	professors	and	residents	of	
the	 local	 communities	 where	 the	 UFC	 advanced	 campuses	 were	 installed.		
The	 analysis	 enabled	 the	 delineation	 of	 the	 UFC	 process	 of	 expansion	 towards	 the	
countryside,	as	well	its	reiteration	as	urgent	and	essential	to	the	regional	development,	
which	covered	the	benefits	that	it	was	brought	up	and	any	other	barriers	that	needs	to	
be	overcome.	
	
KEYWORDS:	Expansion.	Growth	to	the	countryside.	Higher	Education.	REUNI.	
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1 INTRODUÇÃO 

 

As primeiras iniciativas de ensino superior no Brasil ocorreram tardiamente, depois 

da vinda da família real portuguesa, no ano de 1808. Historicamente, a formação universitária 

no país foi privilégio dos filhos da elite dominante de cada época. Ao longo do seu percurso 

histórico, a educação superior brasileira permaneceu restrita a uma pequena parcela da 

população, com breves ciclos de expansão que pouco alteraram seu caráter elitista.  

Por sua vez, as universidades públicas, como parte desse quadro, têm sido instigadas 

a criar estratégias que concorram para a democratização do acesso ao ensino superior, a partir 

da ampliação de oportunidades para grupos historicamente excluídos.  

Tendo em vista que a expansão é uma das vertentes da democratização do acesso à 

educação superior e considerando ainda a função social das instituições federais de ensino 

(IFES), qual seja a de contribuir com a redução das desigualdades sociais e regionais, é de se 

esperar que, cada vez mais, essas instituições derivem para as regiões menos favorecidas, 

onde a formação profissional costuma ser extremamente dificultada.  

 Com a retomada do processo de expansão da educação superior, em especial das 

instituições pertencentes à rede federal, estendeu-se o acesso a esse nível de ensino aos jovens 

moradores de municípios distantes das capitais. Desse modo, há que se reconhecer esse 

processo como de grande importância, não só por promover o desenvolvimento de regiões 

distantes das capitais do Brasil, mas também, e principalmente, pela sua eficácia no combate à 

exclusão social, da qual têm sido vítimas milhares de estudantes brasileiros.  

Assim sendo, a presença do ensino superior nas regiões interioranas, em particular, 

da universidade pública, além de mudar os limites da escolaridade, contribui com o aumento 

de oportunidades e concorre para a contenção do movimento de migração rumo às capitas. 

Do ponto de vista local, a Universidade Federal do Ceará, em grande parte de sua 

história, teve sua atuação restrita à cidade de Fortaleza, ou seja, “voltada para a praia e de 

costas para o sertão”. Assim, a atuação da UFC no interior cearense é o resgate de uma dívida 

social, que começa pela implantação de unidades no interior, mais precisamente nas regiões 

norte, sul e central, tendo como desafio atender às expectativas dos municípios e de suas 

adjacências.   

De um modo geral, o interior do Estado do Ceará é marcado não apenas pela 

pobreza, mas também pelas escassas oportunidades de estudo e de trabalho. A obtenção do 

diploma universitário ainda é, para a maioria dos jovens habitantes dos municípios cearenses, 

um sonho distante, razão por que, ao deslocar-se para essas comunidades, a UFC está dando 
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resposta aos anseios de muitos cearenses por uma formação profissional, a mais dignificante 

via de acesso ao mercado de trabalho e, consequentemente, à cidadania plena.  

Ainda nesse compasso de expansão, a UFC aderiu ao Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), estabelecido com o objetivo 

de ampliar o acesso ao ensino superior e de estimular a permanência dos estudantes na 

instituição, como parte do conjunto de medidas do Plano de Desenvolvimento da Educação. O 

REUNI, como política pública, inclui entre suas diversas ações a expansão do ensino superior 

para regiões até então não alcançadas pelas IFES. 

Nessa direção, observa-se que o crescimento ocorrido nos últimos anos nos campi da 

UFC tem também favorecido uma maior proximidade da instituição com as ações 

governamentais do Estado do Ceará, o que, por certo, possibilitará o surgimento de novos 

projetos de pesquisa e de extensão, tanto na capital quanto em outras regiões do estado.  

Diga-se com a contundência devida que a interiorização dos cursos ofertados pela 

UFC é o mais significativo passo que se dá em direção ao desafio de elevar os níveis da 

escolarização superior registrados em nosso estado.  

A partir desse panorama, convém encontrar respostas para a seguinte pergunta de 

pesquisa: Quais as repercussões sociais e educacionais advindas da presença da UFC no 

interior do Estado do Ceará, na perspectiva de alunos, dos professores e representantes 

da comunidade local? 

De modo a responder à questão norteadora deste trabalho, definiu-se como seu 

objetivo geral examinar as percepções e repercussões da interiorização da UFC nos 

campi do interior do Estado do Ceará, na perspectiva de alunos, dos professores e de 

representantes da comunidade local. 

Para levar a efeito essa pretensão, foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

descrever o processo de interiorização da UFC, no contexto da expansão da educação superior 

brasileira; expor os pressupostos e as ações do REUNI, em particular, os direcionados ao 

processo de interiorização da UFC; identificar o perfil discente dos campi da UFC no interior 

do Estado do Ceará; retratar as principais repercussões educacionais e sociais da 

interiorização sob a perspectiva de alunos, professores e representantes da comunidade local. 

Para compor a fundamentação teórica desta dissertação, vários autores foram 

consultados, por exemplo, Martins (1965; 1983), Cunha (2004), Dias Sobrinho (2011), 

Gomes (2011), Mancebo (2008), Macedo (2005), Ristoff (2006; 2011), Martins (1998; 2000), 

Fávero (2006), Oliven (2002), Amaral (2005), Vieira (2002; 2003; 2006).  



19 
 

 

Cabe aqui ressaltar a relevância da temática abordada, sobretudo em virtude do 

caráter de recentidade do REUNI, fato que justifica a realização de estudos focados nessa 

política pública.  Do ponto de vista acadêmico, a investigação em epígrafe é oportuna dada a 

carência de estudos referentes à interiorização do ensino superior, especificamente da UFC. 

Seus resultados poderão oferecer subsídios para análises posteriores, tal como aconteceu com 

esta pesquisadora, já envolvida com o tema a partir de curso de especialização em Gestão 

Universitária, quando realizou trabalho enfocando questões relativas à expansão e ao REUNI. 

Ademais, esta dissertação pretende contribuir com um exame acurado de um período 

marcante da história da UFC, começando por discutir o direcionamento das ações atinentes à 

interiorização, para alcançar a atual configuração, bem como as repercussões educacionais e 

sociais desse processo. 

Avaliar as repercussões sociais da interiorização, a partir dos sujeitos diretamente 

envolvidos no processo, é imprescindível ao acompanhamento das ações que vêm sendo 

desenvolvidas, com a premissa de garantir uma educação superior de qualidade. 

O trabalho está estruturado em cinco tópicos. À introdução, segue um capítulo 

contendo um recorte temporal da expansão da educação superior brasileira, didaticamente 

dividido em três períodos distintos: a reforma universitária de 1968 (ditadura militar), o 

Governo Fernando Henrique Cardoso e o Governo Luiz Inácio Lula da Silva.  

O terceiro capítulo trata da interiorização da educação superior e suas interfaces com 

a democratização, expondo, também, a configuração do ensino superior no Estado do Ceará. 

Ainda no referido tópico são expostos os pressupostos para a interiorização do ensino 

superior, a partir da perspectiva de democratização deste nível de ensino. Além disso, são 

explicitados a gênese e o desenvolvimento do ensino superior no Ceará e sua interiorização, 

estendendo-se à interiorização da UFC em específico, seu compasso e sua configuração com 

o REUNI. 

No quarto capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos, assim como a 

natureza da pesquisa, o universo, a amostra e o instrumento utilizado na coleta de dados. O 

quinto capítulo, que trata da análise dos dados, inclui os resultados obtidos e as discussões 

pertinentes à questão da pesquisa. Do último capítulo, constam as considerações finais 

relativas à temática proposta e indicações para estudos futuros. 
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2 RECORTE TEMPORAL DA EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

BRASILEIRA 

Para compreender a trajetória da educação superior brasileira, é imprescindível 

recorrer a uma breve análise histórica que encaminhe para o entendimento de sua atual 

configuração. Por essa razão, este estudo enquadrou o tema em epígrafe em três importantes 

momentos históricos: a Reforma Universitária de 1968, o Governo Fernando Henrique 

Cardoso e o Governo Luiz Inácio Lula da Silva. 

 
 

2.1 Expansão universitária em tempos de ditadura militar – pressupostos e implicações 

da Reforma de 1968 

 

O contexto nacional e mundial subjacente ao período do regime militar, iniciado em 

1964, era de um clima semelhante ao do pós-Segunda Guerra mundial, quando a população 

acreditava na construção de um novo mundo. O governo militar brasileiro propagava a ideia 

de um projeto grandioso de nação e de combate aos preceitos socialistas e comunistas. 

Iniciado nos anos de 1930 e acelerado no governo de Juscelino Kubitschek, o 

processo de urbanização e industrialização avança ao longo do regime militar. Vieira (2003, 

p.121) destaca que “em 1960, a população urbana é de 45%, elevando-se para 56% do total da 

população, dez anos mais tarde. Em 1968, a indústria responde por 38,7% do produto interno 

bruto (PIB)”. 

Rossato (1998) destaca que o significativo aumento do êxodo rural, juntamente com 

as elevadas taxas de crescimento demográfico, concorreu de maneira decisiva para a 

aceleração do processo de urbanização. O referido autor destaca como marca desse momento 

histórico a expressiva expansão do ensino básico, fato que desencadeou o aumento dos 

potenciais candidatos ao ensino superior. 

Do ponto de vista político e educacional, o final da década de 60 configurou-se como 

período marcante, sobretudo pela promulgação do Ato Institucional No5 (AI-5), em de 13 de 

dezembro de 1968. Como um duro golpe à democracia, o AI-5 determinou o fechamento do 

Congresso pelo então presidente Artur da Costa e Silva, dando amplos poderes ao regime 

militar, que perdurou até o ano de 1979. Em meio a esse contexto, mais precisamente na 

década de 70, tem início o processo de expansão do ensino superior no Brasil. 

 Algumas medidas oficiais antecederam a reforma universitária de 68. Segundo 

Fávero (2006), o plano de assistência técnica estrangeira, consolidado pelos acordos 
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MEC/USAID; o Plano Atcon (1966) e o Relatório Meira Mattos (1968) foram ações que 

atingiram fortemente a dimensão universitária.  

Conforme indica Fávero (2006), a intervenção da United States Agency for 

International Development (USAID) configurou-se como uma interferência desse organismo 

internacional na América Latina, cujo processamento ocorreu de forma integrada, ao longo da 

década de 60, abrangendo diversas áreas, basicamente em três direções: assistência técnica; 

assistência financeira, traduzida em recursos para financiamento de projetos e compra de 

equipamentos nos EUA, e assistência militar. 

O Plano Atcon é apontado por Vieira (2003) como o texto que antecipa a reforma. 

Rudolph Atcon, consultor americano da USAID, a convite do MEC, realizou um estudo, no 

qual recomendava a implantação de nova estrutura na administração da universidade 

brasileira, fundamentada em um modelo cujos princípios básicos deveriam ser o rendimento e 

a eficiência. (ATCON, 1966 apud FÁVERO, 2006, p.30). 

Fávero (2006) explica que o documento Rumo à Reformulação Estrutural da 

Universidade, editado pelo MEC, em 1966, sugeria a adequação do ensino superior brasileiro 

às necessidades do país e algumas das propostas contidas no referido plano acabaram por 

compor o projeto da reforma universitária. 

Com relação ao Relatório Meira Mattos, Fávero (2006) esclarece que, no final de 

1967, a “subversão estudantil” preocupava o governo militar, levando-o a criar, por meio do  

Decreto nº 62.024, uma comissão especial, presidida pelo General Meira Mattos, entre cujas 

propostas estava a instauração de recurso de intimidação no meio universitário, o que de fato 

efetivou-se com o AI-5, e com o Decreto-lei nº 477, de 26 de fevereiro de 1969, conforme 

observa Fávero (2006, p. 15-16).  

Posteriormente, é promulgada a Lei No 5.540, de 28 de novembro de 1968, que fixou 

normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola 

média, além de dar outras providências. O projeto de nação idealizado pelos militares não se 

concretizou como o esperado. Macedo et al. (2005), entretanto, destacam que a reforma 

universitária, de fato, se efetivou, considerando-a de forte impacto, porquanto, marcada por 

grande repressão política à instituição universitária. 

A despeito do seu caráter autoritário, antidemocrático e centralizador, para Macedo 

et al.(2005, p.129), a reforma universitária trouxe algumas inovações: 

 

Assim, ao lado da reformulação da natureza dos exames vestibulares, que ao 
eliminar a figura do excedente apenas encobriu a dolorosa marca da exclusão 
característica das carreiras de alto prestígio social, houve a extinção da cátedra, o 
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estabelecimento de uma carreira universitária aberta e baseada no mérito acadêmico, 
a instituição do departamento como unidade mínima de ensino e pesquisa, e a 
criação dos colegiados de curso.  
 

O artigo 2º da Lei no 5.540 (BRASIL, 1968) estabelece a indissociabilidade entre 

ensino e pesquisa, devendo sua ministração ocorrer em universidade, pontuando ainda a 

possibilidade de exceção para o ensino em organizações isoladas, fossem instituições de 

direito público ou privado. 

Desse modo, a reforma de 1968 privilegiou um modelo único de ensino superior, 

delegando à universidade a função de desenvolver a pesquisa, ao mesmo tempo em que 

ocorriam iniciativas incipientes, e ainda pouco definidas, das ações de extensão universitária. 

Macedo et al.(2005) esclarecem a inadequação desse padrão, em virtude das circunstâncias e 

necessidades da sociedade brasileira da época.  

No decorrer da década de 70, um arcabouço legal somou-se às decisões do Conselho 

Federal de Educação, tornando viável a expansão do sistema nacional de educação superior, 

por meio da criação de faculdades isoladas. Tal fato indica, conforme Macedo et al. (2005), o 

insucesso do projeto de modelo único de instituição estabelecido pela lei em questão.  

De acordo com Oliven (2002) a Lei no 5.540/68 era direcionada às instituições 

federais de ensino superior, todavia, grande parte da iniciativa privada era dependente de 

subsídios do governo. A referida lei transpôs barreiras para além do sistema público federal, à 

medida que acabou por atingir os estabelecimentos particulares que buscaram adequar-se a 

alguns de seus direcionamentos. 

Dessa forma, Oliven (2002) destaca a expansão ocorrida no setor privado, decorrente 

da pressão cada vez maior pelo o aumento do número de vagas no ensino superior, o que teve 

como consequência a criação de muitas faculdades isoladas, fato mais preponderante nas 

regiões onde havia maior demanda, isto é, na periferia das grandes metrópoles e nas cidades 

de porte médio do interior dos estados mais desenvolvidos.  

A expansão do sistema nesse período ocorreu com o beneplácito do Governo e, de 

acordo com Oliven (2002, p. 39-40), em 1980, mais da metade das matrículas na educação 

superior estava concentrada em estabelecimentos isolados de ensino superior, sendo 86% em 

faculdades privadas. 

Na verdade, o que se verifica no período de expansão posterior à reforma 

universitária de 1968 é que diversas instituições, grande parte delas particulares, foram 

criadas para atender o contínuo aumento da demanda por ensino superior, haja vista a 

impossibilidade da oferta do referido nível ensino pelas universidades, em virtude dos 
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elevados custos decorrentes da associação obrigatória entre ensino e pesquisa, exigida na 

legislação, assim como a difícil manutenção de investimentos necessários ao sistema público.  

Segundo Macedo et al. (2005): 

 

Em 1980, o país contava com 882 instituições de ensino superior: 65 universidades, 
20 faculdades integradas e 797 estabelecimentos isolados. O total de matrículas, que 
em 1964 fora de 142.386, passou a 1.377.286 em 1980, 52,6% das quais em 
instituições não universitárias. (p.130). 
 
 

Para Cunha (2004), no decorrer das duas décadas de ditadura, a aproximação política 

dos empresários do campo educacional com o Governo da época abriu caminho para que estes 

tivessem grande maioria de representação, por vezes exclusiva, nos conselhos de educação, 

incluindo-se o federal. 

Ainda de acordo com Cunha (2004), esses empresários passaram a utilizar a 

legislação em benefício próprio e os resultados foram expressos em cifras estatísticas e 

financeiras. O referido autor segue afirmando que “impulsionados pela demanda de vagas, 

pelo freio na velocidade de expansão das redes públicas de ensino e, especialmente, pelas 

normas facilitadoras, as instituições privadas de ensino multiplicaram-se em número e 

cresceram em tamanho” (CUNHA, 2004, p.05).  

De modo geral, percebe-se que a reforma universitária configurou-se como “divisor 

de águas” para educação superior brasileira. Se por um lado, a Lei no 5.540/68 priorizou a 

universidade como espaço privilegiado do ensino superior, por outro, observou-se o aumento 

do número de vagas, ofertadas principalmente pelos estabelecimentos privados, como 

decorrência do caráter facultoso da legislação complementar da época, conforme já 

mencionado. Dessa forma, Vieira (2002) salienta: 

 

[...] o período militar é fértil em termos da criação de instituições de ensino superior, 
correspondendo a uma tendência que se manifesta em todo o país. Embalado no 
sonho do “milagre brasileiro”, investe-se maciçamente no setor. A expressão local 
desse movimento é um sinal claro de que mesmo as unidades mais pobres da 
federação delineiam alternativas para formar os filhos das camadas mais 
privilegiadas. O mercado em expansão, pródigo de empregos, necessita ser 
abastecido. (P.297) 
 

A essa altura dessa retrospectiva, já é possível concluir que a oferta de educação 

superior de baixo custo era direcionada aos filhos da classe média do país, os quais se 

constituíam em demanda reprimida por esse nível de ensino.  

Outro processo expansionista da educação superior novamente viria a ocorrer, já em 

outro contexto, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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(LDBEN), no 9.394/96, no mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, conforme será 

abordado na seção a seguir. 

 

2.2 Educação Superior no Governo Fernando Henrique Cardoso 
 

O presidente Fernando Henrique Cardoso foi eleito no ano de 1994 e reeleito em 

1998, com mandatos compreendidos entre os períodos de 1995 a 2002. A proposta de governo 

de FHC foi elaborada por uma equipe coordenada pelo economista Paulo Renato Souza, 

nomeado Ministro da Educação, tendo permanecido no cargo ao longo desses oito anos. 

Ainda no primeiro mandato de FHC, ocorre a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Nº 9.394/96. A LDB surge como marco legal básico que 

conduziu à reformulação do sistema de educação superior brasileiro. De acordo com Cunha 

(2004), após a promulgação da LDB de 1996, os decretos Nº 2.306/97 e Nº 3.860/01 

(revogado pelo decreto no 5.773, em 09 de maio de 2006, no governo de Luiz Inácio Lula da 

Silva) atribuíram formato peculiar ao sistema de ensino superior, projetando importantes 

modificações no quadro até então existente. 

A partir da promulgação da LDBEN, mudanças ocorridas no conjunto de leis 

conduziram à vasta diversificação e diferenciação das IES, bem como à oferta de cursos e 

programas de formação profissional, o que, segundo Gomes et al. (2011), fortaleceu a 

expansão da oferta de ensino superior pela iniciativa privada. 

Esse arcabouço legal permitiu, assim, mudanças na organização acadêmica das IES 

que passaram a ter a possibilidade de assumir diversos modelos e puderam ser classificadas 

em universidades, centros universitários, faculdades integradas, faculdades, institutos 

superiores ou escolas superiores.  

Nesse período, a política educacional relativa ao ensino superior é marcada por três 

princípios fundamentais, quais sejam a flexibilidade, a competitividade e a avaliação, cujo 

objetivo era implantar um sistema de educação superior diversificado e diferenciado, 

conforme apontam Gomes et al.(2011). Os autores afirmam, ainda, que tal medida buscou 

romper com o modelo estabelecido pela reforma universitária de 1968. 

Cabe aqui ressalva de Martins (2000), para quem a ideia de que a diferenciação 

institucional ocorrida não deve ser compreendida sob uma perspectiva negativa ou ainda 

como expressão de anarquia do setor. Para esse autor:  

 

O caminho da política educacional deve ser a heterogeneidade institucional do 
sistema como um de seus pontos de partida, ou seja, reconhecer a existência de uma 
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multiplicidade de instituições com perfis organizacionais e vocações acadêmicas 
distintas. (MARTINS, 2000, p.42) 
 

A reforma da educação superior ocorrida nesse contexto buscou impulsionar o 

processo expansionista, no intuito de atender à demanda por formação superior, sem, contudo, 

elevar a alocação de investimentos no setor público. 

Dessa forma, ao longo do primeiro mandato de FHC, o sistema de ensino superior 

brasileiro vivenciou um momento de forte expansão. Como bem explicitam Macedo et al , 

(2005), de 1980 até 1995, o sistema experimentou um crescimento meramente vegetativo, 

(1,36%), no que se refere ao número de instituições, que passou de 882 para 894. A tabela 1 

permite visualizar a expansão ocorrida entre 1991 e 2002: 

 

Tabela 1 Evolução do número de instituições de educação superior, por categoria 
administrativa - Brasil 1991-2002 

Observe-se que, em 1995, havia no Brasil um total de 894 instituições de educação 

superior, sendo 210 do setor público e 684 particulares, representando percentual de 23,5% e 

76,5%, respectivamente.  Ao final do segundo mandato de FHC, o número de IES passou para 

1637, reduzindo para 195 o número de IES públicas e aumentando para 1.442 o quantitativo 

de estabelecimentos particulares. Assim sendo, em 2002, apenas 11,9% dessas instituições 

eram públicas, ao passo que o elevado percentual de 88,1%, era da rede privada. 

No decorrer dos anos 90, é notório o forte crescimento do ensino superior por meio 

da iniciativa privada, fato que subjaz à regularização do fluxo escolar, à ampliação do acesso 

ao ensino fundamental e, consequentemente, à pressão social pelo ensino médio. Por 

        
Ano Total ∆ % Pública ∆ % Privada ∆ % 

1991 893 - 222 - 671 - 

1992 893 0,0 227 2,3 666 -0,7 

1993 873 -2,2 221 -2,6 652 -2,1 

1994 851 -2,5 218 -1,4 633 -2,9 

1995 894 5,1 210 -3,7 684 8,1 

1996 922 3,1 211 0,5 711 3,9 

1997 900 -2,4 211 0,0 689 -3,1 

1998 973 8,1 209 -0,9 764 10,9 

1999 1.097 12,7 192 -8,1 905 18,5 

2000 1.180 7,6 176 -8,3 1.004 10,9 

2001 1.391 17,9 183 4,0 1.208 20,3 

2002 1.637 17,7 195 6,6 1.442 19,4 
       

Fonte: MEC/INEP/DAES
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conseguinte, os egressos do ensino médio passaram a se constituir uma crescente demanda 

reprimida por educação superior.   

Cunha (2004) salienta que, no governo FHC, a privatização do ensino superior, foi 

acelerada. Data também desse período a escassez de recursos enfrentada pelas IFES na 

operacionalização de suas atividades, enquanto as IES privadas recebiam benefícios, tais 

como o financiamento das mensalidades cobradas aos estudantes e linha de crédito exclusiva 

para investimento, a juros subsidiados. Macedo et al (2005), abordando importante aspecto 

dessa problemática, argumentam  que: 

 

Em função do esgotamento da capacidade estatal de investimento, o setor público do 
sistema teve sua participação continuamente reduzida: responsável por 42% das 
matrículas em meados dos anos 90 as instituições públicas respondem, nos anos 
iniciais do século XXI por menos de 30% delas. Essa redução é ainda maior quando 
se analisa apenas o segmento federal de instituições públicas: sua participação no 
conjunto das matrículas passa de 20,8% em 1995 para 14,6% em 2003 (MACEDO et 
al., 2005, p.130). 
 

O aumento das matrículas na esfera particular apresentou trajetória ascendente nos 

mandatos de FHC, principalmente, a partir de 1998. Contudo, limites conjunturais no poder 

aquisitivo de sua clientela determinaram uma menor procura por vagas nessas instituições, o 

que está mais bem explicado no texto de Carvalho (2006, p.05): 

 

O crescimento da oferta de vagas foi mais acelerado que a evolução na procura 
pelas instituições particulares, reduzindo a relação candidato/vaga de 2,2 em 1998 
para 1,6 em 2002. O esgotamento da expansão pela via privada fica ainda mais 
evidente quando se observa o percentual de vagas não preenchidas pelo vestibular 
nestas instituições. Enquanto em 1998, a proporção já era de 20%, em 2002, as 
vagas não preenchidas saltam para 37%. 
  

Assim sendo, para se proceder a uma análise criteriosa do processo de expansão do 

ensino superior público, é preciso considerar o mesmo fato no âmbito da rede privada.  É 

visível que, até meados da década 90 do século XX, o crescimento da educação superior 

encontrava-se em compasso de estagnação. A partir de 1995, verifica-se ter havido 

considerável mudança nesse panorama, começando pelo aumento do quantitativo de vagas 

ofertadas.  Para Neves, Raizer e Fachinetto (2007, p.154): 

 

Nesse processo, também não se pode menosprezar o impacto do Plano Real e dos 
ganhos do combate à inflação que abriram novas perspectivas para uma parcela 
importante da população de classe média baixa. Apesar disso, um aspecto 
significativo a destacar é que o aumento da demanda por mais ensino superior não 
significou alteração da estrutura da pirâmide educacional brasileira. O segundo 
aspecto é que a lógica do aumento de vagas oferecidas só aparentemente acompanha a 
do crescimento da demanda. O verdadeiro crescimento das vagas oferecidas atende a 
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uma lógica própria de gestão das IES privadas: a oferta de vagas é uma espécie de 
reserva de mercado preventiva em meio a uma disputa que se foi tornando cada vez 
mais acirrada, especialmente na região Sudeste. 

 

A expansão do ensino superior ocorrida no decorrer dos mandatos de FHC é também 

destacada por Cunha (2004), para quem o setor privado foi o responsável pela curva 

ascendente dessa atividade educacional.  O autor observa que, no início do primeiro mandato 

de FHC, o ensino superior contava com 1,2 milhão de estudantes de graduação, número que 

saltou para 3,5 milhões ao final do segundo mandato, sendo 70% desse contingente atendidos 

por instituições privadas. 

Com relação à presença da educação superior nas cidades do interior e nas regiões 

periféricas das metrópoles brasileiras, o mesmo autor destaca que, em 2002, o número de 

matrículas nessas instituições ultrapassou o das capitais, ou seja, 54% dos alunos estavam 

nelas matriculados, contra 46% de estudantes atendidos nas capitais.  

É notório que a política educacional vigente à época criou as condições legais, 

políticas e ideológicas para a configuração desse cenário. Exemplo disso é Lei n° 9.870, de 23 

de novembro de 1999, por meio da qual o legislativo brasileiro validou a possibilidade das 

instituições educacionais operarem com fins lucrativos.  

Por outro lado, o Governo obstou a trajetória de expansão da educação pública 

federal, quando promulgou a Lei n° 9.649, de 27 de maio de 1998, que impediu a União de 

expandir a oferta da educação profissional e tecnológica. Ademais, o Presidente da República 

vetou as metas do PNE, Lei n° 10.172, de 09 de janeiro de 2001, em que se previa a expansão 

da educação superior pública. 

A Lei n° 10.172, sancionada em 2001, instituiu o Plano Nacional de Educação 

(PNE), com duração de dez anos, tomado como parâmetro para condução dos sistemas de 

ensino. No que tange à educação superior, a primeira e mais importante meta do PNE era: 

“Prover, até o final da década, a oferta de educação superior para, pelo menos, 30% da faixa 

etária de 18 a 24 anos”. A data limite para que essa meta fosse atingida era o ano de 2011, o 

que, conforme dados oficiais, ainda não se concretizou.  

                 Por outro lado, Gomes et al. (2011) ressaltam que as universidades federais foram 

pressionadas a melhorar os indicadores de eficiência e de produtividade, a começar pela  

expansão da graduação, o que se concretizou com a assinatura do acordo de ampliação de 

vagas pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(ANDIFES), no ano de 1998, e ainda com a instauração da gratificação de estímulo à 

docência, no mesmo ano. 
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Estes autores salientam ainda “a adoção de nova matriz de financiamento, que 

estimulava, igualmente, a oferta de vagas em cursos de graduação, sobretudo em cursos 

noturnos e em campi do interior” (GOMES et al., 2011, p.162). 

Ainda no mandato de FHC, dá-se a criação de vários mecanismos de avaliação, como 

o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Exame Nacional de Ensino Médio 

(ENEM) e o Exame Nacional de Cursos (Provão). É com a nova LDB, portanto, que se inicia 

o processo regular e sistemático de avaliação dos cursos de graduação e das próprias 

instituições de ensino superior, condicionando credenciamentos e recredenciamentos ao 

desempenho mensurado por esses processos avaliativos.   

Constata-se que, ao longo da década de 90 do século passado, a educação superior 

brasileira passou por intensas mudanças, com destaque para a expansão, acompanhada, 

segundo Martins (2000), da incorporação de um público mais diversificado do ponto de vista 

social, da elevação significativa do ingresso de estudantes do gênero feminino, da admissão 

de estudantes trabalhadores e do acentuado processo de interiorização. 

De um modo geral, no mandato de FHC, as políticas direcionadas aos segmentos 

público e privado do ensino superior “são distintas, mas, compatíveis e convergentes”, 

conforme conclui Cunha (2004, p.808). 

As transformações ocorridas no cerne do sistema de ensino superior, ao longo dos 

oito anos de governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, bem como o contexto 

econômico, político e social da época, repercutiram no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, 

marcado por continuidades e descontinuidades das políticas educacionais, conforme será 

abordado no tópico a seguir. 

 

2.3 Governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 2010) 
 

Ao final de 2002, Luiz Inácio Lula da Silva sai vitorioso das eleições presidenciais, 

iniciando seu primeiro mandato em 2003. No ano de 2006, vence novamente as eleições, 

assumindo como presidente reeleito em 2007. 

 De acordo com Amaral (2005), no programa para a área da educação, apresentado 

na campanha, o candidato Lula destaca a importância da educação para a inserção do país no 

cenário internacional, bem como para a superação da histórica dependência científica, 

tecnológica e cultural do Brasil e ainda  para a construção de uma nação autônoma, soberana e 

solidária consigo mesma e com outras nações.  



29 
 

 

O governo Lula, conforme Gomes et al. (2011), implantou um conjunto de projetos, 

programas e ações que redundaram em nova configuração da educação superior brasileira, ora 

mantendo características do governo anterior ora procedendo a mudanças significativas nesse 

segmento educacional. 

O programa governamental de Lula enfatizou a educação superior e as instituições 

que desenvolvem ensino, pesquisa e extensão, preocupando-se ainda com a demanda existente 

para esse nível de ensino. Amaral (2005) salienta os compromissos básicos assumidos pelo 

governo Lula na área da educação superior, resumidos no slogan Uma Escola do Tamanho do 

Brasil:  

 

a) a promoção da autonomia universitária e da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão nos termos constitucionais (artigo 207 da CF); b) o 
reconhecimento do papel estratégico das Universidades, em especial as do setor 
público, para o desenvolvimento econômico e social do país; c) a consolidação das 
instituições públicas como referência para o conjunto das IES do país; d) a 
expansão significativa da oferta de vagas no ensino superior, em especial no setor 
público e em cursos noturnos; e) a ampliação do financiamento público ao setor 
público, revisão e ampliação do crédito educativo e criação do programa de bolsas 
universitárias, com recursos não vinculados à educação; f) a defesa dos princípios 
constitucionais da gratuidade do ensino superior público (artigo 206, IV, da CF); g) 
o envolvimento das IES, em especial as do setor público, com a qualificação 
profissional dos professores para a educação básica, em cursos que garantam 
formação de alta qualidade acadêmico-científica e pedagógica e associem ensino, 
pesquisa e extensão (AMARAL, 2005, p. 18). 
 

O referido autor explica que, em conformidade com o PNE, era necessário 

diversificar a oferta de ensino, com incentivo à criação de cursos noturnos dotados de 

propostas inovadoras, de cursos sequenciais e de cursos modulares, de modo a permitir maior 

flexibilidade na formação e ampliação da oferta de ensino.  

Essa prodigalidade da oferta de cursos teria grande contribuição para a expansão da 

educação superior pública e reitera o propósito de consolidar “a universidade pública noturna 

que atenderia, em geral, alunos trabalhadores oriundos de camadas menos favorecidas da 

sociedade”. Para o autor, “seriam menores os custos para essa expansão, uma vez que seria 

otimizada a capacidade instalada de cada universidade” (AMARAL, 2005, p. 19).  

Ainda com relação à questão da expansão contida no programa de governo de Lula, 

Amaral (2005) indica trechos que expõem a concepção governamental acerca da temática: 

 

Entre os compromissos básicos do documento Uma Escola do Tamanho do Brasil 
encontra-se, a respeito da ampliação de vagas, o seguinte compromisso: “a 
expansão significativa da oferta de vagas no ensino superior, em especial no setor 
público e em cursos noturnos”. Os elaboradores do programa preocuparam-se 
também com a desigualdade regional e com a interiorização do ensino superior e 
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previram ações nesse sentido: “Estabelecer e implantar medidas que visem diminuir 
a desigualdade de oferta de cursos e vagas de graduação e pós-graduação em 
termos regionais e de interiorização” (p. 20). 
 

O PNE abordava ainda uma questão amplamente debatida no atual contexto: a 

educação à distância. Com efeito, entre os objetivos do PNE, estava o estabelecimento de “um 

amplo sistema interativo de educação à distância, utilizando-o, inclusive, para ampliar as 

possibilidades de atendimento nos cursos presenciais, regulares ou de educação continuada”. 

O programa de governo salienta que a proposta de uma rede nacional de educação a distância 

deveria ser implantada de maneira progressiva, com vistas a obter um padrão de qualidade de 

excelência. 

No primeiro mandato do Governo Lula, foi instalada a Comissão Especial de 

Avaliação da Educação Superior (CEA), presidida pelo professor José Dias Sobrinho, da 

Unicamp, com o objetivo de analisar, oferecer subsídios, fazer recomendações, propor 

critérios e estratégias para a reformulação dos processos e políticas de avaliação da educação 

superior e elaborar a revisão crítica de seus instrumentos, metodologias e critérios.  

Desse trabalho, resultou a aprovação da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que 

estabeleceu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), objetivando, 

precipuamente, garantir um processo nacional de avaliação das instituições de educação 

superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes. 

Destaque-se ainda a criação do Programa Universidade para Todos - PROUNI, 

direcionado à concessão de bolsas em instituições privadas com ou sem fins lucrativos a 

estudantes de baixa renda, o que desencadeou inúmeros debates em torno da questão de 

acesso e inclusão no ensino superior e das cotas sociais e étnicas. 

Ainda em 2004, são apresentadas as propostas para educação superior, determinando 

como um dos objetivos a expansão da rede pública das instituições de ensino superior, por 

intermédio da criação de universidades, centros universitários e faculdades e do aumento do 

número de vagas ofertadas, tendo como meta o alcance de 40% das vagas do sistema de 

educação superior até o ano de 2011.  

No governo Lula, conforme indicam Neves, Raizer e Fachinetto (2007), foi 

priorizada a reforma da educação superior, em cujas bases incluía-se a busca de superação de 

gargalos do processo de democratização, por meio de medidas como: 

 

A retomada do crescimento do número de IES públicas, de modo a aumentar a 
oferta de vagas públicas. [...] ampliação do programa de crédito educativo (Fundo de 
Financiamento ao estudante de Ensino Superior/FIES); Programa Universidade para 
Todos (PROUNI); implantação de políticas afirmativas, com a reserva de cotas para 
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estudantes negros e um sistema especial de reservas de vagas para alunos egressos 
de escolas públicas (2007, p. 151). 
 

Gomes et al.(2011, p.165) consideram que no governo Lula houve uma preocupação 

relativa à função que a universidade pública tem na construção do projeto de desenvolvimento 

do país, especialmente na solução dos “problemas sociais e de formação de recursos humanos 

e geração de conhecimento que pudessem contribuir efetivamente para o crescimento da 

nação”. 

Constata-se, assim, a expansão da rede federal de educação superior, com a criação 

de novas universidades e ainda com a implantação e consolidação de campi em universidades 

já existentes. A partir da expansão da rede física, o MEC apontou para a criação de cerca de 

30 mil novas vagas para o período compreendido entre os anos de 2003 e 2010, o que 

redundou na contratação de novos docentes e de pessoal técnico-administrativo. 

Dados do Censo da Educação Superior 2008 (BRASIL, 2009) revelam que, de  2002 

a 2008, o quantitativo de matrículas no setor público passou de 1.051.655 para 1.273.965, 

enquanto na iniciativa privada o crescimento foi de 2.428.258 para 3.806.091.  

O setor privado continuou com uma forte presença em todos os indicadores, 

demonstrando que o sistema de ensino superior brasileiro expandiu-se fortemente por essa 

via. Esse fato mostra-se passível de discussão, sobretudo no que tange à baixa capacidade das 

camadas menos favorecidas da sociedade para honrar o pagamento de mensalidades (GOMES 

et al. 2011). 

Em meio ao apoio oferecido ao processo expansionista do setor privado, ocorre 

também a implementação de políticas públicas destinadas a expandir a rede federal de ensino 

superior, iniciada em 2003, com a interiorização dos campi das universidades federais. De 

acordo com o relatório do primeiro ano do REUNI (BRASIL, 2009), desde 2003, foram 

criados 104 novos campi. Assim, com a implantação de novos campi por meio do Programa 

de Expansão e do REUNI, as universidades federais, que já totalizavam 151 campi, passaram 

a se fazer presentes em 235 municípios brasileiros (2003-2008). 

Cabe destacar o aumento no número de matrículas em instituições instaladas nas 

cidades do interior, como decorrência do processo de interiorização da educação superior 

nesse período. De acordo com os dados do Censo da Educação Superior 2008, tomando por 

base o ano de 2007, a criação dessas unidades elevou em 10,1% o número de matrículas fora 

das capitais, conforme se observa na Tabela 2. 
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Tabela 2 Evolução do número de matrículas na graduação presencial por categoria 
administrativa, segundo a localização (capital e interior) 

 

Ano e 
localização 

Total %∆
Pública 

Privada %∆
 

Total %∆ Federal %∆ Estadual %∆ Municipal %∆  
        2007     
Total 

 
4.880.381 4,4 1.240.968 2,6 615.542 4,4 482.814 0,2 146.612 3,5 3.639.413 5,0  

                  
Capital 2.211.982 5,5 523.270 1,1 396.125 0,2 125.126 3,5 2.019 18,1 1.688.712 6,9  
                  
Interior 2.668.414 3,4 717.698 3,8 219.417 12,7 357.688 -0,9 140.593 3,4 1.950.701 3,3  

              
        2008     
Total 5.080.056 4,1 1.273.965 2,7 643.101 4,5 490.235 1,5 140.629 -1,4 3.086.091 4,6  
                  
Capital 2.318.204 4,8 531.015 1,5 401.457 1,3 127.062 1,5 2.496 23,6 1.787.189 5,8  
                  
Interior 2.761.852 3,5 742.950 3,5 241.644 10,1 363.173 1,5 138.133 -1,7 2.018.902 3,5  

    Fonte: MEC/INEP/DEED             
 

Como se pode observar, em 2003, teve início a expansão da rede federal de educação 

superior com a interiorização dos campi das universidades federais. Entre uma das 25 linhas 

de ação propostas pelo plano educacional do Governo Lula, estava o estabelecimento de 

medidas focadas na diminuição da desigualdade de oportunidades, bem como na promoção 

do desenvolvimento de diferentes regiões do país e na democratização do acesso à educação 

superior no interior do Brasil (RISTOFF, 2011). 

O crescimento do ensino superior na modalidade a distância é outro fato importante a 

ser considerado. Entre 2000 e 2006, o número de IES que adotaram essa modalidade de 

ensino cresceu em 650%. 

Com o surgimento da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em 2005, ocorre a 

consolidação dessa modalidade de ensino, haja vista a configuração de uma rede nacional de 

educação à distância, formada pelas instituições públicas envolvidas com essa prática. A 

modalidade de EaD vem contribuindo, também, com o processo de interiorização das IFES, 

haja vista a implantação de diversos polos em unidades do interior, fato que bem justifica a 

realização de estudos focados nos entraves a essa modalidade e nas suas repercussões. 

Conforme argumenta Silva (2011), na gestão de Lula, um conjunto de políticas 

direcionadas à rede federal de ensino superior, contemplando a expansão e a interiorização da 

universidade pública, bem como a ampliação de vagas naquelas já consolidadas, foi levado a 

efeito. 

Nesse contexto, é criado o Programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – REUNI, instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, 
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com o objetivo de ampliar o acesso e a permanência na educação superior, constituindo-se 

“como uma das ações integrantes do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) em 

reconhecimento ao papel estratégico das universidades federais para o desenvolvimento 

econômico e social”. (BRASIL, 2009, p.03) 

De acordo com o decreto supracitado, as universidades poderiam obter recursos 

adicionais, em valores equivalentes a até 20% de seu orçamento global, tendo como 

pressuposto o compromisso de atingir as metas estabelecidas pelo referido programa. Dentre 

os objetivos do REUNI, merecem destaque:  

 
[...] garantir as universidades as condições necessárias para a ampliação do acesso e 
permanência na educação superior; assegurar a qualidade por meio de inovações 
acadêmicas; promover a articulação entre os diferentes níveis de ensino, integrando 
a graduação, a pós-graduação, a educação básica e a educação profissional e 
tecnológica; e otimizar o aproveitamento dos recursos humanos e da infraestrutura 
das instituições federais de educação superior. (BRASIL, 2009, p.03) 
 

A adesão ao REUNI era voluntária, estando, portanto, na dependência de um plano 

de reestruturação, elaborado pelas universidades e apresentado ao MEC, com a devida 

aprovação do órgão superior de cada instituição. A partir da aprovação das propostas enviadas 

ao MEC, eram estabelecidos os mecanismos que determinavam os valores destinados a cada 

instituição.  

No artigo 2º do Decreto nº 6.096, são estabelecidas as seguintes diretrizes para o 

REUNI: 

 
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 VI - articulação da 
graduação com a pós-graduação e da educação superior com a educação básica. 
(BRASIL, 2007). 

 
O REUNI estabeleceu como suas principais metas a elevação gradual da taxa de 

conclusão média dos cursos de graduação presenciais para 90%; a elevação gradual da relação 

aluno/professor até alcançar a respectiva relação de 18 por 1; aumento mínimo de 20% nas 

matrículas de graduação, tudo isso num prazo de cinco anos, a partir de 2007,  ano de início 

do programa. 
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 Importa destacar que as metas estabelecidas pelo REUNI foram alvo de críticas, 

razão por que não se pode dizer que o programa nasceu de um consenso.   Em outras palavras, 

a expansão da educação superior no modelo estabelecido foi questionada, sobretudo porque a 

maioria das universidades não teria como arcar com a contrapartida orçamentária que a 

elevação da qualidade do ensino e a adequação da estrutura física viessem a exigir.  Segundo 

Mancebo (2008):  

 
A expansão deve ser postulada no polo público da educação superior, o que implica 
afirmar-se, por um lado, que os recursos dos Estados para manutenção desse nível 
de ensino devem ser ampliados, para contemplar a expansão e interiorização da rede. 
[...] No entanto, o aumento de recursos orçamentários deve pressupor gastos com a 
entrada de novos alunos, mas também deve prever a recuperação da remuneração da 
força de trabalho docente, bastante deteriorada, bem como a assistência estudantil 
em moldes consistentes com políticas agressivas de inclusão social. (P. 59). 
 

Por outro lado, Cunha (2007) argumenta que, a despeito das diversas críticas 

dirigidas ao REUNI, o programa “pode vir a impulsionar o crescimento do alunado desse 

segmento do ensino superior. Em suma, o REUNI está para o segmento federal do setor 

público, assim como o PROUNI está para o setor privado”. (CUNHA, 2007, p. 821). 

Conforme o que se expôs até aqui, após anos de expansão do ensino superior 

privado, o Governo Federal passou a sinalizar em favor de um processo expansionista a ser 

efetivado no setor público, mais precisamente por meio do REUNI.  

A expansão das IFES e sua interiorização despontam como um grande desafio, tendo 

em vista, além do impacto econômico-financeiro, as restrições advindas do meio acadêmico, 

por vezes infenso a esse processo, por considerá-lo incompatível com um nível acadêmico de 

qualidade. Essa posição aponta para a certeza de ser imprescindível um planejamento 

estratégico que enquadre essas duas ações em parâmetros de qualidade, de modo a livrá-las de 

eventual solução de continuidade.  

Por fim, há que se reafirmar ter tido este capítulo o propósito de apresentar, ainda 

que de maneira sintética, os três últimos períodos históricos da educação superior brasileira, 

marcados basicamente pela expansão, com impactos significativos no processo atual de 

formatação e reconfiguração desse nível de ensino.   

Essa abordagem fez-se necessária para melhor compreender-se o ritmo da expansão e 

da democratização da educação superior, com foco na interiorização da UFC, mais 

precisamente nas repercussões e especificidades desse processo, conforme será exposto 

posteriormente. 
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3 INTERIORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: INTERFACES COM A 

DEMOCRATIZAÇÃO E SUA CONFIGURAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ 

 
No decorrer da história, o alvo da oferta do ensino superior brasileiro restringiu-se, 

em grande parte, às metrópoles e aos centros urbanos. Analisando educação superior no 

Ceará, constata-se que, nesse aspecto, o estado apresentava-se em situação deveras 

desvantajosa, porquanto o acesso a esse nível de ensino superior era limitado a poucos 

privilegiados que podiam se deslocar para a capital do estado. 

De certo, historicamente, praticou-se um modelo de desenvolvimento que conduziu 

ao aumento da concentração das populações nos grandes centros urbanos, contribuindo para a 

continuidade de um círculo vicioso que não abre espaço para a criação de novas 

possibilidades para os jovens moradores das regiões interioranas. 

Assim, longe da capital, a oportunidade de ingressar em um curso superior 

permanecia como alternativa remota, porquanto presumia inapelavelmente a migração para a 

capital.  

A abordagem da interiorização do ensino superior pressupõe considerar-se pertinente 

o debate em torno da democratização do acesso a esse nível de educação no setor público.  

Com esse foco, discutir-se-á nas seções posteriores a configuração da educação superior 

cearense e o desenvolvimento de sua interiorização. 

 

 

3.1 Pressupostos para a interiorização do ensino superior – aspectos da democratização 
 

Partindo-se da premissa de que uma instituição universitária está em constante e 

dinâmica interação com o meio no qual está inserida, Andriola (2009) retrata através da 

Figura 1, a seguir, a ideia de que as atividades desenvolvidas no âmbito de uma IES interagem 

e repercutem em seu contexto social. 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

Figura 1 Atividades desenvolvidas no seio de uma IES e suas repercussões na sociedade 

 
                                 Fonte: Andriola, 2009 
 

De acordo com a ilustração, uma IES (retratada pela elipse) é um sistema semiaberto 

que, segundo DIAS SOBRINHO (2000), CAVALIERI, MACEDO-SOARES e THIOLLENT 

(2004), apud ANDRIOLA (2009), está em sistemática e dinâmica interação com o contexto 

social no qual está inserido (retângulo).  

Dessa forma, as atividades e os produtos das IES “têm relevantes repercussões sobre 

a sociedade na qual está inserida, ao mesmo tempo em que também sofre a influência da 

mesma (representada pela seta de duplo sentido que interliga a IES com a sociedade)” 

(ANDRIOLA, 2009, p.23). No que se refere ao objeto de estudo desta dissertação, o processo 

de interiorização do ensino superior, em especial, no âmbito da UFC, tende a ser ainda mais 

intenso porquanto tem-se buscado ampliar as oportunidades de atendimento, por meio da 

extensão de sua atuação a um maior número de municípios. 

Certo é que a questão da democratização é parte constante do debate em torno da 

educação superior. Considerando-se a educação como bem público, direito social e dever do 

Estado, Dias Sobrinho (2011, p.121) assevera que “é a partir desse princípio que faz sentido 

falar de democratização do acesso e garantia de permanência dos estudantes em cursos 

superiores com qualidade científica e social”. 

Assim, a interiorização da educação superior pode ser compreendida como uma ação 

que promove a inclusão social, tendo em vista que beneficia uma camada da população que 

reside distante das capitais e das regiões metropolitanas, por isso quase sempre 

impossibilitada de frequentar o ensino pós-médio. 
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Aspecto relevante a considerar é que políticas de interiorização do ensino público 

superior devem caminhar na busca da superação de assimetrias regionais, historicamente 

construídas.  

Dados oficiais demonstram que as assimetrias regionais ainda persistem, mas não 

nos mesmos termos do passado. Na Tabela 3, está registrado o crescimento da região 

Nordeste em número de matrículas em cursos de graduação, no decorrer da década passada.  

 
Tabela 3 Distribuição e participação percentual de matrículas em cursos de graduação 

presenciais por região geográfica – Brasil – 2001 e 2010 
 

Região Geográfica 
Matrículas - Cursos Presenciais 

2001 % 2010 % 

Brasil 3.030.754 100 5.449.120 100 

Norte 141.892 4,7 352.358 6,5 

Nordeste 460.315 15,2 1.052.161 19,3 

Sudeste 1.566.610 51,7 2.656.231 48,7 

Sul 601.588 19,8 893.130 16,4 

Centro-Oeste 260.349 8,6 495.240 9,1 

Fonte: MEC/INEP.     
 

Segundo dados do Censo da Educação Superior (BRASIL, 2010), a participação 

percentual no número de matrículas das regiões Norte, Nordeste e Centro‐Oeste aumentou de 

2001 para 2010, enquanto, no mesmo período, as regiões Sudeste e Sul tiveram essa 

participação reduzida. Analisando esse fato, Corbucci (2007, p.14) assinala que “o movimento 

de desconcentração é, em alguma medida, influenciado pela redução das proporções das 

populações dessas regiões frente ao universo populacional brasileiro”. 

Por outro lado, Paula e Lamarra (2011) salientam que apenas o aumento de matrícula 

no ensino superior não significa necessariamente que as camadas marginalizadas estejam 

sendo socialmente incluídas. Para eles, a expansão e a interiorização universitária pública 

precisam ser “intensificadas para incluir os setores excluídos socialmente nas universidades, 

em especial as públicas” (PAULA e LAMARRA, 2011, p.11). 

Cabe esclarecer, conforme defende Dias Sobrinho (2011), que: 

 
[...] a democratização da educação superior não se limita à ampliação de 
oportunidades de acesso, criação de mais vagas. Além da expansão das matrículas e 
da inclusão social de jovens tradicionalmente desassistidos em razão de suas 
condições econômicas, preconceitos e outros fatores, é imprescindível que lhes 
sejam assegurados também os meios de permanência. (P.122) 
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Desse modo, a tarefa de interiorizar o ensino superior mostra-se importante e 

complexa a um só tempo, porquanto pressupõe um amplo processo de formação educacional, 

em que a redução das assimetrias regionais e sociais seja definida com rigor. 

Ainda em conformidade com Dias Sobrinho (2011), a concepção de equidade social 

como preceito basilar das políticas públicas garante o combate ao círculo vicioso existente e a 

consequente entrada num “círculo virtuoso que assegure amplas oportunidades de 

escolarização qualificada” (DIAS SOBRINHO, 2011, p.128). 

Neves, Morche e Anhaia (2009) apresentam importante explanação acerca do 

conceito de equidade1, buscando uma compreensão mais ampla acerca das ações que vêm 

sendo empregadas para a redução das desigualdades sociais, principalmente quando se trata 

do acesso à educação superior.  Os autores compreendem que a 

 

equidade como uma justa igualdade de oportunidades, ocorre quando os cidadãos 
têm acesso equitativo aos bens escassos e limitados da vida. Quando não há 
condições de oferecer esses bens a todos os indivíduos que assim o desejam, é 
necessária a criação de políticas sociais para amenizar tais carências e que atendam 
aos menos privilegiados. (p. 08-09) 

 

Nessa perspectiva, a população interiorana, em especial aquela pertencente às 

regiões menos desenvolvidas, precisa ser contemplada com medidas que busquem a 

superação desse quadro histórico de desigualdade. Em virtude da impossibilidade de 

universalizar o ensino superior, o princípio da equidade, conforme aponta Dias Sobrinho 

(2011), determina ações peculiares em defesa dos setores mais pobres. 

Ainda de acordo com o referido autor, a educação é compreendida como um 

elemento de indução ao desenvolvimento sustentável de uma nação, à medida que o 

“desenvolvimento humano integral e permanente demanda um amplo incremento quantitativo 

e qualitativo da escolaridade de toda a população”. (DIAS SOBRINHO, 2011, p.133) 

As políticas de democratização da educação superior pela via da expansão das 

matrículas são importantes e compõem o processo de combate às desigualdades educacionais. 

Dias Sobrinho (2011) entende que para que essa democratização ocorra são necessárias ações 

que afirmem os direitos dos excluídos, assegurando o acesso e permanência a todos. Para Ristoff 

                                                 
1 Entre outros autores, Neves, Morche e Anhaia (2009) abordam McCowan (2007, p.581), o qual também se vale 
do conceito de equidade e afirmam que “o significado de equidade está mais próximo à concepção de ‘justiça’ 
do que de igualdade, e uma justa distribuição de bens não é necessariamente uma distribuição igual para todos”. 
Neves, Morche e Anhaia (2009, p.09) observam ainda que, equidade de acesso significa para McCowan (2007): 
a) que deveriam existir vagas suficientes para todos aqueles que desejassem cursar o ensino superior, e que 
tivessem um mínimo de preparação para participar; b) e que os indivíduos deveriam ter uma justa oportunidade 
para obter uma vaga na Instituição de Ensino Superior (IES) de sua escolha. 



39 
 

 

(2011), se expandir foi a palavra de ordem da década passada, agora, ganha força a ação de 

democratizar, o que para ele significa  

 
[...] criar oportunidades para que os milhares de jovens de classe baixa, pobres, 
filhos da classe trabalhadora e estudantes das escolas públicas tenham acesso à 
educação superior. Não basta expandir o setor privado – as vagas continuarão 
ociosas; não basta aumentar as vagas no setor público – pois apenas facilitarão o 
acesso e a transferência dos mais aquinhoados. (P.208)  
 

O referido autor segue afirmando que, para a democratização ocorrer de fato, são 

necessárias ações mais radicais que “afirmem os direitos dos historicamente excluídos, 

assegurando acesso e permanência a todos que seriamente procuram a educação superior”. 

(RISTOFF, 2011, p.208) 

Ristoff (2011) argumenta ser necessário tornar a democratização indissociável da 

expansão dos campi públicos, apesar de à ideia de expansão estar subjacente a diminuição da 

qualidade. Todavia, Cunha (2004), por sua vez, posiciona-se na direção contrária, 

empregando a expressão “paroquialização do ensino superior” para  argumentar que a criação 

de IES nas periferias das áreas metropolitanas e nas cidades do interior desvincula o ensino de 

instalações próprias à vida acadêmica, como bibliotecas e arquivos públicos. Para ele, “o 

ensino superior só pode ser desenvolvido com recursos caros e raros, que não existem em 

qualquer lugar”. (CUNHA, 2004, p.813) 

Por outro lado, de acordo com Schwartzman (2009) apud Ristoff (2011, p. 232), 

cerca de 90% dos alunos do ensino médio, pertencentes às classes C e D, não possuem 

condições para pagar uma faculdade privada, considerando um valor médio de R$ 400,00 de 

mensalidade. Além disso, esses jovens têm grandes obstáculos para o ingresso no ensino 

superior, em virtude do alto nível de competição e das deficiências presentes na educação 

básica pública brasileira. 

Conforme Corbucci (2007), é preciso cautela quanto à condução do modelo de 

expansão da educação centrado na iniciativa privada, haja vista os limites “orçamentários 

familiares que podem comprometer, em breve, sua sustentabilidade. Com efeito, a ampliação 

da oferta de vagas per se tem se mostrado insuficiente para assegurar a democratização do 

acesso à formação em nível superior”. (CORBUCCI, 2007, p.19). Esse arrazoado aponta para 

a constatação de que as políticas públicas devem necessariamente visar à democratização da 

educação superior para as camadas mais pauperizadas da sociedade brasileira.  

 Importa atentar para o fato de que, ao longo do tempo, as instituições de ensino 

superior estiveram extremamente concentradas na região Sudeste do Brasil, o que reitera o  
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processo de exclusão educacional que atinge preferencialmente as camadas mais pobres da 

população brasileira.  

No ano de 2009, apenas 14,4% da população de 18 a 24 anos estava matriculada no 

ensino superior, conforme aponta a análise do IPEA (2010), a partir de dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE). 

Por outro lado, esse percentual, ainda que reduzido se relacionado aos padrões 

adequados, cresceu nos últimos anos e, conforme aponta o referido estudo, é provável que 

esse aumento seja uma das consequências da política de ampliação do acesso à educação 

superior, por meio de três seguintes linhas de ação: (a) ampliação das vagas nas instituições 

federais de ensino; (b) ampliação do Financiamento Estudantil (Fies); e (c) instituição do 

Programa Universidade para Todos (Prouni). Cabe aqui ressaltar que essas iniciativas deram 

novo fôlego à expansão da educação superior no Brasil. (IPEA, 2010, p.22-23) 

Todavia, sabe-se que, apenas a formação superior não é capaz de alterar de maneira 

radical o quadro social polarizado, motivo pelo qual é imprescindível a promoção de 

mudanças estruturais profundas na sociedade, conforme assevera Dias Sobrinho (2011). 

Assim sendo, é indispensável que a interiorização da educação caminhe lado a lado 

com a melhoria da escolarização básica, da qual depende uma educação superior de 

qualidade.  

O Nordeste brasileiro, onde o Ceará está localizado, é considerado região-problema”, 

por isso, historicamente, tem demandado ações do poder público focadas basicamente na 

superação do desequilíbrio de desenvolvimento regional, recrudescido ao longo do tempo. 

Nesse processo de ajuste regional, está incluído o necessário avanço do ensino superior, 

especialmente o público, em suas unidades federativas. A atuação da universidade é, portanto, 

de fundamental importância e, segundo Silva Filho (1976), deve se operacionalizar  em várias 

direções. Sobre o papel da universidade, o autor afirma:  

 

Ela deve ser considerada como um dos instrumentos mais importantes para a 
modificação da sociedade, mediante ligações com outros organismos públicos que 
se ocupem também dos problemas da região, com as empresas e principalmente com 
os indivíduos membros das comunidades (SILVA FILHO, 1976, p.36). 
 

Ademais, para que a interiorização seja de fato parte do processo democratizante do 

ensino superior e se consolide como meio de inclusão dos segmentos menos favorecidos da 

sociedade, é imprescindível que se promovam ações conjuntas focadas na melhoria da 

educação básica pública, e ainda a criação de políticas públicas de infraestrutura e de 

desenvolvimento regional.  
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3.2 Interiorização da educação superior no Estado do Ceará – gênese e desenvolvimento 
 
 

Quando se buscam as bases em que foi assentada a educação superior cearense e 

ainda quando se precisa conhecer o compasso desse nível de ensino ao longo de sua história 

recente, percebe-se a carência de estudos que contemplem essa temática. Em outras palavras, 

são escassas as pesquisas que possam oferecer subsídios a uma correta análise do processo de 

expansão e de interiorização da educação superior no Estado do Ceará, o que reforça a 

necessidade de estudos que possibilitem a avaliação dessas ações, incluindo suas repercussões 

sociais.  

Autores como Martins Filho (1965), (1973) e (1983), Sousa (1970) e Vieira (2003) e 

Vieira, Meneghel e Robl (2006) contribuíram sobremaneira com esta dissertação, porquanto 

permitram o delineamento do percurso histórico do ensino superior no Estado do Ceará e, de 

modo particular, do papel da UFC nesse processo.  

Dessa forma, lançar luzes sobre o passado e avaliar as ações do presente são 

princípios basilares para uma análise completa do processo de interiorização vigente, bem 

como para o direcionamento das políticas vindouras. 

De um modo geral, a criação de cursos superiores no Estado do Ceará deu-se 

tardiamente. A esse respeito, convém citar trecho de Vieira, Meneghel e Robl (2006):  

 

Se em outras unidades da Federação, as primeiras instituições são criadas ao longo 
do século XIX, como é o curso dos cursos de Direito em Pernambuco, e de 
Medicina, na Bahia, para mencionar apenas Região Nordeste, a primeira iniciativa 
cearense, a Faculdade Livre de Direito do Ceará, data de 1903.  (P.25) 
 

Vieira, Meneghel e Robl (2006) observam que, até o ano de 1945, além da 

Faculdade de Direito, o Ceará teve outros quatro estabelecimentos, de natureza privada ou 

confessional: Faculdade de Farmácia e Odontologia (1916),  Escola de Agronomia (1918),  

Faculdade de Ciências Econômicas (1936) e  Escola de Enfermagem (1943). 

Martins Filho (1990), em breve resgate histórico do quadro de instituições no Ceará, 

descreve que, apenas em 1944, após mais de vinte anos da primeira universidade brasileira, 

localizada no Rio de Janeiro, “se fez sentir a aspiração dos homens de pensamento do Ceará 

por uma instituição universitária, que congregasse as Faculdades e Escolas Superiores já 

existentes no estado” (MARTINS FILHO, 1990, p.19). 
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Segundo o citado autor, a criação da primeira universidade cearense enfrentou além 

dos obstáculos naturais, uma descrença quase generalizada quanto ao êxito da instituição. 

Veja-se seu comentário a esse respeito: 

Muitos acreditavam tratar-se apenas de um requinte de vaidade intelectual, enquanto 
que outros, engolfados numa espécie esquisita de “pessimismo risonho”, 
consideravam o sonho muito bonito, mas sem nenhuma condição de ser 
transformado em realidade. Tornou-se imprescindível vencer as hostilidades do 
meio e, através de um trabalho enérgico e persistente, demonstrar que a ideia era 
viável e teria de triunfar (MARTINS FILHO, 1990, p.19). 
 

Ainda segundo este Martins Filho (1990), em 1948, com a criação da Faculdade de 

Medicina em Fortaleza, a luta pela futura universidade foi fortalecida pelo apoio de 

intelectuais e organizações culturais locais que realizavam campanha em defesa dessa causa.  

Nesse mesmo ano, Martins Filho foi designado, entre os membros da congregação da 

Faculdade de Direito, representante do Governador do estado para atuar junto ao Ministério 

da Educação e Saúde no projeto de estruturação de uma universidade estadual. 

No entanto, diante dos desentendimentos entre a academia e o Governador, os planos 

para criação da universidade foram adiados. Martins Filho (1990, p.23) relata que, após 

muitas reflexões, chegou à conclusão de que o “Governo Estadual não estava, naquele 

momento, em condições de assumir a responsabilidade de manter uma entidade de tanta 

magnitude”. 

Finalmente, no dia 16 de dezembro de 1954, cria-se a primeira universidade do 

estado (Universidade do Ceará) e, mais tarde, precisamente em 25 de junho de 1955, o 

Governo Federal promulga a Lei nº 2.373, que instituiu a Universidade Federal do Ceará, a 

sétima mantida pela União. 

A criação da UFC foi, portanto, um divisor de águas na história da educação superior 

do Ceará.  Martins Filho (1973) expõe que, naquele momento, era preciso “nos colocarmos 

em âmbito mais dilatado encarando a nossa função não mais do ponto de vista estrito do que é 

uma Universidade, porém à luz de toda a problemática da região a que devemos servir”. 

(MARTINS FILHO, 1973, p.43) 

No plano de desenvolvimento da UFC para o período de 1966/1970 (Martins Filho, 

1973), estava preconizado o atendimento às necessidades regionais e ressaltado com 

evidência o compromisso da instituição com a região. Já nesse momento, a ideia da 

interiorização do ensino superior fazia parte das inquietações da gestão de Martins Filho.  

Contudo, o propósito de expandir as ações da UFC era visto com cautela e deveria ser 

disciplinado, dentro das fronteiras de suas possibilidades. (MARTINS FILHO, 1973). 
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Martins Filho (1965) afirmava ainda que, apesar do seu caráter federal, a UFC era, 

acima de tudo, do Ceará, revelando uma vez mais a sua visão própria de que a instituição 

deveria contribuir com a solução da problemática regional, ideia explicitada na missão 

institucional, como se vê a seguir: “formar profissionais da mais alta qualificação, gerar e 

difundir conhecimentos, preservar e divulgar os valores éticos, científicos, artísticos e 

culturais, constituindo-se em instituição estratégica para o desenvolvimento do Ceará, do 

Nordeste e do Brasil”. 

Por outro lado, a despeito da criação da UFC em 1954 pelo Governo Federal, Vieira, 

Meneghel e Robl (2006, p.26) asseveram que “as instituições implementadas depois dessa 

data tenderam a ser apoiadas pelo governo estadual - que, já naquele momento, enfrentava 

dificuldades para bancar o ensino deste nível”. 

Ainda de acordo com Vieira, Meneghel e Robl (2006, p.26), o Ceará não seguiu o 

caminho de estados vizinhos como Rio Grande do Norte e Paraíba, onde a expansão de suas 

universidades federais se deu pelo sistema multicampi2. 

Ao final dos anos de 1960, até mesmo as iniciativas ocorridas no âmbito da esfera 

privada podem ser consideradas modestas, se comparadas ao surto expansionista que ocorria 

em outros estados do país, conforme apontam Vieira, Meneghel e Robl (2006). 

Assim, em meio à expansão universitária ocorrida após a reforma universitária de 

1968, apenas duas instituições particulares foram criadas nesse período na capital cearense, 

ambas em 1971: a Faculdade de Filosofia de Fortaleza e a Universidade de Fortaleza 

(Unifor), esta última integrante da Fundação Edson Queiroz. 

Segundo Vieira, Meneghel e Robl (2006, p.27), o início da interiorização da 

educação superior no estado sobreveio com a criação da Faculdade de Filosofia Dom José, 

em 1961, no município de Sobral. Anos mais tarde, em 1967, a Faculdade de Filosofia de 

Limoeiro do Norte receberia autorização para funcionamento. 

Com relação à interiorização do ensino superior na Região Norte do Ceará, 

verificaram-se informações relevantes em Araújo (2006), que descreve as convergências e 

divergências na gênese desse nível de ensino naquela região. O referido autor considera a 

                                                 
2 Fialho (2005, p.13) salienta que a introdução do modelo multicampi no Brasil predominou nas universidades 
estaduais. A autora observa que “tal modelo, já amplamente experimentado no exterior, especialmente nos 
Estados Unidos, permitiu a essas instituições uma penetração em áreas geograficamente diversificadas, 
promovendo o acesso ao ensino superior para populações anteriormente excluídas e contribuindo para o 
desenvolvimento de comunidades à margem dos processos de modernização. A interiorização da universidade 
brasileira por meio da abordagem multicampi foi particularmente importante para a educação básica, pois 
instituições com esse perfil têm assumido um papel essencial na formação e atualização de professores, suprindo 
carências desses profissionais em localidades distantes dos grandes centros urbanos”.  
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Igreja Católica, o poder público e as organizações da sociedade como figuras centrais desse 

processo e destaca a condição de núcleo urbano da cidade de Sobral, área de influência na 

chamada Zona Norte do Estado, como fator mediato que contribuiu para o surgimento das 

primeiras unidades de ensino superior.  

Merece destaque a instalação da Faculdade de Filosofia do Crato, em 1960, descrita 

por Sousa (1970, p.20) como o “primeiro grande marco do bandeirismo universitário cearense 

em sua arrojada penetração pelo interior do estado”. 

Sousa (1970) expõe a importância da referida instituição que viria a formar 

professores para o nível médio de ensino, à medida que crescia o número de estabelecimentos 

escolares. O cenário educacional vigente na região é assim retratado: 

 

Os que ficavam na terra, concluído o ciclo secundário, atiravam-se a um mercado de 
trabalho notável pela mesmice funcional, financeiramente pouco generosa, ou 
aventuravam-se num concurso bancário, pecuniariamente mais promissor. Daqueles 
que demandavam outras plagas, muitos, terminando o curso superior, não 
retornavam ao meio. (P.57-58) 

 

Silva Filho (1976), há mais de três décadas, também expunha a difícil realidade 

daqueles que habitavam as localidades para além das capitais e faz uma constatação que, não 

sendo recente, mostra-se extremamente atual: 

 

Verificamos ainda que a presença de alunos nas amostras por sub-regiões estaduais 
diminui à medida que avançamos em direção ao interior dos estados. Isso decorre do 
grau de dificuldades das famílias interioranas para mandar seus filhos estudarem nas 
capitais. Quer dizer, o vértice da pirâmide educacional vai se estreitando ainda mais 
a partir dos centros maiores, onde ocorre o maior índice de escolarização superior, 
até o sertão, cuja percentagem de naturais presentes é mínima. A ausência de escolas 
superiores em áreas próximas do seu domicílio, força o estudante do interior a 
migrar rumo às capitais, sempre que possível e tão logo termine o segundo grau. As 
consequências são sérias para sua região de origem. A evasão justamente daqueles 
jovens mais talentosos, possuidores de maior capacitação intelectual, significa a 
perda do investimento feito em nível regional na preparação de estudantes nos 
cursos primários e médio (SILVA, 1976, p.32). 
 
 

A educação superior permanecia, assim, distante dos municípios, onde as poucas 

ações desenvolvidas eram de responsabilidade das universidades estaduais. A atuação da 

universidade federal limitava-se a iniciativas do Projeto Asimow3, executado por meio de 

acordo firmado entre a UFC e a Universidade da Califórnia, com o intuito de contribuir com o 

desenvolvimento econômico da região do Cariri, incluindo a sua industrialização por meio da 

                                                 
3 Os resultados, para a região, advindos de projetos como este, comportam uma análise mais profunda, 
demandando outros estudos. Sugere-se consultar os relatos de Martins Filho (1965 e 1990). 
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instalação de pequenas e médias empresas, o que, na verdade, constituiu-se uma das primeiras 

ações de interiorização da instituição. 

Observa-se que a expansão da educação superior para o interior do Ceará veio 

acompanhada de ideais desenvolvimentistas.  Essa concepção é verificada no discurso de 

Sousa (1970, p.09), que sustentava a necessidade de se acreditar “no Nordeste como um todo, 

litoral unido a interior. Cada polo de desenvolvimento deveria evoluir para um centro de 

Cultura e Educação de nível superior, a partir da melhoria e consolidação das escolas de 

primeiro e segundo grau”.  

Se a criação de uma universidade na capital cearense encontrou diversos obstáculos, 

era de se esperar que a expansão do ensino superior para o interior do estado, preconizada por 

faculdades de filosofia, encontrasse mais dificuldades ainda. Sobre isso, Sousa (1970) faz o 

seguinte comentário: 

Afirmar, como fazem alguns, que só quando existem plenas condições de 
desenvolvimento é que é possível a fundação de uma Universidade, é esperar 
demasiado um futuro que talvez nunca chegue. Claro que havendo um mínimo de 
requisitos, culturais e econômicos, se torna imprescindível, para que uma instituição 
dessa natureza se instale em lugar certo (boa situação geográfica, área e densidade 
de população ponderáveis, etc.).  Havendo tais requisitos, a hora histórica exige um 
esforço de implantação otimista. A Universidade trará o restante, impulsionada por 
seu próprio ritmo evolutivo. É necessário que as populações interioranas vejam isto 
e os burocratas e teóricos desçam de suas poltronas, para tocarem de perto a dura e 
clara realidade das coisas. O interior está cansado de ver emigrarem seus filhos. Está 
cansado de esperar. (P.235) 
 

Foi no ano de 1975 que se deu a criação da Universidade Estadual do Ceará (UECE), 

a qual passou a congregar estabelecimentos de ensino superior como a Escola de 

Administração do Ceará, Faculdade de Veterinária do Ceará, Faculdade de Filosofia do 

Ceará, Faculdade de Filosofia D. Aureliano Matos de Limoeiro do Norte, Escola de Serviço 

Social e Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo. 

De acordo com Vieira, Meneghel e Robl (2006, p.27), a UECE foi criada com o 

objetivo de dar atendimento às “necessidades do desenvolvimento científico e tecnológico do 

Estado do Ceará”. Dessa forma, a UECE teve importante atuação no processo de 

interiorização da educação superior cearense, o que se operacionalizou por meio de “rede 

multicampi com faculdades nos municípios de Iguatu, Quixadá, Limoeiro do Norte, Crateús, 

Itapipoca e Tauá” (VIEIRA, MENEGHEL e ROBL, 2006, p.27). Com seus campi avançados 

distribuídos no estado, a UECE atuava, fundamentalmente, em cursos voltados para a 

formação de professores. 

Mais tarde, o Ceará passou a contar com outras duas universidades estaduais no 

interior do estado: a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e a Universidade Regional 
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do Cariri (URCA). A primeira foi criada por meio de Lei Municipal nº 214 de 23 de outubro 

de 1968 pela prefeitura de Sobral. Posteriormente, o Poder Executivo Estadual, por 

intermédio da Lei nº 10.933 de 10 de outubro de 1984, criou, sob a forma de autarquia, a 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), transformada em fundação, no ano de 1993.  

Já a Universidade Regional do Cariri (URCA) foi criada pela Lei Estadual n.º 11.191/86, 

sendo instalada oficialmente em 1987, no município do Crato. 

Com a UVA e a URCA, os municípios das regiões onde estas universidades foram 

implantadas passam a ter oferta mais diversificada de cursos de graduação em diversas áreas 

do conhecimento. Por outro lado, até o final dos anos de 1990, a UFC ainda não havia 

demarcado sua política de interiorização no Estado do Ceará. 

Vieira, Meneghel e Robl (2006, p.22) destacam que, no Estado do Ceará, até o início 

dos anos de 1990, “a criação e o desenvolvimento de instituições de educação superior (IES), 

com algumas poucas exceções, caracterizou-se como um empreendimento público”. As 

autoras afirmam que, nesse contexto, o Governo estadual exerceu reconhecido protagonismo 

e, a esse respeito, dão mais alguns esclarecimentos:  

 

Em novembro de 1991, foi constituído um Grupo de Trabalho (GT) para “proceder 
ao levantamento e análise das condições de funcionamento das três universidades 
públicas estaduais do Ceará”, com o intuito de oferecer “recomendações ao governo 
para o desenvolvimento da sua política em educação superior” (Grupo de Trabalho, 
1992, p. 3). [...] O relatório da Comissão de Notáveis detém-se sobre dados 
referentes às cinco universidades existentes: UFC, UECE, Urca, UVA e Unifor. Seu 
exame permite detectar algumas particularidades que explicitam diferenças entre as 
instituições. As universidades estaduais projetam-se pelo maior atendimento à 
graduação, concentrando 41,80% das matrículas, seguidas da federal, com 33,25% e 
24,95% na universidade privada. É de se ressaltar que, na composição da rede 
estadual, a UECE se destaca com 71,2% das matrículas, seguida da Urca e da UVA, 
com praticamente o mesmo percentual – 14,72% e 14,1%, respectivamente. As 
instituições estaduais, naquele momento, concentravam 79,9% de suas matrículas 
em cursos de licenciatura, representando 33,4% da oferta no conjunto do Estado. 
Percebe-se, por essas informações, que mesmo tendo sido criada com a finalidade de 
fomentar o desenvolvimento de ciência e tecnologia, como se viu antes, a vocação 
da UECE mostrou-se mais forte na formação de recursos humanos para o magistério 
e, mais especificamente, na área de humanidades. (P. 30) 

 

Percebe-se que o setor público protagonizou grande parte das ações vinculadas à 

educação superior cearense, bem como o seu processo de interiorização, desenvolvido de 

forma lenta. Em face do exposto e corroborando o que asseguram Vieira, Meneghel e Robl 

(2006), é possível afirmar que o ensino superior no Estado do Ceará, a partir da sua trajetória 

inicial até o início dos anos de 1990, concretizou-se pela via pública, sendo recente, portanto, 

a participação da iniciativa privada nesse processo. 
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Na última década, entretanto, o panorama da interiorização do ensino superior no 

Ceará passou por algumas alterações, conforme se observa na Tabela 4:  

 

Tabela 4 Matrículas em cursos de graduação presenciais, no Estado do Ceará, por 
localização (capital e interior), segundo a organização acadêmica nos anos de 2001, 2006 

e 2010 
 

Categoria 
Administrativa 

Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais 

Total Geral - 2001 Total Geral - 2006 Total Geral – 2010* 

Total Capital Interior Total Capital Interior Total Capital Interior

    Ceará  74.271 58.616 15.655 108.364 85.734 22.630 152.430 106.877 45.553 

Pública  46.352 31.562 14.790 49.421 33.539 15.882 60.430 34.115 26.315 

Federal 19.019 19.019 - 24.307 22.900 1.407 29.530 23.419 6.111 

Estadual 27.333 12.543 14.790 25.114 10.639 14.475 30.900 10.696 20.204 

Municipal - - - - - - . . . 

Privada  27.919 27.054 865 58.943 52.195 6.748 92.000 72.762 19.238 

Particular 9.993 9.128 865 33.156 27.634 5.522    

Comun/Confes/Filant 17.926 17.926 - 25.787 24.561 1.226    

Fonte: MEC/INEP/DEED (Adaptado)        
*Para 2010, no caso das instituições privadas de ensino, o INEP apresentou apenas o total, sem discriminação 
dos anos anteriores. 
 

Os dados da Tabela 4 permitem constatar o aumento do número de matrículas em 

cursos presenciais no interior do estado. Por outro lado, vê-se que, em 2001, o número de 

alunos matriculados na rede privada de ensino superior era inexpressivo.  Nesse período, o 

poder público estadual respondia por 94% das matrículas no interior, sem registro de oferta 

pela esfera federal, fora da capital cearense.  

Em 2006, observa-se um pequeno decréscimo no quantitativo de matrículas nas 

instituições estaduais de ensino superior, em relação ao ano de 2001, todavia permanecia 

representativa a participação da rede estadual nesse nível de ensino, no interior do estado. 

Nesse ano, as instituições federais de ensino superior e os estabelecimentos particulares 

representavam respectivamente 6% e 30% das matrículas.  

Vale ressaltar que, em 2010, com a desconcentração da oferta de vagas para além da 

capital cearense, cresce a participação das IFES, que passam a responder por 13% do número 

total de matrículas no interior do estado. . 

Dessa forma, é possível proceder a um delineamento atual do processo de 

interiorização do ensino superior cearense, o qual decorre das políticas de expansão adotadas 

pelo Governo Federal, iniciadas na década passada. Esse processo é responsável pela 

presença das IFES em cidades interioranas, por exemplo, a UFC e o Centro Federal de 
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Educação Tecnológica, posteriormente denominado Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará.  

Destaque-se ainda que, apesar de ser recente a participação da iniciativa privada na 

educação superior em municípios do interior cearense, já se pode sentir o acelerado avanço 

desse segmento nos últimos dez anos. Dados do Censo da Educação Superior 2010 revelam 

que 42% das matrículas do interior estão atualmente em instituições privadas. Esse 

considerável crescimento segue a tendência de descentralização da oferta de educação 

superior brasileira a qual, segundo Duarte (2008), deve ser aprofundada nos próximos anos. 

Na perspectiva da iniciativa privada, a região nordestina configura-se como mercado 

emergente, sobretudo considerando-se as políticas afirmativas de discriminação positiva, 

levadas a efeito pelo Governo Federal, por exemplo, o PROUNI.   

Convém, entretanto, ressaltar que a instalação de estabelecimentos particulares em 

municípios interioranos segue, fundamentalmente, a dinâmica do mercado, ou seja, mediante 

análise do potencial da região, incluindo variáveis como crescimento populacional e 

econômico, concorrência e capacidade de financiamento das mensalidades, os proprietários 

de grupos educacionais decidem em que regiões é conveniente atuar.     

Atualmente, de acordo com o Censo da Educação Superior 2010, o Ceará tem 48 

instituições de ensino superior, das quais 32 estão localizadas na capital cearense e 16 no 

interior do estado. É interessante observar que os cursos presenciais estão, hoje, em 21 dos 

184 municípios cearenses. Com exceção da capital, em apenas 09 desses municípios, entre 

eles os da Região Metropolitana (Caucaia, Maracanaú e Maranguape), as IES particulares se 

fazem presentes; nos outros 12, apenas universidades públicas ofertam cursos de graduação 

presenciais.  

O que foi discutido até aqui já autoriza a ilação de que o avanço da interiorização da 

educação superior no Estado do Ceará, possibilitada pelo setor público, mais precisamente 

pela UFC, tem vinculação estreita com o propósito de atender as populações até então não 

beneficiadas, bem como de contribuir com o desenvolvimento local das regiões onde essas 

instituições atuam. Cabe reconhecer, entretanto, que esse processo ainda tem um longo 

percurso a trilhar, sobretudo por ter se iniciado tardiamente e ainda por serem as condições de 

muitos municípios reconhecidamente desfavoráveis à implantação de uma instituição de 

educação superior. Diga-se com a devida contundência ser imprescindível que esse processo 

tenha um planejamento adequado, de modo que a implantação de novos campi se sobreponha 

a questões político-partidárias e se defina pelos critérios da necessidade de cada região e da 
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distribuição equitativa de oportunidades.  A consolidação do processo de interiorização da 

UFC, fortalecido por programas como o REUNI, será pormenorizada na seção seguinte. 

 

 

3.3 Interiorização da UFC: configuração, caminhos e o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) 

 

Este tópico aborda o percurso da interiorização da UFC e de que forma este se vem 

configurando, desde a implantação do primeiro campus avançado, em Sobral, até o atual 

momento, quando o processo se consolida.  

Conforme exposição anterior, a expansão da educação superior, após a promulgação 

da LDBEN de 1996, foi impulsionada pela iniciativa privada. Nos últimos anos, as políticas 

governamentais direcionaram-se à democratização do ensino superior, por meio da expansão 

da rede federal de ensino.  

Na capital cearense, a UFC está estruturada em três campi universitários: campus do 

Benfica, campus do Pici e campus do Porangabuçu. No interior do Estado do Ceará, a 

instituição oferta cursos de graduação presencial nos campi de Sobral, do Cariri 

(compreendendo os municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha) e de Quixadá, 

localizados, estrategicamente, nas regiões norte, sul e central, respectivamente.  

Segundo informações constantes na recente publicação do Anuário Estatístico da 

UFC 2011 (UFC, 2012), no ano de 2010, a instituição contava com um total de 101 cursos de 

graduação presenciais e 8 cursos semipresenciais, totalizando respectivamente 24.634 e  4.713 

alunos matriculados, distribuídos entre as unidades da capital e do interior. 

A expansão da UFC para o restante do Estado do Ceará atende a uma antiga 

demanda da sociedade, haja vista que a instituição, ao longo de sua história, teve sua oferta de 

cursos de graduação praticamente restrita à cidade de Fortaleza. Assim sendo, cabe assinalar 

que: 

 

As camadas mais pobres da população brasileira estudam nas escolas públicas no 
ensino fundamental e médio e na hora de entrar no ensino superior buscam as 
universidades privadas. Além disso, há defasagem entre o número de jovens em 
idade universitária e o número de vagas oferecidas pelas universidades. Visando 
mudar esse quadro o Governo Federal vem expandindo os campi das universidades 
federais e ampliando o número de vagas. (EXPANSÃO, 2008, p. 03). 
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Com efeito, a interiorização das IFES é parte de um conjunto de políticas necessárias 

à redução de assimetrias regionais e à promoção da inclusão social, o que se dará pela 

extensão do acesso ao ensino superior a um maior quantitativo da população.    

Ao abordar as repercussões sociais da interiorização da educação superior, cabe 

considerar o contexto do qual a UFC é parte, começando por explicitar os aspectos sociais, 

econômicos e educacionais do Estado do Ceará e dos municípios onde a mencionada 

instituição faz-se presente. 

 

 

3.3.1 Caracterização socioeconômica e educacional do Estado do Ceará 
 

O Estado do Ceará é composto por 184 municípios. Limitando-se ao Norte, com o 

Oceano Atlântico, ao Sul, com o Estado de Pernambuco, ao Leste, com os Estados do Rio 

Grande do Norte e da Paraíba e a Oeste, com o Estado do Piauí, sua área é de 148.920,5 km2, 

o que corresponde a 9,58% da Região Nordeste e a 1,75% da área do país. 

Ressalte-se sua posição geográfica privilegiada em virtude da proximidade do 

Continente Africano, da América do Norte e da Europa, o que favorece o desenvolvimento do 

comércio exterior e do turismo.  

Grande parte do território cearense está localizada no semiárido nordestino, onde 

predomina o clima tropical quente semiárido. Segundo dados do Censo Demográfico (IBGE, 

2010), o Ceará possui uma população de 8.452.381 habitantes. 

De acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), o 

PIB do Ceará, em 2011, foi de R$ 84 bilhões. Nesse mesmo ano, enquanto a economia 

brasileira registrou um crescimento de 2,7% comparado a 2010, o Ceará encerrou o ano de 

2011 com um crescimento de 4,3%, sobre 2010 (IPECE, 2012). O setor de serviços representa, 

aproximadamente, 70% da economia do Ceará e, dentre suas atividades, o maior destaque cabe ao 

comércio, em particular o varejista. Em seguida, está a indústria, com cerca de 20%, e a 

agropecuária com algo em torno de 7%. 

Ainda conforme publicação do IPECE (2011), a partir dos resultados preliminares do 

Censo de 2010, verifica-se que, no Ceará, em 53,7% dos domicílios, os rendimentos mensais 

per capita eram inferiores a ½ salário mínimo. No Brasil e na região Nordeste, esses 

percentuais são de 31,9% e 53,1%, respectivamente. 

De acordo com o referido estudo, em todas as dimensões geográficas consideradas, a 

classe que concentrava a maior parte dos domicílios é a de rendimentos entre ½ a 1 salário 
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mínimo. No Ceará, 27,89% dos domicílios foram classificados nessa classe, enquanto no 

Brasil e no Nordeste, as participações são, respectivamente, de 28,68% e 27,89%. Por fim, 

ainda com relação à renda e considerando a faixa de maiores rendimentos, em apenas 2,36% dos 

domicílios cearenses a renda per capita era superior a cinco salários mínimos. No Brasil, 5,13% 

dos domicílios enquadram-se nesse perfil de rendimentos e na região Nordeste, esse percentual cai 

para 2,45% dos domicílios. 

Com relação à educação, dados do Censo 2010 comparados aos do ano anterior 

indicam ter havido uma melhoria.   Observa-se que, em 2000, o Ceará possuía uma taxa de 

alfabetização de 75,3%, percentual um pouco inferior à taxa da região Nordeste (75,4%) e à 

do Brasil (87,2%). No entanto, em 2010 o estado conseguiu ultrapassar a média da região, 

chegando a registrar 82,8% da sua população alfabetizada, o que representou uma variação de 

9,97%. (IPECE, 2011). 

Por outro lado, dados do estudo Evolução da Frequência Escolar e Nível de Instrução 

no Ceará, (IPECE, 2012), mostram que 21,3% da população possui ensino médio completo 

ou superior incompleto e que somente 5% dos cearenses têm ensino superior completo. 

Comparando-se com a Região Nordeste, o Ceará fica à frente apenas dos estados de Alagoas 

(4,7%), Bahia (4,5%) e Maranhão (3,6%).  No que tange à escolaridade básica da população, 

o Ceará aparece classificado em 12º lugar entre as demais unidades da federação e em 23°, em 

relação ao percentual da população com ensino superior. Constata-se, portanto, segundo a 

mencionada pesquisa, que o acesso ao ensino médio e ao superior mostra-se como os dois 

principais gargalos na educação do Ceará.  

 

 

3.3.2 Percurso da interiorização da UFC e sua caracterização  
 

A Universidade Federal do Ceará (UFC), criada em 1954, é uma instituição federal 

de educação superior, constituída como autarquia educacional de regime especial, vinculada 

ao Ministério da Educação. 

O Professor Antônio Martins Filho, primeiro reitor desta instituição e figura central 

no processo de criação da UFC, já preconizava a concepção de uma universidade voltada para 

a questão regional, com foco na realidade nordestina, sem, contudo, perder a sua 

característica de universalidade, sendo “o universal pelo regional” o seu lema (MARTINS 

FILHO, 1973). 
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A despeito desse ideal, a presença da UFC no interior só veio ocorrer após algumas 

décadas. Inicialmente, em 1997, ainda como iniciativa isolada, a UFC colaborou com a 

incubação do Curso de Direito, hoje a cargo da UVA, no município de Sobral. 

Anos mais tarde, em abril de 2000, a UFC encaminhou o projeto de expansão do 

Curso de Medicina para o interior do estado. Conforme os documentos oficiais da UFC, 

constata-se que o início de sua interiorização, de fato, é marcado pela criação dos cursos de 

Medicina, aprovada pela Resolução no05/CONSUNI, de 02 de junho de 2000, a qual criou 

duas turmas de quarenta alunos nos  municípios de Sobral e Barbalha (UFC, 2000, p.01). 

Com a implantação do Curso de Medicina nas referidas cidades, a UFC dava os 

passos iniciais do seu processo de interiorização. De acordo com o projeto de expansão do 

curso de Medicina, a localização dos dois novos cursos foi definida pelo critério da 

localização geográfica, ou seja, as regiões Norte e Sul do estado foram estrategicamente 

contempladas com a implantação dos cursos nas cidades de Sobral e de Barbalha, 

respectivamente.  A escolha levou também em conta o fato de que essas cidades, “na 

qualidade de polos de desenvolvimento, constituem, juntamente com a cidade de Fortaleza, 

focos de irradiação da assistência médica e de difusão de políticas de saúde” (UFC, 2000b, p. 

01). 

Entre as justificativas para essa interiorização, expostas na 202ª Sessão Ordinária do 

Conselho Universitário, destaca-se a hipótese de que a implantação desse projeto contribuiria 

para a consolidação da política de interiorização do desenvolvimento do estado, além de 

concorrer para a concretização de uma política de saúde mais efetiva (UFC, 2000, p.04). 

As ações incipientes da interiorização da UFC configuravam-se como parte das 

políticas públicas para o desenvolvimento local, com foco no crescimento das regiões 

interioranas, na redução do movimento migratório para a capital e na melhoria dos serviços 

públicos prestados no interior do estado.   

Por outro lado, nesse processo, verifica-se a constante articulação de forças políticas 

no âmbito dos poderes estadual e municipal. Exemplo disso é o caso do município de Sobral, 

onde a implantação do curso de Medicina ocorreu com o apoio da prefeitura municipal, do 

Governo do Estado, da UVA e da unidade local da Santa Casa de Misericórdia. Não se pode, 

portanto, desconsiderar a influência exercida por lideranças políticas locais, que atuam no 

sentido de barganhar para suas regiões uma instituição federal de ensino superior de renomada 

tradição. 

A instalação dos dois novos cursos de Medicina repercutiu nas cidades beneficiadas, 

sobretudo porque “os maiores hospitais das cidades passaram a ser hospitais de ensino e 
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programas de residência médica foram implantados nos sistemas de saúde pública de Sobral e 

Barbalha”(REVISTA DA EXPANSÃO, 2009, p.6). 

No mês de novembro de 2005, em reunião do Consuni, foi aprovada a participação 

da UFC no Programa de Expansão do Sistema Federal de Educação Superior, com a criação 

de dois novos campi: o campus do Cariri, na Região Sul, e o campus de Sobral, na Região 

Norte.  

Posteriormente, em 2006, foi aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CEPE) da UFC a criação de cinco cursos de graduação na região Norte do estado: 

Ciências Econômicas, Odontologia, Psicologia, Engenharia Elétrica e Engenharia da 

Computação. Somados ao curso de Medicina, a princípio vinculado à Faculdade de Medicina 

de Fortaleza, todos os cursos passariam a configurar o campus avançado da UFC no 

município de Sobral. Ainda em 2006, foi constituído o campus da UFC no Cariri4, com a 

implantação dos cursos de Administração, Biblioteconomia, Engenharia Civil, Filosofia e 

Agronomia. 

Localizado no sertão central cearense, o município de Quixadá recebeu o terceiro 

campus avançado da UFC, em setembro de 2007, começando pela oferta do curso de Sistemas 

de Informação. Em 2010, outros dois cursos na área de Tecnologia da Informação e 

Comunicação passaram a ser ofertados: Bacharelado em Engenharia de Software e Curso 

Superior de Tecnologia em Redes de Computadores. A decisão de ofertar cursos nessa área 

teve o propósito de fazer do referido campus polo de referência no estado no campo de 

tecnologia da informação. 

Todas essas iniciativas objetivavam a expansão do ensino superior através da 

descentralização regional das universidades públicas, de modo a possibilitar, por meio da  

interiorização do ensino, o desenvolvimento das regiões que apresentassem considerável 

potencial para a criação de polos socioeconômicos.  

Segundo Corbucci (2010), a descentralização do ensino técnico e superior é 

fundamental para o desenvolvimento regional e para a fixação da população, observando que 

a política de expansão está articulada com os arranjos produtivos locais.  Para Siqueira (2005),  

 

Se as metrópoles continuam mantendo importantes fatores multiplicadores de 
atração para as instituições de ensino – como a concentração populacional, oferta de 
professores titulados e recursos culturais –, existem também significativas variáveis 

                                                 
4 Em agosto de 2011, foi anunciada a criação da Universidade Federal da Região do Cariri (UFRC), no Ceará, 
com sede em Juazeiro do Norte. Ela será instalada na atual estrutura do campus do Cariri, pertencente à 
Universidade Federal do Ceará (UFC). Além disso, foi anunciada a expansão da UFC para dois municípios do 
interior do Estado: Crateús e Russas. 
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que apontam para a pertinência da descentralização da oferta, como as múltiplas 
possibilidades de parcerias com o setor público e privado, local e regional, e a maior 
segurança das cidades menores. Alguns dos impactos da interiorização do ensino 
superior são tanto a criação de emprego e de renda – com valores salariais médios 
acima das preexistentes, afetando o nível e o padrão de consumo – como a indução 
de mudanças sociais e culturais. (P.08). 
 

As reflexões levadas a efeito até aqui atestam que a interiorização da UFC resultou 

em avanços significativos das regiões atendidas. Em cerca de cinco anos, já são palpáveis os 

efeitos positivos desse processo, conquanto ainda restem grandes desafios no sentido de 

promover a democratização do ensino superior de modo inclusivo, o que concorrerá para 

acelerar o ritmo do desenvolvimento regional e para reduzir o distanciamento geopolítico e 

cultural entre capital e interior. 

 

 

3.3.3 Interiorização como parte do Projeto REUNI – UFC 
 

As iniciativas anteriormente apresentadas mostram o quadro inicial da presença da 

UFC no interior do estado. Com o REUNI, a interiorização da UFC passou a representar 

importante ponto na agenda de sua expansão. Sendo assim, é imprescindível analisar as ações 

possibilitadas pelo REUNI, como forma de verificar o que foi planejado e executado, em 

conformidade com a proposta encaminhada ao MEC.  

As dimensões estabelecidas pelo REUNI foram: a) Ampliação da oferta de educação 

superior pública; b) Reestruturação acadêmico-curricular; c) Renovação pedagógica da 

educação superior; d) Mobilidade intra e nterinstitucional; e) Compromisso social da 

instituição; f) Suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo 

dos cursos de graduação. De modo a atender cada uma dessas dimensões, a UFC apresentou 

em seu diagnóstico situacional o cronograma de execução, as estratégias adotadas para  

alcançar as metas estabelecidas, as etapas necessárias e os indicadores de aferição. 

A adesão da UFC ao REUNI foi aprovada pelo Consuni, em 19 de outubro de 2007, 

a que se seguiu o envio da proposta ao MEC, no mesmo mês. Os termos de referência 

institucionais adotados no projeto foram:  

 

1. Expansão sustentável e com qualidade; 2. Busca da excelência acadêmica em 
todos os cursos de Graduação e Pós-Graduação da UFC; 3. Compromissos e 
responsabilidades sociais; 4. Gestão por Projetos; 5. Desejo de reestruturação física 
e renovação acadêmica; 6. Ampliação e diversificação do atendimento e da inclusão 
social; 7. Renovação e inovação pedagógica, curricular e cultural; 8. Consolidação 
do processo de interiorização da UFC no estado do Ceará; 9. Oferta de atendimento 
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com qualidade ao corpo discente; 10. Fortalecimento da pesquisa e da extensão 
através da articulação com a graduação. (UFC, 2007b) 
 

Cabe aqui destacar os três pontos do mencionado projeto mais relevantes para este 

trabalho: a expansão sustentável, com qualidade, a ampliação e diversificação do atendimento 

e da inclusão social e a consolidação do processo de interiorização da UFC no Estado do 

Ceará.  

Carta dirigida à comunidade acadêmica da UFC trazia a afirmação de que, com 

relação ao aumento de vagas, no padrão de oferta de cursos da instituição, prevalecia a 

concentração de cursos no período diurno, reiterando assim a possibilidade de a expansão se 

intensificar a partir da abertura de cursos noturnos. O referido documento recomendou que a 

UFC se empenhasse na ampliação de vagas no referido turno. (UFC, 2007a) 

As ações previstas no projeto buscaram abranger todos os campi da instituição, com 

destaque para aqueles localizados fora de Fortaleza, os quais deveriam receber grande parte 

dos novos cursos, ficando, pois, evidenciado que o REUNI esteve na base do processo de 

interiorização da educação superior desenvolvido pela UFC, entre cujos propósitos inclui-se, 

com destaque, a formação profissional em áreas promissoras e o processo de inovação local.  

Entre as  metas a ser alcançadas pela UFC, estava o aumento de pelo menos 60% das 

vagas, em conformidade com a meta de expansão do REUNI (UFC 2007b).  A esse respeito, 

cite-se a trecho do mencionado documento: 

 

A UFC tem excelente potencial para expandir-se. Muitos novos cursos podem ser 
ofertados e as condições objetivas para essas ofertas estão dadas por diferentes 
razões: a existência das áreas básicas de conhecimento necessárias à sustentação 
desses possíveis novos cursos; demandas sociais explícitas; o crescimento da pós-
graduação em áreas que carecem de formação em nível de graduação; o incremento 
da expansão da UFC para o interior do estado do Ceará no processo de 
interiorização do programa de expansão do governo federal. (P.21). 

 

O processo de ampliação de vagas previsto para o período de 2008 a 2012 abrangeu 

não só a criação de vagas novas em cursos existentes como também a implantação de novos 

cursos. Nesse último caso, a oferta previa a priorização do turno da noite, com vistas a 

beneficiar o estudante já inserido no mercado de trabalho. Para o interior do estado foram 

definidos os seguintes cursos na proposta UFC/REUNI: 
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Quadro 1 Oferta prevista de vagas novas em cursos novos nos campi da UFC no interior 
– 2010 a 2012 

 

CAMPUS DA UFC NO CARIRI 
CURSO MODALIDADE TURNO VAGAS INÍCIO

Engenharia Agrícola e Ambiental Profissional D 50 2011

Agronegócio Tecnólogo D 50 2011
Sistemas de Informação Bacharelado D 50 2011
Ciências da Computação Bacharelado N 50 2011

Engenharia Mecânica Profissional D 50 2012
Design de Produtos Tecnólogo N 50 2012
Gestão Ambiental Tecnólogo D 50 2011
SUBTOTAL DE VAGAS 350 

CAMPUS DA UFC EM SOBRAL 
Tecnologia em Finanças Tecnólogo N 50 2010
Engenharia de Produção  Profissional N 50 2011
Fisioterapia Profissional D 50 2010
Sistema de Informação Bacharelado D 50 2010
Nutrição Bacharelado D 50 2012
SUBTOTAL DE VAGAS 250 

CAMPUS DA UFC EM QUIXADÁ
Tecnologia da Informação Bacharelado D 50 2011
Engenharia de Software Profissional D 50 2012
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

Tecnólogo N 50 2011

Redes de Computadores Tecnólogo N 50 2010
Jogos Digitais Tecnólogo N 50 2010
SUBTOTAL DE VAGAS 250 
TOTAL DE VAGAS 850 

    Fonte: Pró-Reitoria de Graduação da UFC (Adaptado). 
 
 

Conforme o Quadro 01, para o campus do Cariri, foi prevista a implantação de sete 

novos cursos, no período de 2011 a 2012, sendo apenas dois no turno noturno. Para o campus 

de Sobral, planejou-se para o referido triênio a criação de cinco cursos, três deles diurnos. Por 

fim, o campus de Quixadá deveria receber cinco cursos, dentre os quais, três no turno da 

noite.   Como se pode observar, estava prevista a criação de 850 novas vagas nos três campi 

do interior. 

Diga-se, por ser oportuno, que a proposta inicial de criação de novos cursos nos 

campi do interior não se efetivou na íntegra. 

No Quadro 2, está registrada  a oferta de vagas para o primeiro semestre de 2012 no 

campus do Cariri: 
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Quadro 2 Cursos e vagas, no campus do Cariri, em 2012.1 
CAMPUS DA UFC NO CARIRI 

CURSO MODALIDADE TURNO VAGAS 

Administração Bacharelado Noturno 50 

Agronomia Bacharelado Integral 50 

Biblioteconomia Bacharelado Integral 50 

Design de produtos Tecnólogo Noturno 50 

Engenharia Civil Bacharelado Integral 50 

Engenharia de Materiais Bacharelado Integral 50 

Filosofia Bacharelado e Licenciatura Noturno 50 

Jornalismo Bacharelado Noturno 50 

Medicina Bacharelado Integral 40 

Educação Musical Licenciatura Integral 40 

TOTAL DE VAGAS 480 

                              Fonte: Pró-Reitoria de Graduação – UFC (Adaptado) 

 
Comparando-se os quadros 1 e 2, observa-se que, no campus do Cariri, dos sete 

cursos novos planejados, apenas um, o de Design de Produtos, foi implantado. Por outro lado, 

outros três cursos, quais sejam, Comunicação Social (Jornalismo), Educação Musical e 

Engenharia de Materiais, conquanto não constassem do planejamento, foram implantados em 

2010, entrando assim na grade de oferta do referido campus. O quantitativo de vagas previsto 

para o Cariri foi de 350 vagas em cursos novos, contudo apenas 190 foram efetivamente 

ofertados. 

No caso do campus de Sobral, o Quadro 3 mostra as seguintes informações, com 

relação à atual oferta de cursos e vagas: 

 
Quadro 3 Cursos e vagas, no campus de Sobral, em 2012.1 

CAMPUS DA UFC EM SOBRAL 

CURSO MODALIDADE TURNO VAGAS 

Odontologia Bacharelado Diurno 40 

Ciências Econômicas Bacharelado Noturno 50 

Engenharia de Computação Bacharelado Integral 50 

Engenharia Elétrica Bacharelado Integral 50 

Psicologia Bacharelado Integral 50 

Medicina Bacharelado Integral 40 

Música Licenciatura Noturno 40 

Finanças Bacharelado Noturno 50 

TOTAL DE VAGAS 
370 

                                   Fonte: Pró-Reitoria de Graduação – UFC (Adaptado) 
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Com relação aos novos cursos planejados e comparando-se o Quadro 01 com o 

Quadro 3, observa-se que foram criados os cursos de Finanças (em modalidade distinta 

daquela prevista no Quadro 01) e o de Música – Licenciatura, o qual não constava no 

planejamento inicial. No que refere ao número de vagas, o quantitativo previsto também não 

foi concretizado, pois das 250 vagas destinadas para novos cursos, no referido campus, apenas 

90 foram ofertadas. 

No que concerne ao campus de Quixadá, o Quadro 4 expõe a atual configuração de 

sua oferta de vagas: 

 

Quadro 4 Cursos e vagas, no campus de Quixadá, em 2012.1 
CAMPUS DA UFC EM QUIXADÁ 

CURSO MODALIDADE TURNO VAGAS 

Engenharia de Software Bacharelado Diurno 50 

Redes de Computadores Tecnólogo Noturno 50 

Sistemas de Informação Bacharelado Integral 50 

TOTAL DE VAGAS 150 

                                    Fonte: Pró-Reitoria de Graduação – UFC (Adaptado) 

 

O Quadro 1 mostra que, no campus de Quixadá, estava prevista inicialmente a 

criação de cinco novos cursos. Todavia, tal como se constata no Quadro 4, somente dois 

novos cursos foram criados. Também o quantitativo de novas vagas previsto para o campus, 

que era de 250, caiu para apenas 100.  

Os dados apresentados até aqui apontam para a pertinência de uma análise mais 

acurada do planejamento da interiorização da UFC e da atual configuração da oferta de cursos 

e vagas nos campi interioranos da UFC.  

Nota-se que, com relação à implantação de novos cursos nos campi do interior do 

estado, não houve exata correspondência entre o planejado e o executado, ou seja, alguns 

cursos planejados não foram ofertados, enquanto que não constavam da proposta inicial 

tiveram sua oferta efetivada.    

Respeitante à recomendação do REUNI de que pelo menos 50% das vagas criadas 

em cursos novos fossem disponibilizadas no turno da noite, mais uma vez a UFC só 

conseguiu atendê-la parcialmente, haja vista que os cursos continuaram sendo ofertados  

predominantemente nos turnos diurnos. 
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Cabe destacar que, nos três campi do interior, foram implantadas três diferentes 

modalidades de cursos (tecnólogo, bacharelado e profissional), atendendo assim a perspectiva 

de diversificação das modalidades de graduação. 

Destaque-se também que a previsão referente ao quantitativo de vagas (850) para os 

novos cursos dos campi do interior, a ser disponibilizado no período de 2010 a 2012, até o 

primeiro semestre do ano de 2012, não se concretizou integralmente, melhor explicando, 

apenas 380 vagas em cursos novos foram efetivamente oferecidas, não havendo por parte da 

UFC o esclarecimento cabal dos motivos pelos quais as ações não foram executadas como 

planejadas. 

Cumpre ressaltar que a expansão das vagas, em particular para os municípios 

interioranos, pressupõe um rigoroso planejamento, de modo que a criação dos novos cursos 

contemplem os critérios da sustentabilidade, da adequação à realidade de cada região, bem 

como da existência de recursos humanos e de infraestrutura que possam garantir as condições 

de  funcionamento dos cursos criados. 

Neste capítulo, abordaram-se aspectos que permeiam a questão da interiorização da 

educação superior, compreendendo-a a partir de uma perspectiva da democratização do 

acesso ao referido nível de ensino. Ademais, a descrição do percurso trilhado pela UFC rumo 

ao interior do Estado do Ceará, em consonância com o programa REUNI, ofereceu subsídios 

para o conhecimento da atual configuração dos campi avançados.  

Nesse compasso de análise, o capítulo seguinte apresenta os procedimentos 

metodológicos adotados nesta dissertação, tendo em mente sua questão norteadora e os 

objetivos traçados para a adequada avaliação das repercussões educacionais e sociais da 

expansão e interiorização da UFC. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A partir da premissa de que “a pesquisa se constitui no caminho para se conhecer a 

realidade ou para descobrir verdades parciais” (Lakatos e Marconi (2008, p.43), na busca de 

atingir os objetivos deste trabalho, foram definidos alguns procedimentos metodológicos, 

todos eles focados na obtenção de respostas à sua questão norteadora. 

 

4.1 Tipo de pesquisa e fontes de coleta de dados 

 

Do ponto de vista dos objetivos, esta dissertação pode ser classificada como 

exploratória e descritiva. O caráter exploratório está presente na busca que empreendeu esta 

pesquisadora para, conforme expõe Gil (1991), oferecer maior familiaridade com o problema, 

objetivando torná-lo explícito, bem como aperfeiçoar ideias sobre o tema abordado. Ainda 

com relação aos objetivos, esta pesquisa é considerada também descritiva, porquanto se 

enquadra na  modalidade habitualmente utilizada tanto na avaliação de políticas e programas 

quanto na descrição de fatos ou fenômenos.  

Basendo-se na teoria de Lakatos e Marconi (1985), inicialmente, esta dissertação se 

desenvolveu por meio de pesquisa bibliográfica e documental, considerando as categorias de 

análise envolvidas. Com efeito, buscou-se encontrar nas diversas fontes de pesquisa teóricas 

(livros, artigos, dissertações, teses, publicações especializadas, documentos oficiais, Internet) 

questões relativas à expansão universitária, à interiorização e às repercussões sociais desse 

processo.  

A pesquisa documental englobou consulta aos dados e estudos de órgãos oficiais de 

pesquisa, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa 

e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), procedimento de suma importância para o alcance 

dos objetivos deste trabalho dissertativo. 

Optou-se pela utilização de dados secundários disponibilizados pela Secretaria de 

Desenvolvimento Institucional (SDI) da UFC, como resultantes de pesquisa de campo, a qual 

utilizou a técnica de aplicação de questionários nos campi do Cariri, de Sobral e de Quixadá, 

com a participação de alunos, professores e comunidade local.  
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4.2 Universo e Amostra 

Com relação aos estudantes pesquisados, a população da pesquisa foi composta pelos 

alunos matriculados nos três campi do interior no ano de 2010, quando a UFC ofertou cursos 

de graduação presenciais, com a seguinte configuração: 

 

Tabela 5 Alunos matriculados, por unidade acadêmica e por curso, nos campi do 
interior da UFC, em 2010 

UNIDADE ACADÊMICA/CURSO PERÍODO MODALIDADE 2010
CAMPUS DO CARIRI   

Administração-Juazeiro do Norte Noturno Bacharelado 181
Agronomia-Crato Diurno Bacharelado 146
Biblioteconomia-Juazeiro do Norte Diurno Bacharelado 165
Design de Produtos - Juazeiro do Norte Noturno Tecnólogo 50
Engenharia Civil-Juazeiro do Norte Diurno Bacharelado 186
Engenharia de Materiais - Juazeiro do Norte Diurno Bacharelado 27
Filosofia-Juazeiro do Norte Noturno Bacharelado 30
Filosofia-Juazeiro do Norte Noturno Licenciatura 154
Jornalismo - Juazeiro do Norte Noturno Bacharelado 48
Medicina - Barbalha Noturno Bacharelado 276
Música - Juazeiro do Norte Diurno Bacharelado 39
SUBTOTAL   1302

CAMPUS DE QUIXADÁ   
Engenharia de Software  Diurno Bacharelado 35
Rede de Computadores Noturno Tecnólogo 30
Sistemas de Informação Diurno Bacharelado 135
SUBTOTAL   200

CAMPUS DE SOBRAL   
Ciências Econômicas Noturno Bacharelado 149
Engenharia da Computação Diurno Bacharelado 139
Engenharia Elétrica Diurno Bacharelado 145
Finanças  Diurno Bacharelado 50
Medicina Diurno Bacharelado 276
Odontologia Diurno Bacharelado 159
Psicologia Diurno Bacharelado 188
SUBTOTAL   1106
TOTAL   2608

           Fonte: Anuário Estatístico da UFC (Ano 2011, base 2010). 
 
 

A amostragem utilizada na coleta dos dados foi a não probabilística, na qual o 

pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que eles possam, de alguma 

maneira, representar o universo. A aplicação dos questionários ocorreu nos meses de 

setembro e outubro de 2010, ano que o mais recente Anuário Estatístico da UFC tomou como 

base. 
No campus do Cariri, o universo de alunos no período da pesquisa foi de 1.302 

alunos matriculados e a amostra da pesquisa da SDI correspondeu a 197 alunos (15%). 
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No campus de Quixadá, o universo é composto por 200 alunos e a amostra foi de 42 

respondentes (21%). Por fim, o campus de Sobral, que totalizava um universo de 1.106 alunos 

foi representado na pesquisa por 264 (23%) alunos. A população dos três campi foi de 2.608 

alunos e a amostra utilizada foi de 19% de estudantes pesquisados. 

Com relação aos professores, a população do campus do Cariri, composta por 186 

docentes, foi representada por 48 deles, o que correspondeu a 26% do total.  Do total de 153 

professores lotados no campus de Sobral, 73 (48%) compuseram a amostra. Por fim, o 

campus de Quixadá teve a participação de 8 docentes, número que corresponde a 30% do 

universo do seu corpo do docente,  composto por 27 professores. 

Por fim, no que se refere a membros da comunidade local, foram obtidos dados a 

partir das respostas dos questionários direcionados a proprietários de pequenos 

estabelecimentos comerciais (farmácias, pequenos mercados, etc.), proprietários de 

restaurantes, proprietários de hospedarias (hotéis e pousadas) e moradores do município. Na 

região do Cariri, foram 81 respondentes, no município de Juazeiro do Norte, onde se localiza 

grande parte dos cursos da UFC. Na cidade de Quixadá, foram analisadas as respostas de 30 

residentes locais e, em Sobral, a amostra foi de 80 respondentes. 

 

4.3 Procedimentos de análise dos dados  

Os dados disponibilizados pela SDI foram exportados a partir do pacote Statistical 

Package for Social Sciences - SPSS (version 15.0), tendo sido utilizado ainda na elaboração 

de tabelas e gráficos o programa de planilha eletrônica Microsoft Office Excel.  

A técnica da análise de conteúdo, criada por Laurence Bardin, foi utilizada na 

tabulação das respostas descritivas e, como método, refere-se a um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens. 

Caregnato e Mutti (2006, p.680) salientam que grande parte dos autores faz 

referência à “AC como sendo uma técnica de pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo 

de forma prática e objetiva produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto 

replicáveis ao seu contexto social”. 

Após a caracterização de cada campus, procedeu-se à análise do perfil discente, a 

partir das respostas do questionário. A etapa seguinte comportou a organização dos dados 

referentes às respostas às questões atinentes às repercussões educacionais e sociais da 
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interiorização do ensino superior, englobando os três segmentos pesquisados (alunos, 

professores e membros da comunidade local).         

Como parte do percurso metodológico, a análise do conteúdo (AC) foi utilizada na 

apreciação das respostas de caráter qualitativo, começando pela categorização dos relatos 

identificados. Assim, as perguntas respondidas por discentes, docentes e membros da 

comunidade na forma de texto escrito foram submetidas à AC, no intuito de “categorizar as 

unidades de texto (palavras ou frases) que se repetem, inferindo uma expressão que as 

representem”, conforme indicam Caregnato e Mutti. (2006, p.680) 

Para o exame dos diferentes elementos que integram o processo de atuação da UFC 

do interior do Estado do Ceará, optou-se pela combinação da análise qualitativa dos dados 

obtidos. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÕES - REPRESENTAÇÕES E 
REPERCUSSÕES 
 
 

Os dados obtidos por meio da SDI contemplaram três categorias, mais precisamente 

estudantes, professores e membros da comunidade local nos três campi da UFC no interior do 

Ceará. Inicialmente, apresentam-se informações relevantes referentes às localidades onde 

estão inseridas as mencionadas unidades. Em seguida, expõe-se o perfil dos alunos 

pesquisados em cada campus.  

Diante dos dados, observa-se que, apesar de avanços significativos, os municípios 

cearenses ainda têm um longo percurso a trilhar em busca de melhores índices de 

desenvolvimento e de qualidade de vida para seus moradores, processo em que a presença da 

UFC configura-se como importante vetor.  

A organização, análise e interpretação das respostas de alunos, professores e de 

membros da comunidade local oferecem, portanto, subsídios para a avaliação das 

repercussões educacionais e sociais da interiorização da UFC. 

 

 

5.1 Cariri – caracterização da região  
 
 

A região do Cariri encontra-se no Sul do Estado do Ceará, numa zona geográfica que 

ocupa posição central em relação ao Nordeste brasileiro. Juazeiro do Norte é considerada 

como principal cidade da região e está localizada aproximadamente a 565 km da capital 

Fortaleza.   

A presença da UFC na região caririense dá-se nos municípios de Juazeiro do Norte, 

Crato e Barbalha. Segundo os dados do Censo 2010, Juazeiro do Norte é a terceira maior 

cidade do Ceará em termos populacionais, com 249.939 habitantes. Já o município de Crato, 

conta com uma população residente de 121.428 e Barbalha possui 55.323 habitantes. Juntas, 

essas três cidades totalizam 426.680 habitantes.  

De acordo com a publicação da IPECE (2010), o índice de desenvolvimento 

municipal (IDM),5 está dividido em quatro classes, abrangendo do melhor ao pior nível. 

                                                 
5 O Índice de Desenvolvimento Municipal - IDM é um produto tradicional do Instituto de Pesquisa e Estratégia 
Econômica do Ceará – IPECE, que tem o mérito de congregar em um único índice diversos indicadores 
relacionados a diferentes grupos que retratam o desenvolvimento dos municípios cearenses. Ao todo são quatro 
os grupos de indicadores ligados a aspectos fisiográficos, fundiários e agrícolas, demográficos e econômicos, de 
infraestrutura, e sociais que compõem o IDM, que é um índice amplamente utilizado no acompanhamento do 
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Ainda em conformidade com o mencionado estudo, é interessante observar que apenas o 

município de Fortaleza encontra-se na classe 1, com índice igual a 85,41, o que reflete a 

histórica diferença de desenvolvimento entre a capital do estado e os demais municípios. 

  A Tabela 6 abaixo sintetiza a posição dos municípios cearenses, consoante as 

classes do IDM:   

 

Tabela 6 Índice médio, número de municípios e população, segundo as classes do Índice 
de Desenvolvimento Municipal – Estado do Ceará – 2008 

 

Classes IDM Índice Médio Número de Municípios População Estimada %população do Estado

IDM 8,97  a 85,41 29,14 184 8.450.527 - 

1 85,41 85,41 1 2.473.614 29,27 

2 40,75 a 64,86 48,13 19 1.726.955 20,44 

3 27,08 a 40,03 32,21 77 2.384.917 28,22 

4 8,97 a 26,78 21,64 87 1.865.041 22,07 
Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE). 
 
 

Observa-se que, na classe 2, estão dezenove municípios, os quais representam 

aproximadamente 20,4 % da população do Estado. Comparando-se com o estudo anterior, 

realizado em 2006, verifica-se uma melhoria, porquanto, nesse período, apenas 4 municípios 

conseguiram essa classificação. 

Entre os 184 municípios do Estado, Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha estão 

incluídos na classe 2, com posição no ranking de 9º, 7º e 6º lugar, respectivamente. Na 

macrorregião Cariri/Centro Sul apenas outros três municípios, Iguatu, Cedro e Brejo Santo, 

encontram-se na mesma classe. 

Os municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha exercem grande influência 

sobre os municípios cearenses circunvizinhos, fato que se estende a outras cidades localizadas 

na divisa com estados vizinhos. A região caririense caracteriza-se como centro de irradiação 

de serviços, sendo, portanto, considerável área de desenvolvimento econômico. 

Em meio ao sertão cearense, o Cariri possui elevado potencial natural de recursos 

hídricos, minerais, de clima e solo, o que favorece tanto a agricultura diversificada como 

implantação de agroindústrias, haja vista suas características ecológicas, climáticas e 

                                                                                                                                                         
desempenho de municípios e como instrumento diagnóstico e de referência para a proposição e orientação de 
políticas públicas. Elaborado a cada dois anos pelo IPECE, o IDM tem o objetivo de sistematizar em um único 
índice, diversas dimensões relacionadas ao desenvolvimento dos municípios e permitir a hierarquização de 
acordo com o nível de desenvolvimento observado. Para isso, são empregados diversos indicadores que visam 
expressar aspectos relevantes na caracterização do desenvolvimento dos municípios.  



66 
 

 

hidrográficas. A região apresenta áreas de irrigação com produção de frutas, legumes e  grãos, 

havendo ainda atividades de metalurgia, ourivesaria, agropecuária orgânica, avicultura e 

ovinocaprinocultura. Além disso, a referida região é caracterizada por forte identidade e 

referência cultural.  

Por outro lado, conforme dados do IPECE (2012), a macrorregião Cariri/Sul tem 

forte presença do setor de serviços em sua economia, com participação de 75,74%, seguido 

pela indústria, com 15,66 e pela agropecuária, que representa 8,60%. 

Com relação à educação superior, Juazeiro do Norte sedia cinco faculdades 

particulares; Crato possui uma universidade estadual e uma faculdade privada, enquanto em 

Barbalha não há registro de nenhuma instituição de ensino superior privada com sede no 

município. Com relação aos cursos de graduação presenciais, observa-se na Tabela 7 a 

seguinte situação: 

 

Tabela 7 Número de cursos de graduação presenciais, em Juazeiro do Norte, Crato e 
Barbalha, segundo a categoria administrativa e instituição – 2010 

 

Município 
Categoria 

Administrativa

Número de Cursos de Graduação Presenciais   

Total Universidade
Centro 

Universitário
Faculdades 

CEFET e 
Inst. 

Federal 

JUAZEIRO DO 
NORTE 

Total 43 14 0 24 5 
Federal 15 10 0 0 5 
Estadual 4 4 0 0 0 
Privada 24 0 0 24 0 

CRATO 

Total 13 10 0 1 2 
Federal 2 0 0 0 2 
Estadual 10 10 0 0 0 
Privada 1 0 0 1 0 

BARBALHA 
Total 1 1 0 0 0 

Federal 1 1 0 0 0 
Privada 0 0 0 0 0 

Fonte: INEP 
 

Vê-se claramente que a concentração da oferta de cursos superiores pela iniciativa 

privada prevaleceu no município de Juazeiro do Norte, onde a oferta era de 24 cursos.  No 

município de Crato, destaca-se a oferta de cursos pela esfera estadual, com 10 cursos. Por 

outro lado, Barbalha conta apenas com um curso, o de Medicina, ofertado pela UFC. Vale 

ressaltar o aumento do número de cursos oferecidos pela UFC em Juazeiro do Norte, 

implantados após o referido o censo.  
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Conforme se observou na seção anterior, o campus da UFC no Cariri oferta 

atualmente os seguintes cursos de graduação presenciais: Medicina, em Barbalha; 

Administração, Biblioteconomia, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Design do 

Produto, Comunicação Social (Jornalismo), Filosofia e Educação Musical, em Juazeiro do 

Norte, e Agronomia, no Crato.  

 

 

5.1.1 Perfil dos alunos pesquisados – campus do Cariri 
 

Com relação ao perfil dos alunos pesquisados, a Tabela 8 apresenta a distribuição 

destes nos respectivos cursos: 

 

Tabela 8 Curso ao qual o aluno está vinculado - campus do Cariri 
Curso Frequência Percentual 

Administração 34 17,2 

Agronomia 37 18,8 

Biblioteconomia 22 11,2 

Engenharia Civil 34 17,3 

Filosofia 70 35,5 

Total 197 100 
Fonte: SDI/UFC/2010 

 

Considerando-se que o referido campus tem seus alunos distribuídos em dez cursos 

de graduação presencial, 50% dos cursos desta unidade tiveram seus alunos pesquisados, 

sendo o curso de Filosofia, localizado no município de Juazeiro do Norte, o que teve maior 

representatividade de respondentes (36%). 

No que se refere ao ano de ingresso dos respondentes, o campus do Cariri apresentou 

a configuração expressa na Tabela 9: 

 

Tabela 9 Ano em que o aluno iniciou o curso - campus do Cariri 
Ano Frequência Percentual 

2006 34 17,2 

2007 25 12,7 

2008 48 24,4 

2009 48 24,4 

Não responderam 42 21,3 

Total 197 100 
Fonte: SDI/UFC/2010 
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Vê-se que, entre os respondentes, a maior parte iniciou o curso nos anos de 2008 

(25%) e 2009 (24%), o que significa estarem 49% dos alunos que responderam à pesquisa  no 

segundo e no terceiro ano do curso. Por outro lado, 17% dos alunos pesquisados iniciaram o 

curso em 2006 e 13% em 2007, restando um percentual significativo de 21% desse 

contingente que não respondeu a questão. 

Com relação ao gênero dos respondentes do campus do Cariri, a maioria é 

pertencente ao sexo masculino, conforme pode ser verificado no Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 Gênero dos respondentes - campus do Cariri 

 
                                 Fonte: SDI/UFC/2010 

 

Observa-se que, apesar de o gênero masculino ter maior representatividade entre os 

respondentes, o feminino aparece com o significativo percentual de 42%.  

No tocante à idade dos alunos pesquisados, destaca-se a amplitude da faixa etária, 

que vai de 17 a 65 anos, relevando heterogeneidade entre os respondentes. O valor modal 

encontrado foi de 19 anos, com média de 23,2 anos de idade e desvio padrão de 5,822 anos. 

Verificou-se ainda que elevado percentual de alunos (17,8%) não respondeu sua idade. 

No gráfico 2, há dados sobre o tipo de escola em que o aluno concluiu o ensino 

médio: 
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Gráfico 2 Tipo de escola em que o aluno concluiu o ensino médio - campus do Cariri 

 
                               Fonte: SDI/UFC/2010 

 

Cabe destacar o elevado percentual de alunos oriundos da escola pública, mais 

precisamente 72% deles.   

No Gráfico 3, visualiza-se a porcentagem dos estudantes que residem com os pais: 

 
Gráfico 3 Reside com seus pais - campus do Cariri 

Não
31%

Sim
67%

Não 
responderam

2%

Sim

Não

Não responderam

 
                                   Fonte: SDI/UFC/2010 

 

Grande parte dos alunos pesquisados reside com os pais, o que pode significar que a 

maioria dos respondentes (67%) é moradora da própria região onde se desenvolvem os cursos 

do campus do Cariri. 

A necessidade de transporte para chegar ao campus universitário também foi 

indagada ao alunado, conforme mostra o Gráfico 4 a seguir: 
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Gráfico 4 Necessidade de transporte para chegar ao campus do Cariri 

 
                                Fonte: SDI/UFC/2010  

 

A necessidade de transporte para o estudante chegar ao campus revela uma face do 

crescimento da região caririense e evidencia a necessidade de a instituição direcionar políticas 

de assistência estudantil que considerem esse fator. Para tanto, uma articulação da UFC com o 

poder municipal para melhorar o transporte público em redor do campus seria proveitosa, 

tendo em vista que a ampla maioria do alunado necessita de transporte para chegar aos locais 

de aula.  

 

5.2 Sobral – caracterização do município 
 

O município de Sobral está situado na região noroeste do Ceará, a 238 quilômetros 

de Fortaleza, numa área de 2.122,98 km2, e uma população total 188.233 habitantes, conforme 

dados do Censo 2010. Entre as cidades circunvizinhas estão Alcântaras, Canindé, Cariré, 

Coreaú, Frecheirinha, Forquilha, Groaíras, Irauçuba, Massapê, Meruoca, Miraíma, Mucambo, 

Santa Quitéria e Santana do Acaraú.  

Sobral está próxima também dos municípios de Carnaubal, Graça, Guaraciaba do 

Norte, Ibiapina, Ipu, Marco, Moraújo, Morrinhos, Pacujá, Pires Ferreira, São Benedito, 

Senador Sá, Tianguá, Ubajara, Uruoca, Varjota e Viçosa do Ceará. Assim sendo, o município 

de Sobral exerce considerável influência na Região Norte do Ceará, consolidando-se como 

uma das principais cidades do estado.  

A economia da macrorregião Sobral/Ibiapaba tem a seguinte distribuição setorial: 

serviços, 64,11%; indústria, 22,39% e agropecuária, 13,50% (IPECE, 2012). O setor da 

indústria vem crescendo na região e hoje é o segundo maior do estado, atrás apenas da Região 

Metropolitana de Fortaleza, onde a indústria representa 28,31%. 
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Entre os 184 municípios cearenses, Sobral ocupa o 3º lugar no ranking do IDM, com 

posição na classe 2, entre as quatro existentes, conforme explicação anterior. Na macrorregião 

em que está inserido, Sobral é o único município pertencente à referida classe, demonstrando 

seu posicionamento como polo de desenvolvimento e atração de investimentos na região. 

(IPECE, 2010). 

Destaque-se ainda, conforme publicação do IPECE (2012), que, em janeiro de 2012, 

o município de Sobral exportou cerca de US$ 29,3 milhões, representando 24,2% das 

exportações cearenses. Esse dado, que revela um crescimento de 43,0% nas vendas em 

relação a janeiro de 2011, mostra que Sobral ultrapassou o município de Fortaleza em valor 

exportado no mês de janeiro de 2012, o que coloca aquele município na primeira posição do 

ranking da pauta de exportações cearense, sendo o grupo de calçados seu principal produto 

exportado. 

No que se refere ao ensino superior, conforme informações do Censo da Educação 

Superior 2010, Sobral sedia duas faculdades privadas e uma universidade estadual, 

apresentando a seguinte configuração concernente ao número de cursos de graduação 

presenciais: 

 

Tabela 10 Número de cursos de graduação presenciais, em Sobral, segundo a categoria 
administrativa e instituição – 2010 

Município 
Categoria 

Administrativa 

Número de Cursos de Graduação Presenciais   

Total  Universidade
Centro 

Universitário
Faculdades 

CEFET 
e Inst. 

Federal 

 Federal 12 7 0 0 5 

SOBRAL Estadual 24 24 0 0 0 

  Privada 13 0 0 13 0 
             Fonte: INEP 

   

Observa-se que a maior oferta de cursos de graduação presencial dá-se pela esfera 

estadual, com um total de 24 cursos. Verifica-se ainda a presença de 13 cursos ofertadas por 

faculdades particulares, seguida da esfera federal, que disponibiliza 12 cursos, 7 a cargo da  

UFC e 5 sob a responsabilidade do IFCE, cabendo registrar que atualmente a UFC mantém a 

oferta de 8 cursos. 

  Como já exposto, a UFC se faz presente neste município desde 2001, quando se 

criou ali o curso de Medicina, a que se seguiu a instalação do campus avançado, em 2006, 

com a criação dos cursos de Ciências Econômicas, Odontologia, Psicologia, Engenharia 
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Elétrica e Engenharia da Computação, cabendo ressaltar que, depois da adesão da UFC ao 

REUNI, o campus passou a contar com outros dois cursos, Educação Musical e Finanças.  

 
 
5.2.1 Perfil dos alunos pesquisados – campus de Sobral 
 

Na Tabela 11, têm-se informações sobre a distribuição dos alunos nos respectivos 

cursos: 

 

Tabela 11 Curso ao qual o aluno está vinculado - campus de Sobral 
Curso Frequência Percentual 

Economia 40 15,2 

Engenharia da Computação 33 12,5 

Engenharia Elétrica 37 14 

Medicina 66 25 

Odontologia 40 15,2 

Psicologia 48 18,2 

Total 264 100 
Fonte: SDI/UFC/2010 
 
 

Na Tabela 11, verifica-se na que o curso com maior representatividade entre os 

questionários aplicados foi o de Medicina, com 25% dos participantes. Os outros cursos, 

tiveram uma participação relativamente homogênea, com percentuais variando entre 12,5 

(Engenharia de Produção) e 18,2 (Psicologia).   

A tabela 12 a seguir refere-se ao ano em que o aluno iniciou o curso no campus de 
Sobral: 

 
Tabela 12 Ano em que o aluno iniciou o curso - campus de Sobral 

Ano Frequência Percentual 

2005 12 4,5 

2006 29 11 

2007 41 15,5 

2008 50 19 

2009 55 20,8 

2010 1 0,4 

Não responderam 76 28,8 

Total 264 100 
                                         Fonte: SDI/UFC/2010 

 

Nota-se que um elevado número de alunos pesquisados (28%) não respondeu ao 

referido item. Entre os ingressantes de 2010, apenas um respondeu ao questionário. O ano de 

2009 teve o maior número de respondentes (20,8%), seguido do ano de 2008 (19%).  
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No Gráfico 5, visualiza-se o gênero dos respondentes do campus de Sobral: 

 

Gráfico 5 Gênero dos respondentes – campus de Sobral 

 
                                 Fonte: SDI/UFC/2010 

 

Percebe-se que o gênero masculino prevaleceu entre os respondentes, com percentual 

de 57%, enquanto a presença feminina foi representada por 42% do alunado pesquisado. 

No que se refere à idade dos alunos pesquisados, o valor modal foi de 21 anos, com 

13,6%. A média verificada foi 21,63 anos e o desvio padrão de 3,96 anos. No campus de 

Sobral, a amplitude da faixa etária observada foi de 17 a 53 anos de idade, restando um 

percentual de 13,3% dos entrevistados que não responderam esse item. 

No Gráfico 6, observa-se o tipo de escola em que os estudantes concluíram o ensino 

médio:  

 

Gráfico 6 Tipo de escola em que o aluno concluiu o ensino médio - campus de Sobral 

 
                               Fonte: SDI/UFC/2010 
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Constata-se que o alunado proveniente da escola particular foi maioria entre os 

respondentes (87%), em contraste com a pequena participação daqueles oriundos da escola 

pública, representados por apenas 11% dos pesquisados. 

O fato de o campus de Sobral ter uma representação reduzida de alunos originários 

de escolas públicas revela a necessidade de ações que envolvam as instituições públicas de 

ensino básico da região em que o campus está inserido. Ademais, mostram-se necessárias 

políticas de articulação com essas escolas, incluindo a oferta de preparação e orientação para 

o processo seletivo de ingresso na UFC, mais precisamente o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM).  

Respeitante ao número de alunos que residem com os pais, o campus de Sobral 

apresentou a seguinte configuração, conforme o Gráfico 7: 

 
Gráfico 7 Reside com os pais – campus de Sobral 

 
                               Fonte: SDI/UFC/2010 

 

Verifica-se que, no campus de Sobral, prevaleceu entre os respondentes a não 

residência com os pais, num percentual de 54,9%, contra 44,7% do alunado que afirmou 

morar com seus genitores. 

A necessidade de transporte para chegar ao campus universitário é representada no 

Gráfico 8:  
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Gráfico 8 Necessidade de transporte para chegar ao campus de Sobral 

 
                               Fonte: SDI/UFC/2010  
 

Conforme pode ser observado no Gráfico 8, um percentual considerável de alunos 

(57%) carece de transporte para chegar aos locais de aula. Por outro lado, 42% do alunado 

disse não precisar de transporte para percorrer o referido trajeto. Mais uma vez, é preciso 

atentar para a necessidade de políticas de assistência estudantil direcionadas a esse fato, bem 

como a devida articulação entre universidade e poder público municipal, com vistas a 

melhorar as condições de transporte na região. 

 

5.3 Quixadá – caracterização do município 
 

O município de Quixadá, localizado no sertão central do Ceará, em região semiárida, 

tem uma população de 80.604 habitantes, distribuídos em área territorial de 2.019 km², 

conforme dados do Censo 2010 do IBGE. O setor da economia que predomina na região é o 

de serviços, com 71,62, seguido pela agropecuária (14,23%) e indústria (14,16). 

Com relação ao IDM, verifica-se que, de modo um geral, os municípios das regiões 

administrativas localizadas no sertão são os que apresentam os piores resultados em termos de 

desenvolvimento. Dados do IPECE apontam que, entre os dez municípios que apresentaram 

os índices de desenvolvimento mais baixos, seis se encontram nas regiões do Sertão Central e 

do Sertão dos Inhamuns. Tal fato pode ser explicado pela reduzida capacidade produtiva e de 

atração de investimentos desses municípios devido a fatores climáticos, baixa capacidade de 

absorção de mercado interno, poucos atrativos turísticos e deficiência na sua infraestrutura. 

(IPECE, 2010).  

A cidade de Quixadá está posicionada na Classe 3, juntamente com Banabuiú, 

Quixeramobim, Ibicuitinga, Senador Pompeu, Solonópole e Deputado Irapuan Pinheiro. 
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Todos os demais municípios da região estão na classe 4 do IDM, conforme classificação 

constante na Tabela 5 deste trabalho.  

Merece destaque a presença da usina de biocombustível, subsidiária da Petrobrás, 

criada em 2008, com o objetivo de desenvolver atividades de produção e gestão de etanol e 

biodiesel, sendo parte da matéria-prima usada nessas usinas oriunda da agricultura familiar, o 

que contribui sobremaneira para a geração de emprego e renda na região. 

Com relação ao ensino superior, Quixadá conta com uma faculdade particular, uma 

estadual vinculada à UECE e com o campus avançado da UFC, instalado em 2007. A 

composição da oferta de cursos de graduação presenciais no município é descrita na tabela 16 

abaixo: 

 

Tabela 13 Número de cursos de graduação presenciais, em Quixadá, segundo a categoria 
administrativa e instituição – 2010 

 

Município 
Categoria 

Administrativa 

Número de Cursos de Graduação Presenciais  

Total Universidade
Centro 

Universitário
Faculdades 

CEFET 
e Inst. 

Federal

 Federal 5 3 0 0 2 
QUIXADÁ Estadual 8 8 0 0 0 
  Privada 14 0 0 14 0 
Fonte: INEP 
 

Constata-se a que a maioria dos cursos ofertados está a cargo da iniciativa privada, 

seguida pela esfera estadual, sendo incipiente a presença do segmento federal. É interessante 

destacar que a limitada capacidade de pagamento das mensalidades tem comprometido o 

funcionamento de instituições privadas que encontram em programas como o FIES e o 

PROUNI formas de evitar a ociosidade de vagas. 

Conforme o que até aqui já se expôs, o município de Quixadá passou a sediar o 

terceiro campus avançado da UFC no interior cearense, com uma característica peculiar, haja 

vista que sua oferta concentra-se na área de Tecnologia da Informação. O bacharelado em 

Sistemas da Informação foi o primeiro da referida unidade, sendo ofertado em 2010 o 

bacharelado em Engenharia de Software e o Curso Superior de Tecnologia em Redes de 

Computadores, este último destinado à formação de tecnólogo.  
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5.3.1 Perfil dos alunos pesquisados – campus de Quixadá 
 

A Tabela 14 mostra o quantitativo de alunos pesquisados no campus de Quixadá, 

conforme o curso em andamento:   

 

Tabela 14 Curso ao qual o aluno está vinculado - campus de Quixadá 
Curso Frequência Percentual 

Sistemas de Informação 42 100 

Total 42 100 
                            Fonte: SDI/UFC/2010 
 

Percebe-se que todos os respondentes, num total de 42, são alunos do curso Sistemas 

de Informação. Tal situação deve-se ao fato de que os outros dois cursos da unidade se 

encontravam no ano de implantação na época da pesquisa. 

Da Tabela 15, constam os dados referentes ao ano de ingresso dos respondentes: 

 
Tabela 15 Ano em que o aluno iniciou o curso - campus de Quixadá 

Ano Frequência Percentual 

2007 14 33,3 

2008 15 35,7 

2009 7 16,7 

Não responderam 6 14,3 

Total 42 100 
                                              Fonte: SDI/UFC/2010 

 

Entre os respondentes, o ano de 2008 foi o mais representativo, com 35,7%, seguido 

por 2007 (33,3%) e 2009 (16,7%). Verifica-se, portanto, que os alunos pesquisados 

encontravam-se, em sua maioria, no terceiro e no quarto ano do curso. 

A distribuição dos alunos pesquisados no que tange ao gênero é visualizada no 

Gráfico 9 a seguir: 
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Gráfico 9 Gênero dos respondentes - campus de Quixadá 

 
                                        Fonte: SDI/UFC/2010 

 

A presença masculina foi predominante entre os respondentes, alcançando o 

percentual de 81% dos participantes; o sexo feminino teve uma pequena participação, 14% do 

alunado.  

A média de idade dos alunos foi a mais elevada entre os três campi do interior, 23,35 

anos, e o valor modal de 21,4 anos de idade, com mínimo de 18 e máximo de 56 anos. 

Todavia, é preciso ponderar o elevado percentual de 26,2% dos alunos que não responderam 

este item, resultando num desvio padrão de 6,575. 

O Gráfico 10 apresenta dados atinentes ao tipo de escola em que o aluno concluiu o 
ensino médio: 

 

Gráfico 10 Tipo de escola em que o aluno concluiu o ensino médio - campus de Quixadá 

 
                                  Fonte: SDI/UFC/2010 
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No caso do campus de Quixadá, a participação de alunos oriundos da escola 

particular teve uma pequena predominância entre os respondentes (55%); outros 45% dos 

respondentes realizaram seus estudos de nível médio em escola pública. 

O Gráfico 11 registra o número dos alunos pesquisados que residem com os pais: 

Gráfico 11 Reside com os pais - campus de Quixadá 

 
                                   Fonte: SDI/UFC/2010. 
 

Os alunos que não moram com os pais tiveram ligeira maioria entres os participantes 

da pesquisa, alcançando um percetual de 55%, dado que pode ser indicativo da necessidade de 

a instituição incluir em suas metas ações focadas na disponibilização de residência 

universitária e/ou na concessão de auxílio-moradia para os estudantes deste campus. Por outro 

lado, 45% dos alunos afirmaram residir com os pais, o que autoriza a inferência de que esses 

alunos são moradores do município e/ou localidades circunvizinhas. 

No Gráfico 12, está retratada a necessidade de transporte para chegar ao campus de 

Quixadá: 

Gráfico 12 Necessidade de transporte para chegar ao campus de Quixadá 

 
                                  Fonte: SDI/UFC/2010 
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Constata-se que quase a totalidade dos respondentes (95%), respondeu necessitar de 

transporte para chegar ao campus. Embora o município de Quixadá não tenha grande 

dimensão, o local onde as aulas ocorrem é distante do centro urbano, o que dificulta o acesso 

dos alunos ao campus. Essa situação indica a extrema necessidade de uma ação conjunta entre 

UFC e poder municipal, com vistas a atender esses discentes no quesito transporte. 

As tabelas e os gráficos apresentados acima, construídos com o propósito de traçar o 

perfil dos alunos pesquisados, reúnem dados relevantes para a condução das políticas de 

atendimento ao estudante. Em face do exposto, é pertinente fazer uma síntese comparativa 

acerca do perfil discente encontrado nos três campi pesquisados. 

No campus do Cariri, a população de alunos no período da pesquisa era de 1.302 

alunos matriculados, dos quais, 197 (15%) compuseram a amostra utilizada na pesquisa da 

SDI; no campus de Quixadá, de um universo é de 200 alunos,42 (21%) participaram da 

pesquisa; respeitante ao campus de Sobral, que totalizava 1.106 alunos, a amostra compôs-se  

23% deles, mais precisamente, 264 estudantes. Assim, num universo de 2.608 alunos dos três 

campi, a amostra utilizada foi referente a 19%. 

Os alunos ingressantes no ano de 2008 predominaram entre os respondentes dos 

campi de Quixadá (28%) e Cariri (25%). Os do campus de Sobral foram basicamente aqueles 

que ingressaram na UFC em 2009 (21%). Registre-se, também, o elevado número de alunos 

que não responderam a esse item em Sobral. Portanto, a maioria dos alunos pesquisados se 

encontrava no terceiro e segundo ano da formação acadêmica.  

No que se refere ao gênero dos respondentes, verifica-se o predomínio do sexo 

masculino entre os alunos pesquisados em todos os três campi, sendo o campus de Quixadá o 

que possui o menor percentual de mulheres entre os discentes, apenas 14% contra 81% de 

estudantes do gênero masculino. Nos campi do Cariri e de Sobral, preponderou também a 

presença masculina (57%), conquanto numa relação bem mais equilibrada (42%) que a  

observada em Quixadá. 

Com relação à idade dos estudantes, o campus de Quixadá apresentou a maior idade 

média entre os respondentes (23,35 anos), sendo apenas um pouco mais elevada do que a 

média de idade verificada no campus do Cariri, que foi de 23,2 anos. Por outro lado, o 

campus de Sobral teve entre os alunos pesquisados a menor média idade, com 21,63 anos. 

Os alunos oriundos de escola pública foram maioria apenas no campus do Cariri, 

onde 75% dos respondentes declararam ter concluído o ensino médio nesse tipo de 

estabelecimento. O campus de Sobral foi o que teve maior participação de estudantes 

advindos de escola particular, com 87%. Em Quixadá, conquanto tenha prevalecido o número 
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de estudantes que concluíram o ensino médio em escola privada (55%), houve certo 

equilíbrio, pois 45% deles completaram o ensino médio em escola pública. 

Comparando-se os dados atinentes ao número de alunos que residem com os pais, o 

campus do Cariri foi o que apresentou maior índice (67%).  Os campi de Sobral e Quixadá 

apresentaram o maior percentual de discentes que não residiam com os pais (55%). Por fim, a 

necessidade de transporte para chegar ao local de aula teve ampla maioria nos campi do Cariri 

e de Quixadá, haja vista que 96% e 95% dos alunos, respectivamente, afirmaram precisar de 

transporte para esse deslocamento. No campus de Sobral, a maioria dos alunos (57,2%) 

também afirmou precisar de transporte para chegar ao campus universitário. 

O comparativo do perfil dos alunos nos três campi da UFC é de grande valia para o 

direcionamento das políticas de assistência estudantil, sobretudo para a adequação destas à 

realidade de cada campus. O acompanhamento da situação socioeconômica dos estudantes 

menos favorecidos, incluindo suas condições de moradia e de acesso ao campus é de extrema 

importância para prevenir as circunstâncias que determinam o abandono e a evasão desses 

alunos.  

 

5.4 Análise das repercussões educacionais e sociais da interiorização na perspectiva dos 
alunos 

 

Para avaliar as repercussões educacionais e sociais da interiorização da UFC, foram 

analisadas as respostas dos alunos matriculados nos cursos dos três campi da instituição 

localizados no interior do estado. 

As perguntas direcionadas aos alunos versaram sobre as mudanças ocorridas na vida 

pessoal após o início do curso, o interesse em continuar estudando, bem como em trabalhar na 

região. Ademais, perguntou-se aos estudantes se eles receberam alguma proposta para 

trabalhar na região. 

  

 

5.4.1 Percepções dos alunos do campus do Cariri 

 
As respostas dos estudantes do campus do Cariri (n=197) à pergunta “Cite até três 

importantes mudanças ocorridas na sua vida pessoal após ter iniciado seu curso na UFC” 

estão explicitadas no Quadro 5. 
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Quadro 5 Cite até três importantes mudanças ocorridas na sua vida pessoal após ter 
iniciado seu curso na UFC – campus do Cariri 

CATEGORIA RELATOS FREQUÊNCIA (%) 

EDUCACIONAL/ 
PEDAGÓGICA 

Atuação em pesquisa 12 2,7

Conhecimentos/aprendizagem/desenvolvimento intelectual 92 20,5

Leitura/acesso a livros 10 2,2

SUBTOTAL 114 25,4

PREPARO 
PROFISSIONAL 

Maior visão do mundo 38 8,5

Oportunidade de emprego 15 3,3

Perspectiva de futuro 33 7,4

Qualificação 22 4,9

SUBTOTAL 108 24,1

EMOCIONAL 

Amadurecimento 38 8,5

Maior autoestima/realização pessoal 24 5,4

Motivação/Interesse 25 5,6

Reconhecimento e prestígio 20 4,5

SUBTOTAL 107 24,0

COMPORTAMENTO 
ACADÊMICO 

Ampliação da rede de contatos/amizades 39 8,7

Responsabilidade/disciplina 24 5,4

Restrição de tempo/mudança de rotina 19 4,2

Ter independência/autonomia 19 4,2

SUBTOTAL 101 22,5

  

Outros 18 4,0

Total 448 100,00
  Fonte: SDI/UFC/2010 

 

A análise dos relatos partiu da classificação das respostas em quatro grandes 

categorias definidoras das mudanças ocorridas, segundo o alunado: educacional/pedagógica, 

preparo profissional, preparo emocional e comportamento acadêmico. Através do Quadro 5 

acima,  percebe-se que prevaleceram, entre o alunado, relatos de mudanças nos aspectos 

educacionais/pedagógicos. A ampliação de novos conhecimentos e o desenvolvimento 

intelectual foram fatores apontados por considerável número de estudantes do campus do 

Cariri (n=114 ou 25,4%), revelando importante repercussão educacional na vida desses 

discentes.  

Maior visão de mundo, acompanhada de oportunidade de empregos e perspectiva de 

futuro são importantes mudanças percebidas pelos estudantes no que concerne ao preparo 

profissional (n=108 ou 24,1%). 

Cabe destacar que o ingresso no ensino superior, em especial em cidades do interior, 

pode e deve ter grande repercussão na vida daqueles que passam a ser atendidos pelas IFES, 

no caso específico, a UFC. As mudanças relatadas retratam as possibilidades que se abrem 
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para esses jovens no que tange a conquistas pessoais.  Exemplo disso é o relato de elevação da 

autoestima e do reconhecimento da família e da sociedade (n=107 ou 24%). Essas 

transformações ocorrem tanto de dentro para fora, à medida que os estudantes passam a se 

sentir melhor e mais confiantes, como de fora para dentro, quando percebem que são 

valorizados no meio em que vivem pela conquista de uma vaga em uma instituição pública do 

porte da UFC. 

Ademais, aspectos comportamentais também foram citados por diversos alunos 

(n=101 ou 22,5 %), os quais se declaram mais responsáveis e seguros e ainda com mais 

capacidade de estabelecer novos vínculos de amizades. Por outro lado, alguns discentes 

relatam a redução do tempo livre e mudança em suas rotinas. 

O gráfico 13, a seguir, mostra, além do interesse dos estudantes do campus do Cariri 

em continuar estudando após a conclusão do curso, as justificativas às suas respostas. 

 

Gráfico 13 Após a conclusão do seu curso, você tem interesse em continuar estudando? 

 
                                 Fonte: SDI/UFC/2010 

 

Observa-se que a grande maioria dos respondentes afirmou ter interesse em continuar 

estudando (94%). As justificativas encontradas entre as respostas foram diversas, sendo mais 

frequentes as seguintes:  a ampliação dos conhecimentos na área de atuação, a necessidade de 

aprimoramento e o aperfeiçoamento profissional. 

Observou-se também que muitos estudantes revelaram a pretensão de cursar pós-

graduação, em nível de especialização, mestrado e/ou doutorado. Os alunos reconhecem ainda 

a importância de constante atualização e a exigência do mercado de trabalho que demanda 

profissionais cada vez mais qualificados. 

 Por outro lado, aqueles que disseram não ter interesse em dar continuidade aos 

estudos (5%) apresentam como motivação a preferência pela inserção no mercado de trabalho, 
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excluindo desse momento a possibilidade de incursão em novo processo educacional. Outra 

justificativa apontada foi a intenção de iniciar carreira como empresário ou abrir negócio 

próprio. 

Importante pergunta feita aos alunos referiu-se ao interesse em trabalhar na região 

após a conclusão do curso, conforme os dados do Gráfico 14.    

 

Gráfico 14 Após a conclusão do seu curso você tem interesse em trabalhar na região? 

 
                              Fonte: SDI/UFC/2010 

 

Verifica-se que 87% dos alunos pesquisados afirmaram ter interesse em trabalhar na 

região em que estudam. Assim sendo, foi do campus do Cariri o maior número de 

respondentes que revelou interesse em continuar na região depois de formados. Quando 

instados a apontar justificativa à resposta, grande parte afirmou querer contribuir com o 

desenvolvimento da região, aplicando ali os conhecimentos adquiridos.  

Outra afirmação constante entre as repostas analisadas foi o vínculo que o aluno 

possuía, tanto por razões familiares quanto pelo apego que têm à região. Ademais, 

considerável quantitativo de estudantes afirmou acreditar nas potencialidades do Cariri e nas 

possibilidades que a região pode oferecer. 

Entre os que afirmaram não ter interesse em permanecer na região após a conclusão 

do curso, predominaram as seguintes justificativas: reduzida oferta ou possibilidade de 

emprego; pretensão de prosseguir os estudos em outra localidade, vez que a região não 

oferece recursos na área de estudo pretendida; intenção de morar fora do país. 

Já com relação à proposta de trabalho para atuar na região onde os alunos estudam, o 

gráfico 15 contém dados relevantes. 

 

 



85 
 

 

Gráfico 15 Já recebeu alguma proposta para trabalhar na região? 

 
                              Fonte: SDI/UFC/2010 
 

Conforme o gráfico 15, apenas 23% dos alunos participantes da pesquisa receberam 

algum tipo de proposta para trabalhar na região. Em que pese às respostas dos estudantes à 

questão anterior, que averiguou o interesse deles em permanecer na região depois de 

formados, é muito alto o percentual dos que ainda receberam nenhuma proposta de trabalho, 

mais exatamente, 77%. Ainda assim, entre os três campi, o do Cariri foi o que apresentou a 

maior proporção de respondentes que já receberam proposta de trabalho. 
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5.4.2 Percepções dos alunos do campus de Sobral 

 
Instados a apontar as três importantes mudanças ocorridas na sua vida pessoal após o 

início do curso na UFC, os discentes do campus de Sobral (n=264) deram diferentes 

respostas, todas elas categorizadas no Quadro 6: 

 

Quadro 6 – Cite até três importantes mudanças ocorridas na sua vida pessoal após ter 
iniciado seu curso na UFC – campus de Sobral 

CATEGORIA RELATOS FREQUÊNCIA (%) 

COMPORTAMENTO 
ACADÊMICO 

Ampliação da rede de contatos/amizades 42 7,2

Responsabilidade/disciplina 55 9,4

Restrição de tempo/mudança de rotina 55 9,4

Mudança de endereço 26 4,5

Ter independência/autonomia 57 9,8

SUBTOTAL 235 40,3

EMOCIONAL 

Amadurecimento/experiência 49 8,4

Maior autoestima/realização pessoal 26 4,5

Motivação/Interesse 42 7,2

Reconhecimento e prestígio 15 2,6

Stress/doenças 19 3,2

SUBTOTAL 151 25,9

PREPARO 
PROFISSIONAL 

Maior visão do mundo 38 6,5

Oportunidade de emprego/Perspectiva de futuro 55 9,4

Qualificação 26 4,5

SUBTOTAL 119 20,4

EDUCACIONAL/ 
PEDAGÓGICA 

Conhecimentos/aprendizagem/desenvolvimento 
intelectual 53 9,1

SUBTOTAL 53 9,1

  

Outros 25 4,3

Total 583 100,0
  Fonte: SDI/UFC/2010 

 

Conforme se observa no Quadro 6, nos relatos averiguados, prevaleceram entre os 

estudantes de Sobral mudanças relativas à categoria comportamento acadêmico (n=235 ou 

40,3%), com destaque para a responsabilidade, a independência/autonomia e a limitação do 

tempo livre, com alteração na rotina.  

É interessante observar que, em Sobral, verificam-se diversos relatos de mudança de 

endereço, o que pode indicar maior número de alunos oriundos de outras localidades. Em 

geral, a presença de cursos como o de Medicina, para citar um exemplo, atrai muitos 

estudantes, incluindo discentes que, mesmo residindo na capital, buscam uma vaga pública 
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em uma formação acadêmica extremamente concorrida e estigmatizada como de elevado 

prestígio social. 

A exposição de questões de cunho emocional também foi frequente entre o alunado 

do campus em questão, merecendo destaque as mudanças relacionadas ao amadurecimento 

e/ou experiências adquiridas, maior autoestima e elevação do nível de motivação e de 

interesse (n=151 ou 25,9 %). Destacam-se ainda relatos de stress e doenças entre esses 

estudantes, o que sugere uma melhor averiguação dessas ocorrências, abrangendo desde as 

causas até o tratamento e acompanhamento médico e psicológico. 

Foram frequentes também relatos alusivos ao preparo profissional, abrangendo a 

expectativa positiva dos estudantes de um futuro promissor, de mais oportunidade de emprego 

e ainda de estar ampliando sua visão de mundo e sua qualificação profissional (n=119 ou 

20,4%). 

Mudanças relacionadas à categoria educacional/pedagógica, como aquisição de 

novos conhecimentos e desenvolvimento da capacidade de aprender, também foram referidas 

pelos discentes pesquisados no campus sobralense (n=53 ou 9,1%). 

No Gráfico 16, visualiza-se o interesse dos respondentes do campus de Sobral em 

continuar estudando, após a conclusão do curso. 

 

Gráfico 16 - Após a conclusão do seu curso você tem interesse em continuar estudando? 

 
                              Fonte: SDI/UFC/2010 

 
Um ampla maioria dos respondentes (96%) também afirmou ter interesse em 

continuar estudando após concluir a graduação. No referido campus, apenas 3% afirmaram o 

contrário.  
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A ideia de educação continuada parece também permear os planos daqueles que 

estudam nos municípios do interior, haja vista a importância que os respondentes atribuíram à  

continuidade do processo educativo, aduzindo as exigências de qualificação advindas do 

mercado de trabalho. Tal fato pode ainda concorrer para a ampliação de cursos de pós-

graduação, que atendam os recém-egressos dos bancos universitários. 

Questionados sobre o interesse em trabalhar na região após a conclusão do curso, os 

alunos pesquisados no campus de Sobral afirmaram:  

 

Gráfico 17 Após a conclusão do seu curso você tem interesse em trabalhar na região? 

 
                                Fonte: SDI/UFC/2010 
 

Observe-se que considerável percentual dos respondentes (78%) afirmou ter interesse 

em trabalhar na região. Entre as justificativas relatadas nos questionários, encontram-se as 

seguintes: a carência de profissionais qualificados na região; os vínculos afetivos e familiares 

na localidade; a perspectiva de crescimento da região; o desejo de contribuir com o 

desenvolvimento local; o gosto de viver na cidade.  

Ainda entre aqueles que afirmaram ter interesse em trabalhar na região, alguns 

mencionam mais de um motivo, por exemplo,  estar próximo à família e trazer benefícios para 

a cidade. Outros, apesar de manifestarem o interesse em permanecer na região, afirmam não 

descartar a possibilidade de sair, no caso de receberem  melhores ofertas de trabalho. 

Por outro lado, questões familiares ou o retorno à cidade de origem também foram 

justificativas relatadas entre aqueles que não têm interesse em trabalhar na região (20%). 

Entre esses alunos, predominaram as seguintes justificativas: pouca perspectiva ou restrita 

oportunidade do mercado de trabalho local; busca pelo aperfeiçoamento da carreira em áreas 

não ofertadas na região e ainda o fato de não gostar de residir em Sobral. 
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Quando indagados se já teriam recebido alguma proposta para trabalhar na região, os 

respondentes do campus de Sobral se expressaram tal como está explicitado no Gráfico 18. 

 

Gráfico 18 Já recebeu alguma proposta para trabalhar na região? 

 
                                Fonte: SDI/UFC/2010 

 

O gráfico 18 revela que, assim como no campus do Cariri, a despeito do interesse da 

maioria dos alunos em trabalhar na região após concluir a graduação, 83% deles declararam 

não ter recebido proposta de trabalho para atuar na região. Entre os três campi pesquisados, o 

de Sobral foi o que apresentou menor proporção de respostas positivas a esse quesito. 
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5.4.3 Percepções dos alunos do campus de Quixadá 

 
No Quadro 7, observam-se as respostas dos alunos respondentes (n=99) do campus 

de Quixadá ao pedido de indicação de três importantes mudanças ocorridas na vida pessoal  

após o início do curso na UFC. 

 

Quadro 7 – Cite até três importantes mudanças ocorridas na sua vida pessoal após ter 
iniciado seu curso na UFC – campus de Quixadá 

CATEGORIA RELATOS FREQUÊNCIA (%) 

COMPORTAMENTO 
ACADÊMICO 

  

Ampliação da rede de contatos/amizades 5 5,1

Mudança de endereço 3 3,0

Responsabilidade/disciplina 9 9,1

Restrição de tempo/mudança de rotina 8 8,1

Ter independência/autonomia 6 6,1

SUBTOTAL 31 31,3

PREPARO 
PROFISSIONAL 

Maior visão do mundo 8 8,1

Oportunidade de emprego/perspectiva de futuro 11 11,1

Oportunidade de estudar em universidade pública 3 3,0

Qualificação 2 2,0

SUBTOTAL 24 24,2

EMOCIONAL 

Amadurecimento/experiência 6 6,1

Maior autoestima/realização pessoal 8 8,1

Motivação/Interesse 6 6,1

Reconhecimento e prestígio 3 3,0

SUBTOTAL 23 23,3
EDUCACIONAL/ 
PEDAGÓGICA Conhecimentos/aprendizagem/desenvolvimento intelectual 15 15,1

SUBTOTAL 15 15,1

  

Outros 6 6,1

Total 99 100,0
         Fonte: SDI/UFC/2010 

 

No campus de Quixadá, os respondentes indicaram predominantemente mudanças 

comportamentais de índole acadêmica (n=31 ou 31,3 %), com destaque para a  

responsabilidade e a disciplina, a quebra da rotina, dada a limitação de horários, além da 

ampliação da rede de contados e de  amigos.  

Outras mudanças relacionadas ao preparo profissional dos discentes também foram 

apontadas por um grupo de 24 alunos (24,2%). Para eles, além de novas perspectivas de 

futuro e de oportunidade de trabalho, há a possibilidade de a região tornar-se um polo 

tecnológico, sobretudo porque os cursos ofertados no campus de Quixadá são 

predominantemente voltados à tecnologia da informação. 
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Aspectos de cunho emocional também foram mencionados pelos respondentes de 

Quixadá (n=23 ou 23,3%), com destaque para a elevação do amadurecimento e da autoestima.  

Por fim, o alunado de Quixadá incluiu entre as referidas mudanças a ampliação dos 

seus conhecimentos, a melhoria do ritmo de aprendizagem e o desenvolvimento de 

competências intelectuais (n=15 ou 15,1 %). 

Ao serem indagados sobre o interesse em continuar estudando após a conclusão do 

curso, os discentes do campus de Quixadá forneceram os dados presentes no Gráfico 19. 

 

Gráfico 19 Após a conclusão do seu curso você tem interesse em continuar estudando? 

 
    Fonte: SDI/UFC/2010 

 

Assim como ocorreu nos demais campi, os estudantes de Quixadá têm, em sua 

grande maioria (90% ou n=38), interesse em continuar estudando, reconhecendo, portanto, a 

importância da educação continuada no processo formativo profissional. 

Com relação ao interesse em trabalhar na região após o término do curso também, os 

alunos do campus de Quixadá apresentaram suas respostas, conforme se visualiza no gráfico 

20. 
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Gráfico 20 Após a conclusão do seu curso você tem interesse em trabalhar na região? 

 
   Fonte: SDI/UFC/2010 
 
 

No gráfico 20, percebe-se que, tal como ocorreu nos demais campi do interior, a 

maioria dos respondentes do campus de Quixadá (71%) tem interesse em trabalhar na região. 

Nas respostas analisadas, são frequentes as que revelam o desejo deles de contribuir com o 

desenvolvimento local, bem como as que aduzem a expansão da região e o seu potencial de, 

crescimento tecnológico, fatores determinantes de demanda por profissionais qualificados. 

Outro fator importante que leva os alunos a relatar esse interesse refere-se a questões 

familiares e/ou ao desejo de continuar residindo na região. 

Destaque-se que o campus de Quixadá foi o que apresentou a maior proporção de 

alunos que não têm interesse em trabalhar na região (29%). A limitação do mercado de 

trabalho é apontada pela maioria como justificativa da resposta. É imprescindível que o 

campus faça o acompanhamento tanto dos alunos matriculados quanto dos egressos, com 

vistas a avaliar a inserção destes do mercado de trabalho, bem como para mensurar o real 

desenvolvimento da região, que pretende se tornar polo tecnológico. 

É de fundamental importância atentar para o interesse dos discentes em trabalhar na 

região onde estudaram, o que deve suscitar a realização de debates focados na fixação de 

pessoas no interior do estado, desde que a região seja capaz de absorver mão de obra 

qualificada e de oferecer salários atrativos. Para tanto, é imprescindível reforçar a ideia de 

articulação entre universidade e demais segmentos da sociedade, tendo em vista o adequado 

desenvolvimento dos municípios atendidos e das regiões circunvizinhas. 

O gráfico 21 a seguir mostra as respostas dos estudantes do campus de Quixadá à 

indagação de já terem recebido proposta para trabalhar na região. 
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Gráfico 21 Já recebeu alguma proposta para trabalhar na região – campus de Quixadá? 

 
Fonte: SDI/UFC/2010 

 

A maioria dos discentes (79%) afirma não ter recebido ainda proposta de trabalho para 

atuar na região, enquanto outros 19% deles responderam afirmativamente. Esse cenário 

mostra indícios de que o mercado de trabalho local ainda não está absorvendo a mão de obra 

em processo de formação no segmento de tecnologia da informação, sendo, portanto, urgente 

a criação de políticas públicas combinadas que possam promover o direcionamento dessa 

força de trabalho em franca expansão. 

 

5.5 Análise das repercussões educacionais e sociais da interiorização na perspectiva dos 

professores 

Os professores lotados nos campi do interior do estado foram também instados a 

avaliar os efeitos da interiorização da UFC em suas respectivas localidades. Para tanto, os 

docentes foram consultados acerca de questões concernentes às necessidades dos discentes, a 

aspectos relacionados aos cursos e às contribuições que o processo pode dar às regiões 

atendidas. 

5.5.1 – Percepções dos professores do campus do Cariri 

 
No campus do Cariri, 48 professores foram pesquisados. O grupo foi considerado 

equilibrado quanto ao gênero dos respondentes, ou seja, 56% (n=27) do sexo masculino e 

44% (n=21) do feminino, cabendo ressaltar ter sido este campus entre os três pesquisados o 

que apresentou maior percentual de mulheres em atividade docente. 
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No que se refere à faixa etária dos docentes, a amplitude observada foi de 25 e 57 

anos de idade, sendo que mais de 60% dos respondentes apresentaram idade inferior a 40 

anos no período da pesquisa, com média de 38 anos de idade. 

Com relação à formação docente, a titulação de mestre prevaleceu entre os 

professores pesquisados, (52% ou n=25), enquanto os detentores do título de doutor 

alcançaram o percentual de 38% (n=18). Os docentes especialistas e graduados do campus do 

Cariri tiveram representatividade de 6% (n=3) e 4% (n=2), respectivamente. 

No intuito de avaliar o contexto dos discentes atendidos pela UFC no interior 

cearense, foi solicitado aos docentes do campus do Cariri que citassem até três necessidades 

prementes dos seus alunos. Os relatos obtidos possibilitaram a composição do Quadro 8 

abaixo. 

 

Quadro 8 Cite até três necessidades mais prementes dos seus alunos – campus do Cariri 

     Fonte: SDI/UFC/2010 
 

Observe-se que os relatos referentes à categoria denominada estrutural predominaram 

no campus do Cariri. Bibliotecas, livros e maior acervo bibliográfico (20,6 % ou n=25) foram 

as necessidades apontadas com maior frequência. Itens como infraestrutura do campus, 

instalações e salas tiveram considerável presença entre os relatos verificados (8,3% ou n=10). 

Ainda na perspectiva estrutural, destaque-se a citação de laboratórios em diversas áreas (8,3% 

ou n=10) como uma necessidade premente dos alunos. 

CATEGORIA NECESSIDADES RELATADAS FREQUÊNCIA (%) 

 ESTRUTURAL 
  

Biblioteca/livros/acervo bibliográfico 25 20,6

Infraestrutura do campus/salas  10 8,3

Laboratórios 10 8,3

SUBTOTAL 45 37,2

EDUCACIONAL/ 
PEDAGÓGICO 

Formação básica  13 10,7

Aulas Práticas/ Intercâmbio/Extensão 10 8,3

Leitura 6 5,0

SUBTOTAL 29 24,0
CATEGORIA NECESSIDADES RELATADAS FREQUÊNCIA (%) 

SUPORTE AO 
ESTUDANTE 

Transporte /Deslocamento para o Campus 18 14,9

Bolsas/Alimentação/Moradia 9 7,4

SUBTOTAL 27 22,3
PSICOEMOCIONAL Motivação/Interesse/Envolvimento/Responsabilidade 17 14,0

SUBTOTAL 17 14,0

 Outros não categorizados 3 2,5

TOTAL 121 100
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  Aspectos de ordem educacional e/ou pedagógica foram incluídos pelos professores 

entre as necessidades de seus alunos. Nessa categoria, o maior número de relatos verificados 

(10,7% ou n=13) foi sobre a formação básica anterior dos alunos. Em seguida, os professores 

ressaltaram a necessidade de aulas práticas, incluindo também a extensão como atividade 

integrada, bem como o intercâmbio de alunos (8,3% ou n=10). A falta de leitura destacou-se 

nessa categoria, representada por 5% (n=6). 

Inserida na categoria suporte ao estudante, a dificuldade de transporte e/ou de 

deslocamento para o campus foi citada por 15% (n=18) dos respondentes, o que deve ser 

avaliada pela administração superior, em conjunto com o poder público municipal, sobretudo 

porque região caririense, apesar do seu crescimento e importância, possui um sistema de 

transporte público deficitário. Os professores do campus do Cariri expuseram também a 

necessidade de apoio estudantil no que tange aos itens bolsas, alimentação e moradia (7,4% 

ou n=9). 

Por fim, 14%, (n=17) dos docentes afirmaram ainda que, entre as necessidades de 

seus alunos, estão aspectos como interesse, motivação, responsabilidade e envolvimento, itens 

classificados na categoria psicoemocional. 

A motivação dos estudantes para o aprendizado também compôs o conjunto de 

perguntas aos professores. Indagou-se aos docentes se, de um modo geral, seus alunos 

revelavam-se motivados para o aprendizado, ao tempo em que se lhes foi solicitada a 

indicação de até três comportamentos do alunado que fundamentassem a resposta dada. No 

gráfico 22, observa-se a motivação para o aprendizado dos alunos do campus do Cariri, sob a 

perspectiva docente. 

 
Gráfico 22 De um modo geral, os seus alunos revelam-se motivados para o aprendizado 

(campus do Cariri)? 

 
                            Fonte: SDI/UFC/2010 
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De um modo geral, grande maioria, 83% (n=40) dos professores do campus do Cariri 

avaliaram que seus alunos mostram-se motivados para o aprendizado.  

Entre os relatos positivos apresentados, os mais frequentes foram a participação dos 

alunos, o interesse e a assiduidade/presença. Relatos de empenho/esforço e 

entusiasmo/envolvimento também foram verificados. 

Por outro lado, 15% (n=7) dos docentes consideraram o alunado desmotivado para o 

aprendizado, relatando o desinteresse como justificativa, além dos atrasos nas aulas e da 

imaturidade dos alunos.  

Foi perguntado ainda aos docentes se eles têm observado alterações substanciais no 

município e no seu entorno a partir da chegada da UFC à região. No campus do Cariri, foi 

observado o resultado visualizado no gráfico 23. 

 

Gráfico 23Você tem observado alterações substanciais no município e no entorno, a 
partir da chegada da UFC à região? (campus do Cariri) 

 
                                Fonte: SDI/UFC/2010 
 

Para 77% (n=37) dos professores, alterações substanciais ocorreram na região 

caririense. Em geral, mudanças na economia local preponderaram nas respostas ao pedido de 

indicação de até três mudanças importantes no município e no entorno, a partir da chegada da 

UFC à região. 

As percepções dos professores sobre as mudanças ocorridas foram categorizadas no 

quadro 9, a partir dos relatos analisados. 
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Quadro 9 Cite até quatro exemplos contundentes de alterações substanciais no 
município e no seu entorno (Cariri) 

Fonte: SDI/UFC/2010 

 

A exposição de fatores relacionados a mudanças na economia local e na 

infraestrutura do município foi a mais expressiva entre os respondentes (40,5% ou n=39), os 

quais afirmaram perceber alterações substanciais na região, com a chegada da UFC. Na ótica 

do grupo de professores pesquisados, as mudanças econômicas mais significativas foram: 

CATEGORIA  RELATOS/PERCEPÇÕES FREQUÊNCIA (%) 

 
 

ECONOMIA 
LOCAL E 

INFRAESTRUTURA 
 

Crescimento econômico/Maior oferta de serviços/desenvolvimento de 
setores 13 13,4
Incremento do comércio/Ampliação dos negócios da região/Atração 
de investimentos/Ampliação de oportunidades para a 
população/Crescimento urbano 8 8,4
Expansão imobiliária/obras de impacto/Especulação 
imobiliária/Ocupação dos espaços urbanos 8 8,4

 
Mercado de trabalho nas áreas/estudantes estagiando no setor/criação 
de novos empregos/Melhora na mão de obra local/Melhoria na 
qualidade de atendimento 6 6,2

 
Impacto no sistema de transporte (aumento do fluxo de carros e 
passageiros /aumento da demanda de transporte 3 3,1

 Inflação/Aumento generalizado 1 1,0

SUBTOTAL 39 40,5

EDUCACIONAL 
 

Romaria Universitária/alunos de várias regiões/Atração de alunos de 
outros municípios 
Oportunidade para alunos carentes 
Inserção crescente de alunos/fixação dos alunos da região 

7 7,3

 

Crescente número de pessoas interessadas/Interesse em estudar em 
uma federal 
Elevada procura pelo curso/aumento no número de candidatos 7 7,3
Programações ( cursos, palestras,eventos) 
cursos ministrados e solicitados/treinamentos/Especializações/maior 
oferta na área de educação/Oferta de cursos de qualidade 9 9,4
Maior visibilidade para as profissões/Maior visualização e 
valorização/Conceito da UFC na região/maior procura pela 
UFC/Reconhecimento da população 8 8,4

Pesquisas/maior produção científica 3 3,1

SUBTOTAL 34 35,5

SOCIO 
CULTURAL 

Atividades de extensão/Participação da UFC em 
projetos/Contribuição da UFC com o desenvolvimento/trabalho com a 
população/Participação dos docentes/abrangência de projetos em 
diversas áreas 10 10,4
Parcerias para desenvolvimento/participação de empresas/diálogo 
entre gestores/implementação de novas políticas 6 6,2
Desenvolvimento intelectual/mudança social/interesse  
social/Reciclagem/ 5 5,2

SUBTOTAL 21 21,9

OUTROS  2 2,1

TOTAL 96 100
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crescimento econômico, com maior oferta de serviços e desenvolvimento de setores; 

incremento do comércio e ampliação dos negócios da região; atração de investimentos; 

aumento de oportunidades para a população e crescimento urbano. Outro importante aspecto 

citado pelos docentes refere-se ao aquecimento do mercado imobiliário e o consequente 

aumento do preço dos imóveis e dos aluguéis. 

Em seguida, com 35,5% (n=34) dos relatos analisados, vem a categoria denominada 

de educacional, onde cumpre destacar a ocorrência de uma “romaria universitária”, conforme 

um dos relatos e, de acordo com diversas respostas, foi possível perceber na vinda de alunos 

de várias regiões o poder de atração que a UFC exerce sobre estudantes de outros municípios, 

o crescente número de pessoas interessadas, a elevada procura pelos cursos, bem como o 

estímulo à fixação de aprendizes na região. Ainda na referida categoria, foram elencadas 

alterações na região, com destaque para o crescimento de eventos culturais, por exemplo, a 

realização de palestras, cursos e/ou treinamentos e especializações.    

A proximidade de uma instituição como a UFC com a comunidade foi apontada 

como causa para o desenvolvimento cultural e o advento de diferentes ações extensionistas, 

envolvendo a comunidade universitária e a população, com a efetivação de projetos em 

diversas áreas e prestação de serviços. Ademais, o desenvolvimento intelectual da região, com 

a vinda de novos projetos também foi relacionado e compôs, juntamente com os relatos 

descritos acima, a categoria sociocultural. 

Por fim, os docentes apontaram como a UFC pode vir a contribuir de forma mais 

significativa com o desenvolvimento da região onde se instalou. Cada um deles foi instado a 

apontar até três ações que pudessem tornar viável esse propósito. 

  

Gráfico 24 Você acha que a UFC pode vir a contribuir de modo ainda mais significativo 
para com o desenvolvimento da região (campus do Cariri)? 

 
                                Fonte: SDI/UFC/2010 
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A quase totalidade dos professores (98% ou n=47) acredita que a UFC pode 

concorrer ainda mais para o desenvolvimento regional.  

Para melhor visualizar a análise do conteúdo das respostas, optou-se pela elaboração 

do quadro 10, o qual sintetiza os relatos dos docentes, conforme as categorias de atuação da 

UFC. 

 

Quadro 10 Em caso positivo, cite até três ações que podem vir a contribuir de modo 
ainda mais significativo para com o desenvolvimento da região (campus do Cariri) 

Fonte: SDI/UFC/2010 

 

A articulação entre a UFC e as demais instituições da região foi apontada por um 

grande número de relatos, como uma forma de contribuir para o desenvolvimento. De acordo 

com a análise das respostas dos docentes, é imperativa a intensificação do diálogo entre a 

CATEGORIA AÇÕES SUGERIDAS FREQUÊNCIA (%) 

 
 
 

AÇÕES 
INSTITUCIONAIS 

DIVERSAS 

Aumento das parcerias (prefeituras, integração com as 
secretarias etc)/Ampliar diálogo entre UFC e outras 
instituições/parcerias com outras IES/Interação com ensino 
médio e fundamental/maior intercambio entre as cidades/ 
Colaborar com o planejamento da região/Consultoria para 
negócios da região/ Inserindo-se em comitês e 
câmaras/articulação com sistema SENAI/ Projetos multi-
institucional 21 20,6

 
Maior divulgação dos seus cursos para a sociedade/Canal de TV 
e Rádio/eventos 6 5,9

 Melhoria na infraestrutura/Investindo ao máximo nas atividades 3 2,9
 Bibliotecas escolares e/ou comunitárias/Trazer uma livraria 3 2,9

SUBTOTAL 33 32,3

PESQUISA E 
PÓS-

GRADUAÇÃO 

Produção científica/Produção do conhecimento /aprimoramento 
tecnológico/Aumento de pesquisa/mapeamento de 
informações/Geração de dados sobre a região/resultados de 
projetos de pesquisas/Projetos de pesquisas voltados para a 
região/Desenvolvimento de fóruns regionais/Centros de 
estudos/Colocando seu conhecimento a disposição da sociedade 19 18,6

 Pós-graduação (Mestrado e Doutorado)/Dinter/lato sensu 6 5,9

SUBTOTAL 25 24,5

EXTENSÃO 

Envolvimento com a comunidade/prestação de serviços à 
sociedade/ Projetos de extensão voltados para a região e para os 
problemas regionais/participação da sociedade/Participação e 
apoio a eventos 22 21,6

SUBTOTAL 22 21,6

GRADUAÇÃO 
Formação de profissionais/Qualificação profissional para a 
região/Capacitação de mão de obra/Formação de 
empreendedores 11 10,8

 
Ampliação de vagas e cursos/criação de mais cursos de 
graduação/Criação de um curso de veterinária/curso de gestão 9 8,8

SUBTOTAL 20 19,6

OUTROS 2 2,0

TOTAL 102 100



100 
 

 

UFC e organizações públicas e privadas (governo, SENAI, outras IES, etc). Por outro lado, o 

envolvimento com a comunidade por meio de projetos de extensão, prestação de serviços, 

estudos e pesquisas focados no levantamento das necessidades da região também foi apontado 

como uma forma de contribuir ainda mais com o desenvolvimento regional. 

Em seguida, os professores citaram ações no âmbito da pesquisa e da pós-graduação, 

indicando como forma da UFC contribuir com o desenvolvimento local, a geração do 

conhecimento por meio de pesquisas, o levantamento de dados e mapeamento de 

informações, a divulgação das pesquisas produzidas e disseminação do conhecimento, 

direcionados às necessidades da região. Ademais, verificam-se indicações quanto à ampliação 

da pós-graduação (stricto e lato sensu), que está diretamente relacionada com o crescimento 

da pesquisa científica. 

Ações extensionistas também tiveram considerável percentual de relatos 

classificados nesta categoria. O envolvimento com a comunidade e ou sociedade através de 

projetos de extensão e prestação de serviços também foi apontado como de suma importância, 

como forma de contribuir ainda mais com o desenvolvimento regional. 

Aspectos que envolvem a formação profissional foram categorizados nas ações 

referentes à graduação, entendendo a missão que os cursos têm de formar novos profissionais 

para a região. Por fim, os professores também mencionaram que a criação e a vinda de novos 

cursos, bem como ampliação das vagas configuram-se como fatores que podem vir a 

contribuir com o desenvolvimento da região. 
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5.5.2 – Percepções dos professores do campus de Sobral 

 
 

No campus de Sobral, a amostra foi de 73 docentes, com elevada predominância do 

gênero masculino, ou seja, 74% (n=54) dos respondentes são do gênero masculino e 26% 

(n=19), do feminino. A amplitude da faixa etária dos professores ficou entre 24 e 55 anos, 

com média de 35 anos de idade. 

Com relação ao nível de titulação docente, o número de mestres, 55% (n=40), 

também prevaleceu entre os professores pesquisados enquanto os detentores do título de 

doutor alcançaram o percentual de 31% (n=23). Professores com especialização e graduação 

do campus de Sobral tiveram representatividade de 10% (n=7) e 1% (n=1); outros 3% (n=2) 

não responderam a pergunta. 

A análise do conteúdo das respostas dos professores ao pedido de indicação das 

necessidades mais prementes do alunado do campus de Sobral permitiu compor o Quadro 11. 

 
Quadro 11 Cite até três necessidades mais prementes dos seus alunos – campus de Sobral 

CATEGORIA NECESSIDADES RELATADAS FREQUÊNCIA (%) 

ESTRUTURAL 
  

Salas/Instalações/Infraestrutura  63 33,7

Bibliotecas/livros 41 21,9

Laboratórios 24 12,8

Clínicas 5 2,7

SUBTOTAL 133 71,1

EDUCACIONAL/ 
PEDAGÓGICO 

Formação básica anterior  11 5,9

Aulas Práticas/ Intercâmbio/Extensão 10 5,3

SUBTOTAL 21 11,2
PSICOEMOCIONAL Motivação/Responsabilidade/Interesse/Envolvimento 18 9,6

SUBTOTAL 18 9,6
SUPORTE AO 
ESTUDANTE Deslocamento e transporte para o campus 8 4,3

SUBTOTAL 8 4,3

  

Outros não categorizados 7 3,8

TOTAL 187 100
      Fonte: SDI/UFC/2010 

 

Indagados sobre as necessidades mais urgentes de seu alunado, os professores deram 

respostas predominantemente enquadradas na categoria estrutural (71,1%). Dentre os aspectos 

mais citados, consta a necessidade de infraestrutura física adequada (instalações e salas de 

aula e de estudo) com 33,7% (n=63). Ainda com relação aos aspectos de caráter estrutural, os 

docentes relataram a necessidade de laboratórios e clínicas para a atuação dos discentes, com 

12,8% (n=24) e 2,7% (n=5), respectivamente.  
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Na categoria educacional/pedagógico, a fragilidade da formação básica dos 

estudantes foi apontada como fator determinante das necessidades deles por 5,9% (n=11). 

Ademais, foi identificada também a necessidade de integração entre teoria e prática, expressa 

por relatos que mencionaram aulas práticas/intercâmbio/extensão (5,3% ou n=10) como 

necessários aos alunos de Sobral. 

Fatores como motivação, responsabilidade, interesse e envolvimento foram 

categorizadas como de cunho psicoemocional e representaram 9,6% (n=18) dos relatos do 

professorado de Sobral.  

Por fim, a categoria com menor expressividade foi a de suporte ao estudante. A esse 

respeito, os professores relataram o deslocamento para campus/transporte como necessidade 

premente dos alunos com 4,3% das respostas (n=8). 

O gráfico 25 mostra as respostas dadas pelos docentes do campus de Sobral à 

pergunta focada na motivação dos alunos para o processo de aprendizagem. 

 
Gráfico 25 De um modo geral, os seus alunos revelam-se motivados para o aprendizado 

(campus de Sobral)? 

 
                                 Fonte: SDI/UFC/2010 

 

Expressiva maioria dos docentes, 81% (n=59) afirmou que, em geral, seus alunos 

manifestam-se motivados para aprender.  Para justificar suas respostas, os professores citaram 

as seguintes atitudes dos discentes: interesse, participação, entusiasmo/envolvimento. Relatos 

de assiduidade/presença às aulas ou às atividades, assim como de esforço e de empenho dos 

alunos foram feitos pelos docentes e analisados neste trabalho. 
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De outro modo, 19% (n=14) do professorado respondeu que o corpo discente não se 

revela motivado para o aprendizado. Três aspectos negativos foram apontados: 

desinteresse/atraso, ausência/falta e imaturidade. 

Com relação às alterações ocorridas na região com a chegada da UFC em Sobral, a 

percepção dos professores está representada no gráfico 26. 

 

Gráfico 26 Você tem observado alterações substanciais no município e no entorno, a 
partir da chegada da UFC à região (campus de Sobral)?  

 

 
                                    Fonte: SDI/UFC/2010 

 

Grande parte dos professores (85% ou n=57) respondeu ter observado alterações 

significativas em Sobral e no seu entorno. Aspectos relacionados com a movimentação da 

economia local são, indubitavelmente, as alterações mais destacadas pelos professores deste 

campus. A síntese das percepções dos docentes está no quadro 12. 

 
 

Quadro 12 Cite até quatro exemplos contundentes de alterações substanciais no 
município e no seu entorno (campus de Sobral) 

CATEGORIA  RELATOS/PERCEPÇÕES FREQUÊNCIA (%) 

ECONOMIA 
LOCAL 

INFRAESTRUTURA 
 
  

 

Mudança na economia local/Crescimento do comércio/Atração de 
indústria e comércio/Crescimento e desenvolvimento da cidade  28 17,7
Especulação imobiliária/Aumento da construção civil/Aumento do 
preço do aluguel/Aumento do valor dos imóveis/Aumento da oferta 
imobiliária 17 10,7

Aumento da prestação de serviços e de estabelecimentos comerciais 11 6,9
Abertura de campo de trabalho/Aumento de empregos/Chegada de 
profissionais/aumento das possibilidades/Formação de mão de obra 
local 12 7,5

 Trânsito e transporte caótico/mais linhas 3 1,9
SUBTOTAL 71 44,7
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Fonte: SDI/UFC/2010 
 

Alterações relativas à economia local foram as mais destacadas pelos professores 

deste campus (44,7%). Nessa categoria foram elencados diversos aspectos, entre os quais se 

destacam: mudança na economia local, crescimento do comércio e atração de indústria. Outro 

importante aspecto citado pelos docentes refere-se ao aquecimento do mercado imobiliário, 

sob diversas formas. Uma delas é a expansão imobiliária em um cenário de aquecimento da 

construção civil, aumento do preço dos imóveis e dos aluguéis. 

As percepções classificadas como sociocultural aparecem logo em seguida, com 

42,1%. Para os respondentes a proximidade da UFC com a comunidade local gerou diversas 

alterações na região, exemplo disso são os relatos referentes aos serviços prestados à 

população pela instituição, seja por meio de eventos, seja pela realização de cursos de 

extensão, com envolvimento dos docentes e discentes. No caso de Sobral, há que se destacar 

que a existência de cursos como o de Odontologia e o de Medicina foi apontada pelos 

docentes como de grande valia para a comunidade, sobretudo pela melhoria da atenção à 

saúde que esses cursos proporcionam.   

CATEGORIA  RELATOS/PERCEPÇÕES FREQUÊNCIA (%) 

SOCIOCULTURAL 
 

Ações de extensão e serviço à comunidade/ Proximidade da 
academia com a sociedade/Melhoria no atendimento 
odontológico/Procura por serviços em psicologia e melhoria destes 
/Participação de docentes e discentes na comunidade/Atuação dos 
cursos/Eventos que mobilizam e atendem a população/Congressos 
locais/Prestação de serviço pela universidade/Facilidade de acesso a 
profissionais/Demanda da comunidade por serviços 24 15,1

Crescimento e melhoria dos serviços médicos e hospitalares  16 10,1
Melhora cultural da cidade/Participação nos equipamentos 
culturais/Mudança nos comportamentos/Comunidade mais 
consciente 7 4,4
Incentivo da prefeitura nas ações/Integração do serviço 
público/Parcerias entre UFC e demais instituições/Surgimento de 
projetos sociais 8 5,0
Autoestima das pessoas, com divulgação e valorização da 
cidade/Orgulho dos sobralenses/Consolidação de Sobral 5 3,1

Melhoria da qualidade de vida/Maior e melhor suporte à população 4 2,5

Crescimento da população 2 1,3

Aumento de assaltos e roubos 1 0,6
SUBTOTAL 67 42,1

EDUCACIONAL 
 

Implantação de pós-graduação (dois mestrados)/Desenvolvimento da 
pesquisa/Estudos regionais 

11 6,9

Presença de estudantes/Fixação de alunos na cidade 7 4,4

SUBTOTAL 18 11,3

OUTROS 3 1,9

TOTAL 159 100
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Por fim, com menor número de relatos (11,3%), estão as percepções referentes às 

mudanças de natureza educacional, em que os professores destacam: implantação de pós-

graduação (dois mestrados), desenvolvimento da pesquisa, estudos regionais, bem como a 

maior presença de estudantes e a fixação de alunos na cidade. 

O gráfico 27 contém o posicionamento dos respondentes de Sobral, ao serem 

indagados se a UFC poderia vir a contribuir de maneira ainda mais expressiva para com o 

desenvolvimento da região. 

 

Gráfico 27 Você acha que a UFC pode vir a contribuir de modo ainda mais significativo 
para com o desenvolvimento da região (campus de Sobral)? 

 
                                Fonte: SDI/UFC/2010 
 
 

Percebe-se que, quase a totalidade dos respondentes (97% ou n=71) acredita que a 

UFC pode contribuir ainda mais para o desenvolvimento da região, enquanto apenas 3% dos 

professores (n=2) não responderam à referida pergunta. 

No quadro 13 constam as ações sugeridas pelos respondentes de Sobral, em relação à 

pergunta supracitada. 
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Quadro 13 Em caso positivo, cite até três ações que podem vir a contribuir de modo 
ainda mais significativo para com o desenvolvimento da região (campus de Sobral) 

Fonte: SDI/UFC/2010 

 

As ações ligadas à extensão foram as mais citadas pelos respondentes (42,3%) 

quando perguntados sobre como a UFC pode vir a contribuir de modo ainda mais 

significativo para o desenvolvimento da região. 

Os professores defenderam o aumento da inserção da UFC na comunidade local. Em 

relação a essa proposição, os relatos se dividiram em dois vieses: o envolvimento em 

CATEGORIA AÇÕES SUGERIDAS FREQUÊNCIA (%) 

 
 

EXTENSÃO 
 
 

Cursos e projetos de extensão voltados para a população/Maior 
interação com a comunidade e a sociedade em geral/engajamento 
nas questões culturais/Desenvolvimento de projetos sociais 
Aumentar sua inserção na vida da comunidade Participação em 
campanhas/Ações para informação e conscientização. 
Promoção de cursos técnicos/Cursos de capacitação profissional 43 27,9

 

Ampliação da assistência à população/Criar um centro de 
atendimento/Atendimentos clínicos/Clínica da UFC como 
referência/Atendimento de saúde para a população/ Hospital 
universitário em Sobral/serviços de psicologia aplicada/melhor 
assistência médica /ampliação das residências médicas. 22 14,

SUBTOTAL 65 42,3

AÇÕES 
INSTITUCIONAIS 

DIVERSAS 
 

Criação e ampliação de parcerias com outros órgãos e empresas/ 
Atuação junto a empresas/convênios com as empresas e 
secretarias municipais/interação com outras IES/parcerias 
locais/Articulação intersetorial /Integração com a indústria e o 
comércio/Interação com a comunidade empresarial/ /assistência 
às escolas e à educação básica/Interação junto as forças 
políticas/Maior inserção no serviço público/Intercâmbio 
científico-cultural/Atração de mais recursos públicos. 31 20,1

 
Ampliar e consolidar o campus/Infraestrutura/Construção de 
instalação esportivas/Maior investimento. 

13 8,4
Divulgação/visibilidade da UFC/ciclo de palestras para 
divulgação/divulgação de convênios 8 5,2
Incentivo à fixação dos docentes/programa de fixação dos 
médicos/profissionais em saúde 6 3,9

 Oferta e geração de emprego/aumento do mercado de trabalho 4 2,6

SUBTOTAL 62 40,2

PESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO 

Criação de programas de pós-graduação (mestrado e doutorado) 8 5,2
Elaborar projetos de pesquisa/Atividades de pesquisa/Criar 
centro de estudos  5 3,2

SUBTOTAL 13 8,4

GRADUAÇÃO 
Criação de novos cursos de graduação/Ampliação de áreas -  
Cursos direcionados à região/Maior integração entre os cursos 10 6,5

SUBTOTAL 10 7,3

OUTROS 4 2,6

TOTAL 154 100
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atividades de extensão, por meio de projetos para as diferentes áreas e a prestação de serviços 

à população (em geral relativos às ações de saúde pública, como serviços médicos, 

hospitalares e de psicologia). 

Com relação a este último cabe salientar que, apesar de não ser função precípua da 

instituição, ela acaba por ocupar lacunas existentes, em especial com relação ao serviço de 

saúde pública, sabidamente deficitário em todo o Estado do Ceará, com carência ainda maior 

nos municípios interioranos. 

As indicações de parcerias e maior interação com o setor produtivo local esteve 

entres as muitas indicações dos respondentes, inseridas na categoria de ações institucionais, 

com 40,2%. A ideia de que a universidade deve se integrar aos setores diversos do município 

foi citada sob diversas vertentes: a interação com os diversos segmentos locais: empresas, 

indústrias, poder público municipal, secretarias, escolas de educação básica, organizações 

públicas e privadas em geral. Cumpre destacar o necessário envolvimento da UFC com outros 

organismos no sentindo de unir forças para ações mais efetivas e articuladas. 

Outros relatos corroboram com a concepção de que a UFC precisa se fazer mais 

conhecida, bem como as ações que desenvolve para que a população tenha conhecimento e 

acesso aos programas oferecidos. Nesse sentido, há relatos de que, para melhor contribuir 

com o desenvolvimento regional, a UFC precisa de maior divulgação quanto aos seus feitos.  

Relatos com indicações alusivas à oferta de empregos foram inseridos na categoria 

citada acima, mas com a ressalva de que a atuação da instituição quanto à ações dessa 

natureza, estão condicionadas a concursos públicos, em conformidade com as vagas 

estabelecidas pelo Ministério da Educação.  

Ainda que em menor escala, ações indicativas no âmbito da pesquisa, da pós-

graduação e da graduação também foram citadas, com relatos indicando a criação de 

programas de mestrado e doutorado, elaboração de pesquisas, criação e ampliação de novos 

cursos e vagas. 

 

5.5.3 – Percepções dos professores do campus de Quixadá 

 
O campus de Quixadá é o menor e o mais recente dos três campi avaliados. No 

período em que a pesquisa foi realizada, seu corpo docente era bastante reduzido. Assim 

sendo, o número de professores que responderam ao questionário foi de apenas 8 (n=8), o que 

dificultou a categorização das respostas analisadas.  
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Quanto ao gênero, 75% (n=6) são do sexo masculino, e apenas 25%, do feminino. A 

variação da faixa etária ficou entre 25 e 50 anos de idade e média 33 anos de idade. Ademais, 

todos os professores pesquisados possuíam, no período da pesquisa, a titulação de mestre.  É 

válido ressaltar que parte do corpo docente estava cursando ou concluindo o doutorado, fato 

este que deve contribuir para elevação do nível de formação do corpo docente. 

Na pergunta feita aos professores sobre as principais necessidades de seus alunos, os 

respondentes do campus de Quixadá tiveram as respostas categorizadas no quadro 14. 

 

Quadro 14 Cite até três necessidades mais prementes dos seus alunos - campus de 
Quixadá 

CATEGORIA NECESSIDADES RELATADAS FREQUÊNCIA (%) 

ESTRUTURAL 
  

Salas/Instalações/Infraestrutura 7 33,4

Bibliotecas/Livros 3 14,3

SUBTOTAL 10 47,7

EDUCACIONAL/ 
PEDAGÓGICO 

Formação básica  2 9,5

Apoio pedagógico 2 9,5

SUBTOTAL 4 19,0
 PSICOEMOCIONAL 

 Motivação/Interesse 4 19,0

SUBTOTAL 4 19,0
 SUPORTE AO 
ESTUDANTE 

 

Transporte/Deslocamento para o campus 2 9,5

Bolsas/Alimentação/Moradia 1 4,8

SUBTOTAL 3 14,3
TOTAL 21 100

       Fonte: SDI/UFC/2010 
 

A categoria estrutural novamente foi a que reuniu maior número de respostas. A 

necessidade de salas, instalações e infraestrutura do campus foi apontada por 7 docentes 

(33,4%), seguida da biblioteca, com 14,3% (n=3). Ressalve-se que o campus de Quixadá 

recebeu recentemente novas instalações o que pode ter amenizado a referida queixa dos 

professores. Ainda assim, restaram fragilidades a ser solucionadas, sobretudo porque se trata 

de um campus recém-instalado. 

 

Fatores como fragilidade da formação básica anterior educacional e apoio 

pedagógico foram os aspectos apontados na categoria educacional/pedagógico, 

correspondendo a 19% (n=4) dos relatos. A motivação e o interesse foram os itens que 

predominaram entre as necessidades de caráter psicoemocional, tendo sido apontadas por 

19,% (ou n=4). 
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O transporte/deslocamento para o campus também foi indicado pelos docentes como 

necessidade premente de seus alunos, sendo verificada ainda uma referência à necessidade de 

auxílios dos tipos bolsas/alimentação/moradia. Tais aspectos constam da categoria suporte ao 

estudante que, em Quixadá, foi apontado por 14,3% (n=3) dos docentes.  

O gráfico 28 apresenta a percepção dos professores pesquisados quanto à motivação 

de seus alunos para o aprendizado. 

 
Gráfico 28 De um modo geral, os seus alunos revelam-se motivados para o aprendizado 

(campus de Quixadá)? 

 
            Fonte: SDI/UFC/2010 

 
No campus de Quixadá, todos os respondentes (n=8) afirmaram que seus alunos, de 

modo geral, revelam-se motivados para o aprendizado. 

Ao justificarem suas respostas, os professores afirmaram observar em seus alunos 

comportamentos motivados, expressos nas seguintes atitudes: entusiasmo/envolvimento, 

participação, interesse e assiduidade/presença. Especificamente nesse item, no campus de 

Quixadá, o conteúdo analisado impediu um maior aprofundamento das respostas, razão por 

que a apreciação dos conteúdos responsivos não pode ser feita com ideal refinamento. 

Indagou-se aos docentes se eles têm observado alterações substanciais no município 

e no seu entorno, a partir da chegada da UFC à região. No campus de Quixadá, foi observado 

o resultado visualizado no gráfico 29. 
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Gráfico 29 Você tem observado alterações substanciais no município e no entorno, a 
partir da chegada da UFC à região? (campus de Quixadá) 

 
                                      Fonte: SDI/UFC/2010 

 

Para 87% (n=7) dos respondentes, ocorreram alterações importantes em Quixadá a 

partir da chegada da UFC e apenas 13% (n=1) não tem essa percepção. 

No campus de Quixadá, a categorização dos relatos referentes às percepções dos 

docentes acerca da questão acima consta no quadro 15. 

 

Quadro 15 Cite até quatro exemplos contundentes de alterações substanciais no 
município e no seu entorno (campus de Quixadá) 

 

      Fonte: SDI/UFC/2010 

 

Apesar do reduzido número de relatos obtidos no campus de Quixadá, foi possível 

fazer a categorização das percepções analisadas. Os aspectos de maior destaque foram aqueles 

CATEGORIA  RELATOS/PERCEPÇÕES FREQUÊNCIA (%) 

ECONOMIA LOCAL E 
INFRAESTUTURA 

Criação de serviços (restaurantes etc)/Relevante 
crescimento no setor/Empresas de tecnologias da 
informação 3 25
Aceleração do desenvolvimento/desenvolvimento da 
região 2 16,7
Aumento da demanda por imóveis/Construções na 
cidade 2 16,7

Geração de emprego 1 8,3
SUBTOTAL 8 66,7

SOCIOCULTURAL 
Interesse do setor público (Legislativo/Executivo) 2 16,7

Eventos ( Workshop realizado na UFC) 1 8,3

SUBTOTAL 3 25,0
EDUCACIONAL Alunos cada vez melhores 1 8,3

SUBTOTAL 1 8,3

TOTAL 12 100
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pertencentes à categoria economia local e infraestrutura, em que se evidencia a ampliação do 

setor de serviços no município. Na categoria sociocultural, foi relatada a interação da UFC 

com o setor público local. Por fim, apenas um relato da categoria educacional foi citado por 

um respondente, o qual relatou a vinda de alunos melhores como mudança substancial na 

região. 

No gráfico 30 consta a percepção dos professores de Quixadá sobre a opinião acerca 

da contribuição da UFC para o desenvolvimento da região onde está instalada. 

 
Gráfico 30 Você acha que a UFC pode vir a contribuir de modo ainda mais significativo 

para com o desenvolvimento da região (campus de Quixadá)? 
 

 
                             Fonte: SDI/UFC/2010 

 

Nesse quesito, houve unanimidade entre os respondentes, visto que 100% (n=8) 

deles acreditam que a UFC pode vir contribuir ainda mais para com o desenvolvimento 

regional. De maneira complementar, o item acima solicitava que, em caso afirmativo, os 

respondentes citassem até três ações para tal contribuição.  

Os relatos dos respondentes do campus de Quixadá foram categorizados conforme o 

quadro 16. 
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Quadro 16 Em caso positivo, cite até três ações que podem vir a contribuir de modo 
ainda mais significativo para com o desenvolvimento da região (campus de Quixadá). 

Fonte: SDI/UFC/2010 

 

Aspectos relativos à extensão e ações institucionais foram igualmente citados pelos 

respondentes, ambos com 35,7% (n=5) dos relatos analisados, com destaque para a oferta de 

cursos à população e para a necessária parceria da UFC com organizações do sertão central. A 

geração de profissionais qualificados em seus cursos, bem como o auxílio da UFC aos seus 

alunos foram citados como ações que podem contribuir para o desenvolvimento regional, que 

devem ser desenvolvidas no âmbito da graduação. 

O campus de Quixadá caracterizou-se pela exceção por não constar entre as respostas 

dos professores sugestão de ações no âmbito da pesquisa e da pós-graduação. É possível 

inferir que essa ausência deu-se em virtude do referido campus ser o mais recente do interior, 

necessitando, nesse primeiro momento, de uma concentração maior de esforços no 

fortalecimento das graduações. 

 

5.6 Análise das repercussões educacionais e sociais da interiorização – comunidade local 

 

De modo a complementar e permitir melhor avaliação das repercussões advindas do 

processo de interiorização buscou-se dados oriundos dos questionários aplicados junto aos 

moradores dos municípios do interior do Estado do Ceará onde a UFC tem campi instalados, 

CATEGORIA AÇÕES SUGERIDAS FREQUÊNCIA (%) 
  

EXTENSÃO 
 

Educação tecnológica para a população/Seminários e 
palestras sobre tecnologia/Com cursos para a 
população 3 21,4

 Cursos de extensão 2 14,3

SUBTOTAL 5 35,7

AÇÕES INSTITUCIONAIS 
DIVERSAS 

Interação com empresas/Parceria com a 
Petrobrás/Parceria com a Faculdade Rainha do 
Sertão 3 21,4

“Forçar” a região investir 1 7,15
 Após oferecer infraestrutura mínima 1 7,15

SUBTOTAL 5 35,7

GRADUAÇÃO 
Gerando mão de obra qualificada 2 14,3
Suporte aos alunos pela UFC/Aumentar tráfego de 
jovens 2 14,3

SUBTOTAL 4 28,6

TOTAL 14 100
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com vistas a avaliar o referido processo e oferecer possíveis direcionamentos que concorram 

para melhor servir à sociedade. 

Foram analisadas oito questões, sendo sete fechadas e uma aberta, que buscaram 

obter percepções dos moradores acerca dos cursos da UFC e efeitos para o município. 

Inicialmente, os residentes foram identificados por gênero, setor econômico de 

atuação, idade e tempo de residência com o intuito de traçar um perfil básico dos 

respondentes. 

 

5.6.1 – Percepções dos moradores pesquisados – Cariri 

 
Na região do Cariri, foram pesquisados 81 moradores com residência em Juazeiro do 

Norte e, quanto ao gênero, a amostra foi formada por 57% (n=46) do sexo feminino e 43% 

(n=35) do sexo masculino. Com relação ao setor econômico de atuação, entre as alternativas 

disponíveis, a maioria dos respondentes (90% ou n=73) assinalou a opção “outros”, sendo que 

grande parte atuava na prestação de serviços, enquanto 6% (n=5) trabalhava no setor hoteleiro 

e apenas 4% (n=3) atuava segmento farmacêutico.  

Entre os 81 respondentes, a faixa etária variou entre 18 e 58 anos de idade, com 

média de 30 anos e o tempo de residência no município teve um intervalo entre 1 e 52 anos, 

com média de 21 anos.  

O gráfico 31 contém as respostas dos moradores quando estes foram indagados se 

tinham conhecimento da existência de novos cursos universitários trazidos pela UFC. 

 

Gráfico 31 Você sabe que aqui em Juazeiro do Norte existem novos cursos universitários 
trazidos pela UFC? 

 
             Fonte: SDI/UFC/2010 
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Grande parte dos respondentes 73% (n=59) afirmou ter conhecimento dos cursos da 

UFC, enquanto 27% (n=22) os desconhecem. A despeito da maioria dos residentes locais 

terem conhecimento dos referidos cursos, a considerável incidência de pessoas que não tem 

essa informação não pode ser desconsiderada, carecendo, portanto, de melhor análise quanto à 

divulgação dos cursos da UFC na região do Cariri e, em particular, no município de Juazeiro 

do Norte, tendo em vista também a já anunciada criação da Universidade Federal do Cariri. 

Em seguida, os moradores foram instados quanto à influência dos novos cursos em 

sua empresa ou ramo de negócios. 

 

Gráfico 32 Sua empresa ou ramo de negócios tem sido afetado pelos novos cursos da 
UFC? 

 
             Fonte: SDI/UFC/2010 
 

Houve equilíbrio quanto à percepção da influência da presença da UFC nos 

segmentos de atuação laboral dos respondentes, visto que o mesmo percentual 41% (n=33) 

responderam de forma afirmativa e negativa.   

Ao serem perguntados se a vinda dos novos cursos ocasionou o aumento dos preços 

dos gêneros alimentícios, a maioria (68% ou n=55) não emitiu opinião, não respondendo, 

portanto, à questão. Entre os que afirmaram ter percebido alteração, o gráfico a 33 apresenta 

as respostas obtidas. 
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Gráfico 33 Você considera que esses novos cursos ocasionaram o aumento dos preços 
dos gêneros alimentícios? 

 
               Fonte: SDI/UFC/2010 
 

Na percepção destes respondentes, 62% (n=16), houve aumento no preço dos 

alimentos, enquanto outros 38% (n=10) não perceberam tal fato. Entretanto, diante do 

reduzido número de respostas não é possível fazer generalizações a respeito, sugerindo-se 

análise mais aprofundada a partir de índices de preços medidos pelos órgãos oficiais. 

Com relação ao aumento do preço dos aluguéis, os respondentes expressaram sua 

percepção, conforme o gráfico 34. 

 

Gráfico 34 Você considera que esses novos cursos ocasionaram o aumento do preço dos 
aluguéis residenciais? 

 
               Fonte: SDI/UFC/2010 
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Cabe observar que a maioria dos representantes da comunidade local (72% ou n=58) 

relatou não ter constatado aumento no valor dos aluguéis. Por outro lado, 27% (n=22) tiveram 

percepção oposta.  

No gráfico 35 é possível visualizar a opinião dos respondentes no que refere ao preço 

dos hotéis. 

 

Gráfico 35 Você considera que esses novos cursos ocasionaram o aumento do preço dos 
hotéis? 

 
              Fonte: SDI/UFC/2010 
 

Nesse caso, uma ampla maioria constatou (87% ou n=70) a elevação do preço dos 

serviços de hospedagem no município de Juazeiro do Norte. 

Os preços dos imóveis residenciais também foi alvo das perguntas direcionadas aos 

residentes locais com suas percepções contidas no gráfico 36. 

 
Gráfico 36 Você considera que esses novos cursos impulsionaram o preço dos imóveis 

residenciais? 

 
                 Fonte: SDI/UFC/2010 
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Grande parte dos moradores pesquisados, 69% (ou n=56) tem a percepção de que os 

preços dos imóveis foram impulsionados.  

O gráfico 37 mostra a opinião dos respondentes, quando indagados se os novos 

cursos trouxeram efeitos positivos para o município de Juazeiro do Norte. 

 

Gráfico 37 Você acha que esses novos cursos trouxeram consigo benefícios para o 
desenvolvimento do município de Juazeiro do Norte (região do Cariri)? 

 
                Fonte: SDI/UFC/2010 
 

Para 87% (n=70) dos respondentes, a vinda de novos cursos trazidos pela UFC 

trouxe benefícios para o município, com efeitos positivos para a comunidade local. 

Por fim, os respondentes foram solicitados a citar três benefícios que a presença dos 

cursos trouxe para o município. A tabela 16 congrega as percepções dos respondentes de 

Juazeiro do Norte. 

 

Tabela 16 Cite três benefícios que esses cursos trouxeram para o município de Juazeiro 
do Norte. 

BENEFÍCIO FREQUENCIA (%) 

Acesso à universidade pública    114 55 

Crescimento econômico 41 20 

Qualificação Profissional 16 8 

Aumento Populacional 13 6 

Aumento do turismo 12 6 

Maior quantidade de emprego 10 5 

Utilização da mão de obra local 03 1 

TOTAL 209 100 

                        Fonte: SDI/UFC/2010 
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O acesso à universidade pública (55%) foi o benefício mais citado entre os 

respondentes, os quais acreditam que a presença de novos cursos pode oportunizar aos 

moradores da região o acesso a uma vaga pública no sistema de ensino superior. Destaque-se 

também o aquecimento da economia local citado por 20% dos relatos que apontam a 

possibilidade de crescimento econômico no município como benefício. 

Averigua-se que, dentre os moradores pesquisados, há expectativas de melhoria para 

a região com a presença de novos cursos trazidos por uma IFES como a UFC, concorrendo 

para o desenvolvimento local. Por outro lado, essa nova dinâmica acaba por inflacionar preços 

de alguns serviços, como parte do cenário de novas e maiores demandas, que passam a 

dinamizar a região em diversas vertentes. 

 

 

5.6.2 - Percepções dos moradores pesquisados – Sobral 

 

Em Sobral, 80 residentes locais responderam ao questionário analisado. Neste 

município também prevaleceu o número de mulheres respondentes, com representação de 

59% (n=47), enquanto 41% (n=33) corresponderam a moradores do sexo masculino. No que 

se refere ao setor econômico de atuação, 31% (n=25) atuavam em restaurantes, 24% (n=19) 

no ramo de hotelaria, 20% (n=16) era vinculados a farmácias e 25% (n=20) não 

especificaram, em que segmento da prestação de serviços atuavam. A faixa etária dos 

respondentes teve uma variação entre 18 e 58 anos de idade, e o tempo de residência em 

Sobral variou entre 1 e 52 anos. 

O gráfico 38 contém as respostas dos moradores, no tocante ao conhecimento da 

existência dos novos cursos universitários. 
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Gráfico 38 Você sabe que aqui em Sobral existem novos cursos universitários trazidos 
pela UFC? 

 
                 Fonte: SDI/UFC/2010 
 

Ampla maioria afirmou ter conhecimento dos novos cursos presentes em Sobral. No 

entanto, 26% (n=21), entre os 80 respondentes, revelaram não ter essa informação. É preciso 

considerar que a presença de uma IFE precisa ser de total conhecimento da população e, 

assim como no Cariri, esse desconhecimento parcial pode ser um indicativo de que a UFC 

precisa se fazer ainda mais conhecida na região. 

O gráfico 39 mostra as percepções dos respondentes de Sobral quando foram 

questionados se sua empresa ou ramo de negócios tem sido afetado pelos novos cursos 

universitários.  

 
Gráfico 39 Sua empresa ou ramo de negócios tem sido afetado pelos novos cursos da 

UFC? 

 
              Fonte: SDI/UFC/2010 
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Nesse quesito, nota-se equilíbrio no percentual daqueles que afirmaram que seu setor 

de atuação foi atingido e aqueles que disseram não terem sido afetados, representados por 

41% (n=33) e 40% (n=32), respectivamente. 

Em Sobral, assim como ocorreu em Juazeiro do Norte, a maioria dos moradores 

pesquisados (n=54) não respondeu à pergunta sobre a percepção de aumento dos preços dos 

gêneros alimentícios. Nesse sentido, em virtude do baixo índice de respostas, optou-se por 

incluir no gráfico 40 apenas aqueles que expressaram opinião. 

 

Gráfico 40 Você considera que esses novos cursos ocasionaram o aumento dos preços 
dos gêneros alimentícios? 

 

 
             Fonte: SDI/UFC/2010 
 

 
Dentre os 26 moradores que expressaram sua percepção, 62% (n=16), afirmaram que 

os novos cursos ocasionaram reajuste nos preços dos gêneros alimentícios, ao contrário dos 

outros 38% (n=10) dos respondentes.  

O gráfico 41 apresenta os resultados referentes à indagação aos membros da 

comunidade local quanto a considerarem se esses novos cursos ocasionaram o aumento do 

preço dos aluguéis residenciais. 
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Gráfico 41 Você considera que esses novos cursos ocasionaram o aumento do preço dos 
aluguéis residenciais? 

 

 
                  Fonte: SDI/UFC/2010 

 
A maioria dos respondentes (73% ou n=58) considerou que o preço dos aluguéis 

residenciais não sofreu reajuste considerável. 

Já com relação ao aumento do preço dos serviços de hospedagem no município as 

respostas foram em sentido oposto ao quesito anterior, conforme apresenta o gráfico 42. 

 

Gráfico 42 Você considera que esses novos cursos ocasionaram o aumento do preço dos 
hotéis? 

 
              Fonte: SDI/UFC/2010 
 
Constata-se que, 84% (n=67) dos respondentes afirmaram ter havido aumento do 

preço do setor hoteleiro em Sobral, com a vinda dos novos cursos universitários. 

No que tange ao impulso nos preços dos imóveis residenciais, as respostas dos 

residentes locais constam no gráfico 43. 
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Gráfico 43 Você considera que esses novos cursos impulsionaram o preço dos imóveis 
residenciais? 

 
                                Fonte: SDI/UFC/2010 
 
 

Uma ampla maioria dos residentes pesquisados, 72% (n=58) assevera que, com a 

presença dos cursos, ocorreu um inflacionamento do preço dos imóveis residenciais. 

Com relação à percepção de que os novos cursos trouxeram benefícios para o 

desenvolvimento do município de Sobral, o gráfico 44 mostra a opinião dos respondentes. 

 

Gráfico 44 Você acha que esses novos cursos trouxeram consigo benefícios para o 
desenvolvimento do município de Sobral? 

 
                                     Fonte: SDI/UFC/2010 
 

Observa-se que considerável percentual de entrevistados 79% (n=63) acredita que a 

vinda de novos cursos foi acompanhada de efeitos positivos para Sobral. Por outro lado, 20% 

(n=16) não tiveram a mesma percepção. 
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Por fim, os residentes locais citaram até três benefícios decorrentes da presença dos 

novos cursos de formação superior, conforme constam na tabela 17. 

 

Tabela 17 Cite três benefícios que esses cursos trouxeram para o município de Sobral 
BENEFÍCIO FREQUENCIA (%) 

Acesso à universidade pública    110 51 

Crescimento econômico local 46 21 

Qualificação Profissional 15 7 

Aumento da empregabilidade local 14 6 

Aumento Populacional 13 6 

Aumento do turismo 13 6 

Uso da mão de obra local 5 2 

Crescimento imobiliário 1 - 

TOTAL 217 100 

                        Fonte: SDI/UFC/2010 
 

O acesso à universidade foi mais uma vez citado como maior benefício entre aqueles 

citados. Tal fato indica a percepção de que a presença de novos cursos como os da UFC, 

amplia as oportunidades de formação superior gratuita. O crescimento econômico local 

também foi citado de modo expressivo.  

 

5.6.3 - Percepções dos moradores pesquisados – Quixadá 

 

Em Quixadá foram consultados 30 residentes locais com o seguinte perfil: 60% 

(n=18) do gênero feminino e 40% (n=12) do sexo masculino. A faixa etária dos respondentes 

variou entre pessoas de 19 a 70 anos de idade, com tempo de residência no município 

variando entre 1 e 70 anos. A maioria 16,7% (n=5) disse atuar no segmento de 

alimentação/restaurante, enquanto outros 13,3% (n=4) pertenciam com o mesmo percentual 

ao setor hoteleiro e em farmácias, respectivamente. Outros 56,7% (n=17) disseram atuar em 

setores diversos, sem especificação.  

A idade mínima dos respondentes foi de 19 anos e máxima de 70 anos, com média de 

32 anos. Ademais, o tempo de residência em Quixadá variou entre 1 e 70 anos, com média de 

18 anos.  

Com relação ao conhecimento que os respondentes tinham da existência de cursos de 

formação superior trazidos pela UFC, o gráfico 45 apresenta as informações obtidas. 
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Gráfico 45 Você sabe que aqui em Quixadá existem novos cursos universitários trazidos 
pela UFC? 

 
            Fonte: SDI/UFC/2010 
 

Grande parte dos respondentes de Quixadá (73% ou n=22) disse ter conhecimento da 

existência desses cursos, enquanto outros 27% (n=8) ainda não possuem informação a esse 

respeito. 

O gráfico 46 apresenta o posicionamento dos respondentes quanto ao fato desses 

novos cursos terem afetado, ou não, a empresa ou ramo de negócio em que atuam. 

 

Gráfico 46 Sua empresa ou ramo de negócios tem sido afetado pelos novos cursos da 
UFC? 

 
               Fonte: SDI/UFC/2010 
 

Para mais da metade dos moradores entrevistados (57% ou n=17), o setor econômico 

em que atuam foi afetado pela presença dos novos cursos, enquanto 43% (n=13) não tiveram 

essa percepção.  
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Semelhante ao que ocorreu nas respostas dos moradores de Juazeiro do Norte e 

Sobral, a questão referente à percepção de aumento do preço dos gêneros alimentícios obteve 

elevado número de pessoas que não opinaram a respeito. Dessa forma, o gráfico 47 apresenta 

a percepção daqueles que emitiram seu posicionamento. 

 

Gráfico 47 Você considera que esses novos cursos ocasionaram o aumento dos preços 
dos gêneros alimentícios? 

 
              Fonte: SDI/UFC/2010 
 

Para 71% (n=10) daqueles que emitiram sua percepção, houve aumento do preço dos 

gêneros alimentícios. Cumpre ressaltar a dificuldade em fazer uma avaliação mais 

contundente a respeito, cabendo, portanto, análises posteriores que venham a elucidar melhor 

referido questionamento. 

O gráfico 48 refere-se à percepção dos moradores acerca do aumento do preço dos 

aluguéis residenciais. 
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Gráfico 48 Você considera que esses novos cursos ocasionaram o aumento do preço dos 
aluguéis residenciais? 

 
                Fonte: SDI/UFC/2010 
 

Nesse quesito, ampla maioria dos respondentes (80% ou n=24) afirmou não perceber 

reajuste de preço na locação de imóveis residenciais. 

Por outro lado, as percepções referentes aos preços dos serviços de hospedagem 

foram em direção oposta, conforme ilustra o gráfico 49. 

 

Gráfico 49 Você considera que esses novos cursos ocasionaram o aumento do preço dos 
hotéis? 

 
            Fonte: SDI/UFC/2010 
 

Para quase totalidade dos residentes pesquisados (97% ou n=29), houve incremento 

no preço dos hotéis do município de Quixadá. 
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No que tange ao preço dos imóveis em Quixadá, o gráfico 50 mostra a percepção dos 

residentes locais. 

 

Gráfico 50 Você considera que esses novos cursos impulsionaram o preço dos imóveis 
residenciais? 

 
              Fonte: SDI/UFC/2010 
 

Nesse item, grande parte dos respondentes (73% ou n=22) assevera que houve 

incremento no valor dos imóveis da região. 

No gráfico 51, observam-se os resultados referentes à indagação sobre efeitos 

positivos advindos da presença da UFC em Quixadá. 

 

Gráfico 51 Você acha que esses novos cursos trouxeram consigo benefícios para o 
desenvolvimento do município de Quixadá? 

 
             Fonte: SDI/UFC/2010 
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Assim como nos outros municípios analisados, com relação aos benefícios trazidos 

pela presença dos novos cursos universitários, a maioria dos respondentes de Quixadá (87% 

ou n=26) também afirmou que os efeitos trazidos pelos referidos cursos são positivos para a 

região. 

Na tabela abaixo foram agrupados os benefícios citados pelos residentes locais do 

município de Quixadá, advindos dos cursos trazidos pela UFC para a região. 

 

Tabela 18 Cite três benefícios que esses cursos trouxeram para o município de Quixadá 
BENEFÍCIO FREQUENCIA (%) 

Acesso à universidade pública    38 44 

Crescimento econômico local 15 17 

Maior quantidade de emprego 8 9 

Qualificação Profissional 7 8 

Aumento Populacional 7 8 

Aumento do turismo 5 6 

Crescimento imobiliário 5 6 

Utilização da mão de obra local 2 2 

TOTAL 87 100 

                        Fonte: SDI/UFC/2010 
 

Como nos outros dois municípios analisados, os dois benefícios mais citados foram o 

acesso à universidade pública e o crescimento econômico local, com 38% e 15% 

respectivamente. Cumpre destacar que, dentre os três municípios, o crescimento imobiliário 

teve maior representatividade em Quixadá. Os respondentes relataram ainda como efeitos 

positivos a possibilidade de aumento de emprego e a qualificação profissional dos residentes 

locais. 

Os dados analisados alusivos à comunidade local retratam as percepções desta 

quanto às possíveis repercussões que os novos cursos universitários presentes nos municípios 

podem ocasionar. Para que o processo de interiorização das IFES e, em particular, da UFC, 

seja consolidado, é imprescindível conhecer as carências e expectativas da comunidade local e 

da região, para que as IFES façam parte da vida dessas comunidades, cumprindo sua missão e 

contribuindo para o desenvolvimento regional. 
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6 CONCLUSÕES 

 
Partindo da premissa de que a interiorização do ensino superior é indispensável para 

a democratização, foi possível extrair respostas à pergunta de pesquisa deste estudo, a 

despeito das limitações existentes, haja vista a escassez de pesquisas que enfoquem de 

maneira mais incisiva a interiorização das IFES, enquanto processo recente no Estado do 

Ceará. 

Nesse sentido, ao término do percurso trilhado, foi possível assumir que a proposta 

de análise acerca da expansão e da interiorização do ensino superior, em particular da UFC, 

cumpre oferecer pistas para um melhor direcionamento de políticas dessa natureza.  

Mediante a indagação proposta no início deste trabalho, que versou sobre as 

repercussões educacionais e sociais advindas da presença da UFC no interior do Estado do 

Ceará, na perspectiva de alunos, professores e representantes da comunidade local, 

verificou-se que as diversas repercussões oriundas desse processo distribuíram-se em 

diferentes vertentes.  

Os campi da UFC instalados no interior do estado, mais precisamente nas regiões sul, 

norte e sertão central, possibilitaram a criação de novos cursos ou a expansão dos já 

existentes, oportunizando o acesso à formação universitária a um maior número de estudantes 

atendidos, concorrendo para a democratização da educação superior em regiões interioranas 

do estado, bem como para a configuração de um novo cenário educacional. 

Para atender o objetivo geral proposto, qual seja o de examinar as percepções e as 

repercussões da interiorização da UFC nos campi do interior do Estado do Ceará, na 

perspectiva de alunos, professores e membros da comunidade local, optou-se por segmentar a 

análise dos sujeitos da pesquisa, por campus de atuação, a partir do exame das respostas dos 

questionários, enquadrando a categorização dos relatos no critério da intertextualidade. 

A trajetória da dissertação atendeu também os objetivos específicos propostos, à 

medida que foi descrito o processo de interiorização da UFC, no contexto da expansão da 

educação superior brasileira; expuseram-se os pressupostos e as ações do REUNI, em 

particular os direcionados ao processo de interiorização da UFC. Além disso, identificou-se o 

perfil discente dos campi da UFC no interior do Estado do Ceará, a partir dos dados 

analisados. 

No tocante ao corpo discente, verificou-se a percepção de mudanças na vida pessoal. 

Para os estudantes pesquisados, a inserção acadêmica oportunizou a ampliação da rede de 

contatos, desenvolveu o senso de responsabilidade, de disciplina, de crescimento intelectual e 
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ainda abriu novas perspectivas de realização pessoais e profissionais. Cabe citar que os alunos 

relataram sentimentos de elevação da autoestima, do prestígio e do reconhecimento familiar e 

social, em virtude de estudarem em uma IFES. 

O interesse em continuar estudando após a conclusão do curso superior revela que os 

estudantes dos campi do interior estão dispostos a estender o processo formativo o que, por 

certo, será fator determinante para a instalação de cursos de pós-graduação nessas regiões, 

gerando assim um círculo virtuoso e novas demandas acadêmicas. 

Morar na região após concluir o curso de graduação está no ideário da maioria dos 

estudantes dos campi do interior, que acreditam no potencial da região onde estudam, bem 

como no surgimento de novas oportunidades, dada a carência de profissionais qualificados 

nessas localidades. Muitos expressaram o desejo de contribuir para o desenvolvimento local, 

com aplicação dos conhecimentos adquiridos nos bancos da academia; outros revelaram 

como motivação o vínculo afetivo e familiar na região. Esses relatos são indícios de 

importantes repercussões sociais que podem vir a ser geradas nessas localidades e nos seus 

entornos. 

Por outro lado, há que levar em consideração o número de estudantes que não tem 

o mesmo interesse, sobretudo por vislumbrarem outras possibilidades fora do lugar onde 

recebem a formação acadêmica. Esses relatos são indicativos de lacunas existentes, por 

exemplo, a ausência de cursos de pós-graduação em determinada áreas ou a carência de 

postos de trabalhos mais atrativos. 

 Merece ainda destaque o campus de Quixadá que registrou o menor percentual de 

alunos com interesse em trabalhar na região. Em virtude de ser a unidade mais recente, 

concebida como polo da área de tecnologia da informação, cabe uma análise mais acurada das 

necessidades e perspectivas ali existentes, incluindo os passos que o campus deverá trilhar 

para se consolidar como polo tecnológico.  

Dessa forma, sugere-se a realização de estudos que avaliem de forma mais específica 

o referido campus e os seus objetivos institucionais, a fim de otimizar os efeitos positivos da 

interiorização da UFC no sertão central do Ceará. Nessa mesma direção, são indicadas ações 

institucionais articuladas para todos os campi, de modo a criar mecanismos focados na 

fixação dos estudantes no local onde recebem a formação acadêmica, evitando processos 

migratórios e a fuga de talentos do interior para a capital. 

Com relação às propostas de trabalho para esse alunado, verificou-se que o mercado 

local ainda não está absorvendo satisfatoriamente a mão de obra em formação haja vista o 

que declarou a maioria entrevistados. Urge, portanto, uma maior articulação entre a UFC e o 
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setor produtivo local, com vistas a oferecer oportunidades de estágios aos alunos, forma mais 

proveitosa de propiciar o intercâmbio entre o meio acadêmico e o profissional. 

A percepção dos professores acerca das repercussões decorrentes da presença da 

UFC no interior do estado oferece importantes conclusões e indicativos para a continuidade 

desse processo. A falta de infraestrutura é unanimidade entre as necessidades dos seus alunos. 

Essas carências estruturais são devidas, em parte, ao fato de o processo de interiorização da 

UFC ainda ser recente. Ainda assim, é imperiosa a ideia de desenvolver uma cultura de 

planejamento, que antecipe a solução de problemas dessa natureza, de modo que a otimização 

da infraestrutura preceda outros momentos da expansão. 

A formação básica deficitária relatada pelos professores expõe o sério problema da 

qualidade da educação nos níveis médio e fundamental, o que deixa, invariavelmente, graves 

lacunas que ficam nítidas nas dificuldades de aprendizagem desses alunos. Sabe-se que essa 

problemática não é privilégio dos municípios do interior do estado, no entanto, a universidade 

precisa desconstruir os muros que a cercam e participar de modo mais ativo da busca de 

soluções desse problema, por exemplo, aproximando-se mais próxima da escola básica. 

Os docentes indicaram ações que a UFC pode empreender para contribuir ainda mais 

com o desenvolvimento regional, ratificando a necessidade de fortalecer as ações de extensão 

nos campi do interior. Conquanto já seja palpável a contribuição da UFC ao interior do estado 

sua relação com as comunidades precisa ser intensificada através das diversas atividades 

indicadas pelos professores. Na visão do corpo docente, a UFC prescinde de uma melhor 

divulgação dos cursos ofertados, de suas ações e dos projetos desenvolvidos. Para tanto, 

sugere-se a participação mais efetiva do segmento de comunicação social e marketing da 

UFC, por meio de suas mídias: rádio, TV e impressos. 

Por fim, foi possível observar que a presença da UFC no interior já repercute 

favoravelmente no cotidiano das populações beneficiadas. Estas revelam perceber os 

benefícios decorrentes da instalação de cursos universitários naquelas localidades. Todavia, 

cabe observar que, paralelamente aos efeitos positivos da interiorização da UFC na 

dinamização da economia local, surgem problemas como a elevação dos preços dos imóveis 

residenciais e a consequente especulação imobiliária.  

Verificou-se que um percentual não desprezível de moradores desconhece a presença 

dos novos cursos universitários trazidos pela UFC, o que, uma vez mais, reforça a 

necessidade de a UFC se fazer conhecida nas localidades onde atua. 

Pelo que se expôs até agora, a avaliação contida nesta pesquisa veio a contribuir com 

uma reflexão em torno da interiorização da UFC, como forma de democratizar seu acesso 
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espacial e de fomentar o deslocamento da instituição para regiões distantes da capital. A 

ampliação do acesso ao ensino superior em IFES como a UFC inaugura, na maioria vezes, o 

sonho de gerações com a conquista da formação universitária, em regiões com baixíssimos 

índices de nível superior entre a sua população. 

De modo conclusivo, a presente dissertação oferece pistas para novas pesquisas e 

estudos que venham a contemplar outros enfoques, tais como: análises comparativas do 

desempenho de alunos do interior e da capital; estudos com egressos das unidades acadêmicas 

interioranas; análise da viabilidade de novos cursos nos campi dos municípios de Crateús e 

Russas, bem como na Universidade Federal do Cariri, que integrará, além dos campi de 

Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato, dois outros nos municípios de Icó e Brejo Santo. Trata-

se, portanto, de um vasto campo a ser explorado por outros pesquisadores. 
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