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RESUMO 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi de analisar impactos diretos e indiretos gerados pela 

adesão ao programa REUNI na UFPR Palotina e pela UTFPR Toledo; bem como seus 

espraiamentos e influências no desenvolvimento local das cidades que as hospedam. A 

justificativa se pauta na atualidade da discussão sobre o ensino superior público federal 

no Brasil e na escassez de estudos sobre o REUNI, quando analisado sob a ótica de seu 

potencial de interferência no espaço urbano e no desenvolvimento local. Partiu-se do 

pressuposto de que a trajetória da política educacional de ensino superior (a partir de 

1990) contribuiu para moldar o papel das universidades frente ao desenvolvimento e 

que, a partir de então, uma universidade pública pode ser fator suficiente para alterar a 

dinâmica urbana e o desenvolvimento local. Foi produtivo examinar a trajetória da 

política de educação, a literatura sobre os impactos da educação superior no 

desenvolvimento, concepções de desenvolvimento, de política pública e de política 

educacional, a fim de compreender o cenário que culminou na viabilidade do Programa. 

Para compreender empiricamente o problema, desenvolveu-se um estudo de caso 

comparativo entre duas IES localizadas no Oeste Paranaense, a Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), campus de Palotina e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), campus de Toledo, cuja adesão ao REUNI promoveu mudanças institucionais 

que foram responsáveis por desencadear demandas de expansão física e do acréscimo 

populacional, as quais, por sua vez, imprimiram modificações às dinâmicas das cidades. 

Para captar estas mudanças, o principal instrumento de coleta de dados foi o 

questionário, aplicado a amostras da população acadêmica dos campi (acadêmicos, 

técnicos-administrativos e docentes). Os questionários coletaram informações 

categorizadas como ‘impactos econômicos diretos’ (efeitos quantitativos) que se 

referiam à renda mensal disponível e aos gastos mensais dos alunos e servidores em 

razão do consumo e da permanência na cidade para estudo/trabalho. A categorização 

dos ‘impactos econômicos indiretos’ utilizou variáveis qualitativas, tais como: 

percepção de mudanças no ambiente urbano, retenção de graduados na região e 

desempenho da instituição e da comunidade acadêmica na pesquisa e extensão. O 

método de análise foi essencialmente qualitativo e a descrição dos resultados adotou o 

método descritivo e interpretativo. De modo geral, constatou-se que as universidades 

produziram efeitos econômicos imediatos, materializados no incentivo ao dinamismo da 

economia dos municípios de Palotina e Toledo, principalmente em decorrência da 

injeção de renda dos acadêmicos e servidores. Efeitos mais sutis relacionados ao 

desenvolvimento urbano também foram identificados. Esse estudo registra 

contribuições para as IES e cidades dos efeitos emanados pelo REUNI que foi pensado 

como uma estratégia de interiorização da educação pública superior e, ao alocar IES em 

localidades que diferem das tradicionais áreas centrais, foi responsável por promover 

acesso e inclusão social e por desencadear demandas econômicas que provavelmente 

não se engendrariam sem o impulso de uma política pública. 

 

Palavras-chave: Universidade e Desenvolvimento; Ensino Superior Público Federal; 

Programa REUNI. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research was to analyze direct and indirect impacts generated 

by the adherence to the REUNI program at UFPR Palotina and UTFPR Toledo; as well 

as their spreading effects and influences on local development of the cities that host the 

universities. The justification was guided by the current discussion about federal public 

higher education in Brazil, and by the lack of studies about REUNI, when analyzed 

from the perspective of its interference potential in the urban space and local 

development. The research started with the assumption that the path the higher 

education policy took from 1990 contributed to mold the university role towards the 

development and, thereafter, a public university may be sufficient factor to alter the 

urban dynamics and local development. It was productive to examine the education 

policy path, the literature about the impact of higher education in development, 

conceptions of development, of public policy and educational policy, in order to 

understand the scenario that led to the viability of the program. To empirically 

understand the problem, a comparative case study between two institutions located in 

West Paraná, the Federal University of Paraná, campus Palotina (UFPR) and the 

Federal Technological University of Paraná, campus Toledo, whose adherence to the 

REUNI provoked institutional changes that were responsible for triggering demands for 

physical expansion and population growth, which, in their turn, printed alteration in the 

dynamic of the cities. To capture these changes, the primary data collection instrument 

was a questionnaire, applied to samples of the academic population (students, 

administrative technicians and professors, on both campuses). The questionnaires 

collected information categorized as' direct economic impacts’ (quantitative effects), 

regarded to the monthly income that was available and to the monthly expenses of 

students and federal employees due to consumption and staying in the city for 

study/work. The categorization of 'indirect economic impacts' used qualitative variables, 

such as: perception of changes in the urban environment, retention of graduates in the 

region and performance of the institution and the academic community in research and 

extension. The method of analysis was essentially qualitative and, the description of the 

results adopted the descriptive and interpretive method. Altogether, it was endorsed that 

the universities produced immediate economic effects, materialized into encouraging 

dynamism of the economy of the cities of Palotina and Toledo, mainly due to the 

income injection from academic and employees. More subtle effects related to urban 

development have also been identified. This study registries contributions to the 

institutions and cities from the effects emanating by the REUNI program, which was 

designed as an internalization strategy of public higher education and, when allocating 

institutions in areas that differ from the traditional central areas, it was responsible for 

promoting social access and inclusion and for triggering economic demands which were 

unlikely to be engendered without the push of a public policy. 

 

 

Key words: University and Development; Federal Public Higher Education; REUNI 

Program. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho se centra na discussão do ensino superior público federal no Brasil 

e na forma como que a política educacional é capaz de influenciar a atuação da 

Instituição de Ensino Superior (IES) que, por sua vez, pode condicionar o espaço em 

que está localizada contribuindo, com isso, para o desenvolvimento (seja nas dimensões 

local, regional e urbana). 

No que tange a política educacional, a análise do percurso das medidas 

normativas permite identificar que uma reforma da educação superior está em curso 

desde o período que sucedeu a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), nº. 9.394/96, cuja promulgação deu início a uma série de 

transformações nas relações entre IES, sociedade e Estado. A reforma introduziu 

mudanças nos modelos de gestão do ensino superior que, desde então, desafiam as IES 

a evoluírem da missão do ensino, da pesquisa e da extensão para se engajarem nos 

processos produtivos locais e regionais, com vistas a atuarem ativamente nos processos 

de desenvolvimento. 

Partindo do pressuposto, atestado por Borges (2004), de que a existência de uma 

universidade pública é, na maioria dos casos, fator suficiente para alterar os serviços 

urbanos e o desenvolvimento local de uma cidade, a pesquisa procura exercitar uma 

avaliação, mediante um estudo de caso, sobre como a política de ensino superior possui 

papel relevante nos recursos e requisitos para o desenvolvimento urbano e local. 

A discussão acerca do papel, da atuação, de uma IES no desenvolvimento (seja 

local ou regional) parte da percepção de que sua existência atrai novos personagens 

socioeducativos para a cidade na qual a instituição está localizada. Por sua vez, eles 

redefinem dinâmicas urbanas, ao impactarem na demanda de bens de consumo materiais 

(despesas com moradia, alimentação, vestuário, material didático, etc.) e imateriais 

(cursos complementares – conhecimentos adicionais, lazer, entretenimento, etc.). Além 

disso, a infraestrutura local também é alterada, não apenas pela construção física, como 

também pela expansão territorial e imobiliária da cidade que surge pela necessidade de 

acomodação do excedente de pessoal (acadêmicos, docentes, técnicos-administrativos e 

visitantes). Dessa forma, a relevância dos efeitos econômicos decorrentes do 

funcionamento de uma universidade pública reside na dinamização da economia do 
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município no qual a IES está localizada. Embora o efeito do espraiamento
1
 transborde 

as fronteiras dos municípios e atinja as regiões (considerando a literatura que aborda os 

efeitos da universidade no desenvolvimento regional), os gastos relacionados ao 

funcionamento da universidade mostram-se mais intensos no local. 

Considerando a existência de diversos planos e programas direcionados para as 

instituições de ensino superior público federal, para atender os requisitos desta pesquisa, 

optou-se por trabalhar com um recorte específico, qual seja: Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) do governo 

federal, instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, cujo principal objetivo 

é expandir o sistema de educação superior no âmbito federal, através da criação de 

cursos de graduação e do aumento do número de vagas nos cursos existentes; bem como 

criar novos campi e aumentar a infraestrutura dos em funcionamento (BRASIL, 2007). 

O interesse por empreender uma investigação sobre os possíveis efeitos desse Programa 

se deu em razão da sua atualidade e por ser pouco explorado em pesquisas acadêmicas, 

até então2, para o qual foram identificados poucos estudos voltados à análise do REUNI 

e do significado da IES como dinamizadora da economia local. Quando atrelados os 

dois temas, REUNI e impactos de uma IES, não se encontrou nenhum estudo. A 

escassez de estudos desta natureza pode se dar em razão do reconhecimento da 

universidade pela sua importância social e pela formação de pessoas, em detrimento dos 

demais aspectos econômicos. Sem dúvida, os aspectos sociais da universidade pública 

são seus principais condicionantes, porém, à universidade também estão atrelados 

aspectos de importância secundária (tais como os aspectos econômicos) que são 

igualmente relevantes para o desenvolvimento. Além disso, a motivação para a pesquisa 

reside na curiosidade de explorar um tema que é substancialmente relevante ao se 

considerar as proporções do programa REUNI3 e as implicações da criação e/ou 

expansão de uma IES na economia local e regional. Mediante a ele, abre-se um leque 

para discutir as possibilidades de (re)definição do espaço urbano e (re)configuração 

regional, a partir dos serviços educacionais. 

Perante a situação descrita e considerando as condições de formulação de 

problema propostas por Gil (2008), quais sejam, imersão sistemática no objeto de 

                                                           
1
 Spillovers ou externalidades. 

2
 Maiores detalhamentos sobre esse aspecto estão disponíveis em: 2.1 ESTADO DA ARTE. 

3
 Até 2010, ocorreu um aumento de 47% das vagas nas universidades federais. Deste percentual, 75% 

foram em cursos noturnos e 43% em licenciaturas. Até 2011, foram criadas 14 novas universidades e 

mais de 100 campi (BRASIL, INEP, 2011). Vide Seção 3.3. 



3 

 

estudo e estudo da literatura existente, o desenvolvimento desta pesquisa procura 

responder a seguinte questão: Quais os impactos gerados por uma instituição de ensino 

superior criada/expandida pelo Programa REUNI que contribuem para alterar as 

dinâmicas de desenvolvimento local e urbano? 

A fim de responder ao problema posto, optou-se por desenvolver a pesquisa por 

meio da metodologia de estudo de caso, escolhendo duas instituições de ensino superior 

localizadas no Oeste Paranaense. A partir de então, formulou-se o objetivo geral desta 

pesquisa, que foi de analisar os impactos diretos e indiretos (no curto prazo) gerados 

pela UFPR Palotina e pela UTFPR Toledo, que aderiram ao Programa REUNI, nas 

cidades que as hospedam e a influência destes impactos no desenvolvimento local. 

Para este fim, trabalhou-se com os seguintes objetivos específicos: a) 

caracterizar a economia das cidades que as hospedam; b) situar o programa REUNI no 

contexto de reforma educacional do ensino superior; c) caracterizar as instituições de 

ensino superior sob a ótica de sua expansão pelo programa REUNI; d) identificar o 

comportamento dos gastos realizados pela comunidade acadêmica com o consumo e 

permanência no município; e) identificar impactos indiretos decorrentes dos serviços 

prestados pela IES à comunidade. 

O método de análise foi essencialmente qualitativo; e considerando os objetivos 

do trabalho, a pesquisa adotou o método descritivo e interpretativo (GIL, 2008; 

MARCONI E LAKATOS, 2007). O ambiente da pesquisa foi composto por duas 

instituições de ensino superior públicas federal onde foi implantado o REUNI, os campi 

da Universidade Federal do Paraná e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná,  

nas respectivas cidades de Palotina e de Toledo, localizadas no Oeste do Paraná. 

O universo e amostra foram compostos por documentos das instituições relativos 

a evolução do quadro institucional desde a adesão da IES ao REUNI, por dados das 

cidades relativos setores de bens e serviços, que se constituíram a partir da instalação e 

expansão de tais campus e, também por informações fornecidas pelos seguintes sujeitos: 

acadêmicos, docentes e servidores técnicos-administrativos, através da aplicação de 

questionários. 

Para sustentação da argumentação da pesquisa, o trabalho foi organizado da 

seguinte forma
4
:  

 

                                                           
4
 Informações mais detalhadas sobre a estrutura de cada capítulo encontram-se nas seções introdutórias 

dos mesmos. 
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Figura 1 – Estrutura da dissertação - 2015 

 
Fonte: elaborada pela autora (2015). 

 

 

Com esta pesquisa espera-se demonstrar a maneira como a trajetória da política 

educacional de ensino superior (de 1990 em diante) contribuiu para moldar o papel das 

universidades frente ao desenvolvimento, fazendo-a emergir como uma organização 

dinamizadora da economia local. Dentro desta nova missão da universidade, programas 

como o REUNI, cuja implantação intervém na realidade urbana, local e regional; 

embora baseada na justificativa de equalizar o acesso à educação superior de grupos 

historicamente excluídos da sociedade e de diminuir a discrepância entre a oferta 

pública e privada ganham espaço. Para tanto, esta pesquisa trabalhou com os efeitos 

diretos (qualitativos) e indiretos (quantitativos) emanados pelas citadas IES, expandidas 

pelo REUNI, no funcionamento dos municípios que estão alocadas. Parte-se do 

pressuposto de que ambas as universidades são instituições com relevância econômica e 

social para os municípios que as hospedam e, portanto, contribuem ativamente para o 

desenvolvimento local.  
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METODOLOGIA 

 

A modificação da missão das instituições de ensino superior, condicionada pela 

contrarreforma da educação superior que foi iniciada na década de 1990, e que 

culminou com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

Lei nº 9.394/96, deixou em evidência a função das IES em atuar junto ao mercado, 

respondendo as suas demandas e oferecendo serviços à comunidade.  

Vindo de encontro às diretrizes impostas pela LDB/96, o Plano Nacional de 

Desenvolvimento de 2007 introduziu pela primeira vez a proposta do Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI 

que, reconhecendo o desfalque das instituições federais frente ao desenvolvimento da 

educação, propôs a expansão das instituições de instituições públicas de ensino superior 

federal através do aumento do número de vagas nos cursos presenciais existentes, 

aumento do número de cursos, em especial os noturnos e racionalização das formas de 

gestão, no que tange tanto as atividades administrativas quanto as docentes (BRASIL, 

2001b; BRASIL, 2007b). 

Estudos sobre desenvolvimento local e regional
5
 têm apontado a relevância de 

uma instituição de ensino superior para o desenvolvimento do local e da região que 

hospedam uma IES. 

Alguns impactos econômicos são claramente observados, em especial, aqueles 

decorrentes do gasto dos alunos, docentes e técnicos-administrativos com consumo e o 

investimento das universidades na infraestrutura local (LOPES, 2001; SANTOS, 2007). 

Outros impactos são intangíveis, tais como a contribuição da instituição para a formação 

do capital humano (pela formação de mão-de-obra e aglomeração de pessoal 

capacitado), do capital social (com suas relações com a comunidade e projetos 

extensionistas que agem em prol do desenvolvimento social) e por intermédio da 

pesquisa (que contribuiu para aumentar o nível tecnológico do local e região). Apesar de 

sutis e de serem difíceis de mensurar, estes impactos são tão importantes quanto os 

impactos relacionados aos gastos, a geração de demanda de consumo e ao aumento da 

infraestrutura local, principalmente por contribuírem para o desenvolvimento social. 

                                                           
5
 Por exemplo, Calder e Greenstein (2001), Lopes (2001), Oanã (2004), Lester (2005), Smith (2006), 

Santos (2007), Strauf e Schrer (2008), Gubiani et al (2010), Hoff et al (2011), Shikida et al (2013),. Ver 

Capítulo 2. 
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Considerando estes pressupostos, surge o seguinte questionamento: “De que 

maneira a criação/expansão de uma instituição de ensino superior, pelo Programa 

REUNI, influencia as dinâmicas de desenvolvimento urbano e local?”. 

Para responder a tal questionamento, num primeiro momento, buscou-se a 

quantificação de recursos financeiros que o funcionamento de uma instituição de ensino 

superior gera para o município no qual está localizada, utilizando como principal 

variável, os salários recebidos pelos servidores e o auxílio recebido por alunos oriundos 

de outros municípios
6
. A opção por estas variáveis se deu em razão de sua natureza 

quantificável e que excluem a possibilidade de interferência de fatores externos que 

também impactam a economia local. Estas variáveis impactam na geração de emprego e 

renda (quantificável ao analisarem-se os salários dos servidores e a renda disponível dos 

acadêmicos, composta por bolsas de estudo e ajudas de custo fornecido aos estudantes, 

pela instituição e pelos tutores). Elas também geram impactos relacionados com o 

aumento da demanda agregada, ocasionado pelos gastos dos alunos, dos professores e 

dos técnicos-administrativos com a permanência na cidade (gastos com moradia, 

alimentação, lazer, livros, etc.). Ambos impactos (geração de emprego e renda e 

aumento da demanda agregada) são imprescindíveis para identificar modificações na 

economia local e, consequentemente, nas funcionalidades urbanas, uma vez que gera 

demanda por novos serviços e em maior quantidade. Em posse da renda, investiga-se o 

comportamento dos gastos com consumo realizado nos municípios. 

Num segundo momento, buscou-se avaliar as contribuições indiretas das IES, 

dentre as quais, destacaram-se: as mudanças ocorridas no ambiente urbano decorrentes 

do funcionamento da universidade, a formação de mão-de-obra, a aglomeração de 

servidores capacitados, a retenção de jovens na cidade
7
 e a retenção de diplomados

8
. 

Estas variáveis são imprescindíveis para a formação do capital humano. Além destes, 

outros impactos indiretos analisados nesta pesquisa evidenciam a capacidade de uma 

IES em aumentar o nível tecnológico local e regional, por intermédio do 

desenvolvimento e da execução de projetos de pesquisa. Também, destacaram-se os 

projetos de extensão, responsáveis por promover parcerias e interação entre 

                                                           
6
 Os gastos dos servidores realizados com o recebimento dos salários em virtude da permanência na 

cidade para trabalho e os gasto dos alunos oriundos de outros municípios com a permanência na cidade 

onde estudam. 
7
 Refere-se a população que já morava na cidade antes do ingresso na universidade e, tendo a opção de 

cursar o ensino superior em sua localidade de origem, teve sua migração evitada. 
8
 Profissionais que trabalham na cidade ou na região após a conclusão do ensino superior. 
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universidade e sociedade. Estes projetos invariavelmente contribuem para aumentar o 

nível de confiança e de solidariedade local, fator que resulta na criação e expansão do 

capital social. 

Acredita-se que este conjunto de variáveis quantitativas e qualitativas compõe 

um rol de fatores capaz de condicionar processos de desenvolvimento local, urbano e 

até regional. Apesar das instituições de ensino superior produzirem efeitos de longo 

alcance, conforme explicado no Capítulo 2 (Revisão da Literatura), esta pesquisa optou 

por trabalhar os efeitos evidentes em âmbito local. 

 

1.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa é considerada de caráter descritivo e interpretativo em virtude de 

seu objetivo geral ter se focado em analisar os impactos diretos e indiretos gerados pelas 

universidades federais, criadas ou expandidas pelo Programa REUNI, nas cidades que 

as hospedam e a influência destes impactos no desenvolvimento urbano e local. De 

acordo com Gil (2008), uma pesquisa descritiva deve pressupor a descrição das 

características da população ou fenômeno sob estudo e deve buscar estabelecer relações 

de causalidade entre as variáveis e fenômenos. 

Quanto à abordagem, a pesquisa apresenta caráter qualitativo, uma vez que foi 

esboçada a realidade das instituições sob estudo, explorando e descrevendo os detalhes 

encontrados com a coleta de dados. Ainda, esta pesquisa observa a tipologia do estudo 

de caso. De acordo com Godoy (1995), o estudo de caso é uma análise aprofundada de 

um ambiente, um sujeito ou uma situação. No caso desta pesquisa, estudaram-se as 

cidades de Palotina e Toledo que hospedam duas instituições de ensino superior, a 

UFPR Palotina e a UTFPR Toledo respectivamente, onde se desenvolve um estudo 

comparativo-descritivo.  

 

1.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Primeiramente, destaca-se o ambiente da pesquisa, composto por duas 

instituições de ensino superior federal, sendo elas: a Universidade Federal do Paraná e a 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná e suas respectivas cidades hospedeiras, 

Palotina e Toledo, localizadas na Mesorregião Oeste Paranaense. 
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Figura 2 - Mesorregião Oeste Paranaense - 2003 

 
Fonte: Extraído de IPARDES (2003, p. 8). 

 

É importante destacar que dos 50 municípios da região Oeste Paranaense, sete 

hospedam universidades e/ou institutos de instituições públicas de ensino superior 

federal que aderiram ao Programa REUNI (até o ano de 2014), conforme resumido no 

Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Instituições públicas de ensino superior federal existentes no Oeste 

Paranaense - 2014 
SIGLA NOME CRIAÇÃO OBSERVAÇÕES CURSOS5 

UTFPR 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná – Campus 

Medianeira 

Lei nº 11.184, de 07 

de outubro de 2005¹ 

Instalado oficialmente em 1987. 

Expandido pelo REUNI desde 2007 

Total de 

Cursos: 9 

 

UFPR 

Universidade 

Federal do Paraná – 

Setor Palotina 

Resolução 09/1992 – 

COUN² e Lei n. 

1143 da Prefeitura 

Municipal em 

19/08/92 

Reconhecido pelo Ministério da 

Educação e do Desporto, Portaria n.  

1262/99. Publicada no DOU³ de 

13/08/99. Adesão ao REUNI em 2009. 

Total de 

Cursos:8 

 

UNILA 

Universidade 

Federal da 

Integração Latino-

Americana – 

Campus Foz do 

Iguaçu 

Lei nº 12.189, de 12 

de janeiro de 2010. 

Destinada a integração latino-

americana, com ênfase no Mercosul. 

Total de 

Cursos:16 

 

IFPR 

Instituto Federal do 

Paraná – Campus 

Foz do Iguaçu 

Lei 11.892 de 29 de 

dezembro de 20084. 

O IFPR foi transformado a partir da 

Escola Técnica da Universidade 

Federal do Paraná (ET-UFPR), pela 

Lei 11.892/08 

Total de 

Cursos: 7 

 

UTFPR 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná – Campus 

Lei nº 11.184, de 07 

de outubro de 2005¹. 

Transformada a partir do Centro 

Federal de Educação Tecnológica do 

Paraná (Cefet-PR) e inaugurado em 05 

Total de 

Cursos: 5 
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Toledo de fevereiro de 2007, 

IFPR 

Instituto Federal do 

Paraná – Campus 

Assis Chateaubriand 

Lei 11.892 de 29 de 

dezembro de 20084. 

Assim como os demais Institutos 

Federais, O IFPR – Assis 

Chateaubriand foi criado pela Lei 

11.892/08, que instituiu a Rede Federal 

de Educação Profissional e 

Tecnológica. Porém, suas atividades se 

iniciaram em 2012. 

Não possui 

curso superior 

 

IFPR 

Instituto Federal do 

Paraná – Campus 

Cascavel  

Lei 11.892 de 29 de 

dezembro de 20084. 

Assim como os demais Institutos 

Federais, O IFPR – Cascavel foi criado 

pela Lei 11.892/08, que instituiu a 

Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica. Porém, suas atividades 

se iniciaram em 2010. 

Não possui 

curso superior 

 

UTFPR 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná – Campus 

Santa Helena 

Portaria nº. 2.497 de 

29 de novembro de 

2013 de autorização 

de funcionamento 

Publicado no DOU³ em 04 de 

dezembro de 2013 

Total de 

Cursos: 2 

 

Fonte: elaborado pela autora (2014). Dados extraídos dos sites das instituições. 

¹ Com a Lei nº 11.184, de 07 de outubro de 2005, os CEFET-PR foram transformados em universidades 

especializadas. 

²Conselho Universitário da Universidade Federal do Paraná. 

³ Diário Oficial da União. 
4 

A Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008 instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 
5 

Contaram-se os cursos de Bacharelado, Licenciatura e Tecnológicos, excluindo a Pós-Graduação (Lato 

sensu e Stricto sensu) e os cursos técnicos.  

 

Com o objetivo de selecionar as cidades e instituições para pesquisa, elaborou-se 

a Tabela 1, a fim de justificar a escolha das IES e das cidades. 

 

Tabela 1 - Municípios do Oeste Paranaense que possuem instituições públicas de 

ensino superior federal - 2014 

NOME HAB.¹ 
ÁREA¹ 

km² 
URBANIZAÇÃO² 

IDH-

M² 
IES 

ADESÃO 

REUNI 
PORTE

9
 

Assis 

Chateaubriand 
33.988 969,587 87,85% 0,729 IFPR 2012 Pequeno 

Cascavel 305.615 2.100,831 94,36% 0,782 IFPR 2010 Médio 

Foz do Iguaçu 263.508 617,700 99,17% 0,751 
UNILA 

IFPR 

2010 

2008 
Médio 

Medianeira 44.149 328,732 89,41% 0,763 UTFPR 2005 Pequeno 

Palotina 30.327 651,238 85,93% 0,768 UFPR 2009 Pequeno 

Santa Helena 24.895 758,227 53,76% 0,744 UTFPR 2013 Pequeno 

Toledo 128.448 1.196,999 90,74% 0,768 UTFPR 2007 Médio 

Fonte: elaborada pela autora (2014). Dados extraídos dos sítios do IBGE (2014) e IPARDES (2010). 

¹ População estimada no ano de 2013 (IBGE, 2014). 

² Dados do IPARDES (2010). O IDH-M é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e contabiliza a 

expectativa de vida ao nascer, a educação (frequência escolar) e o PIB renda per capita. 

 

                                                           
9
 De acordo com dados populacionais do IBGE (2014), os municípios podem ser categorizados quanto ao 

seu porte pelo número de habitantes. Dessa forma, cidades de pequeno porte possuem 500 a 100 000 

habitantes; cidades de médio porte possuem de 100 001 a 500 000 habitantes e; cidades de grande porte 

possuem mais de 500 000 habitantes. Aplicando a metodologia populacional do IBGE, tem-se a 

classificação dos municípios da região Oeste Paranaense que hospedam instituições de ensino público 

federal, quanto ao seu porte. 
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A partir da exposição destes dados, a opção pelas cidades de Palotina e Toledo 

em detrimento das outras que formam a região Oeste Paranaense se deu pela 

similaridade de ambas quando comparado o número de cursos ofertados, a proximidade 

geográfica e, principalmente, pela data de adesão ao REUNI, uma vez que as 

instituições mais novas, tais como a IFPR de Assis Chateaubriand e a UTFPR de Santa 

Helena possuem um histórico institucional menor, e que ainda não imprimiram 

mudanças tão significativas no urbano e local quando comparadas a instituições mais 

antigas. Além disso, o IFPR de Assis Chateaubriand e de Cascavel ofertam apenas 

cursos técnicos, que não se enquadram como cursos superiores.  

A cidade de Medianeira tem a tradição de abrigar o CEFET, e foi a primeira 

dentre o universo a incorporar-se ao REUNI, contudo, em razão do vínculo profissional 

da mestranda com a UFPR Palotina, que tal como Medianeira tem o mesmo porte 

populacional, decidiu-se fazer um estudo comparativo entre cidades de porte 

diferenciados, e resolveu-se incorporar a amostra do estudo de caso as instituições de 

Palotina e de Toledo que aderiram e implantaram o REUNI em períodos de tempo mais 

próximos. A cidade de Foz do Iguaçu não foi incluída na amostra em razão de uma 

instituição apenas ofertar curso técnico e a outra ter um caráter internacional, além do 

que, o município tem sua economia baseada no turismo, o que o difere da economia de 

agronegócio encontrada no restante da região Oeste Paranaense.  

Atentou-se para a diferença de porte, porém, considerando a proximidade 

geográfica, a similaridade entre as taxas de urbanização e de IDH-M, acredita-se que a 

diferença populacional não interferiu na metodologia. 

De acordo com os objetivos explicitados, tanto as cidades quanto as instituições 

e parte de suas comunidades acadêmicas compuseram o presente estudo. Os servidores 

técnicos-administrativos, os docentes e os acadêmicos oriundos de outros municípios 

(que estabeleceram moradia na cidade pesquisada) compuseram o universo 

populacional do estudo. Os demais alunos das instituições, quais sejam: aqueles 

residentes na cidade antes do ingresso na IES e os alunos pendulares (que realizam 

movimento de ida e volta) também participaram da análise. A participação deste grupo 

no processo de resposta ao questionário foi necessária, na medida em que no momento 

da aplicação desse instrumento não foi possível separá-los. Contudo, quando do 

processo de tabulação e de material da pesquisa de campo procedeu-se a separação. Para 

fins de responder ao problema da pesquisa consideraram-se os dados provenientes dos 
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acadêmicos que estabeleceram residência nas cidades investigadas, após ingressarem na 

IES. 

Foi necessário tomar conhecimento da população de estudantes advindos de 

outros municípios para extrair-se uma amostra dessa população. Para os docentes e 

técnicos-administrativos
10

 considerou-se o universo que foi utilizado quando do envio 

dos questionários.  

Ao calcular amostra dos acadêmicos utilizou-se a técnica de amostragem 

aleatória estratificada
11

 (AAE). Adotou-se um erro amostral de 5% e nível de confiança 

de 95%. Para os acadêmicos da UFPR, trabalhou-se com oito estratos (referentes aos 

oito cursos) e para os acadêmicos da UTFPR, utilizaram-se cinco estratos (referentes 

aos cinco cursos).  

No caso da UFPR Palotina, em setembro de 2014 foram colhidos os dados 

referentes à população de acadêmicos, ou seja, o número de alunos matriculados em 

todos os cursos da instituição
12

. Estes dados foram fornecidos pela Secretaria 

Acadêmica de Graduação da UFPR Palotina, contendo o número total de alunos 

matriculados com a cidade de origem. 

A partir desses dados referentes aos acadêmicos, foi possível excluir aqueles 

oriundos do próprio município (residentes no município de Palotina antes do ingresso 

na instituição). A Secretaria alertou sobre a possibilidade de que alguns acadêmicos 

oriundos de fora da cidade e que estabeleceram residência no município de Palotina, 

poderiam ter alterado seus dados cadastrais junto ao sistema, atualizando o endereço 

para a cidade de Palotina (neste caso, estes alunos seriam categorizados como se já 

morassem no município antes do ingresso na instituição). Antes do início da coleta de 

dados, houve necessidade de considerar que, nestas situações, correr-se-ia o risco de 

excluir estes acadêmicos da amostragem. Entretanto, após o término da coleta e com a 

análise dos dados, não foi encontrado nenhum aluno nesta situação. 

                                                           
10

 Foi necessário extrair a amostragem da população de docentes e da população de técnicos-

administrativos em separado, uma vez que as categorias não recebem o mesmo salário, o que impacta no 

perfil do consumo. 
11

 A opção pela amostragem aleatória estratificada ocorreu em virtude da possibilidade de dividir-se a 

população alvo (os acadêmicos) em subgrupos homogêneos (estratos). Assim, utilizou-se a amostragem 

estratificada proporcional, cuja fórmula selecionou elementos da amostra dentro dos vários estratos, 

proporcionalmente ao tamanho total de cada um dos estratos. 
12

 Engenharia em Aquicultura, Tecnologia em Biocombustíveis, Tecnologia em Biotecnologia, 

Licenciatura em Computação, Licenciatura em Ciências Exatas, Engenharia em Aquicultura, Medicina 

Veterinária, Agronomia, Ciências Biológicas Licenciatura e Bacharelado. 



12 

 

Também, foi considerada a possibilidade de existir acadêmicos que constem no 

sistema como residentes de outros municípios, porém, estes realizam movimento 

pendular diário para estudo (ida e volta da Universidade). Nestes casos, o sistema indica 

que o acadêmico é oriundo de outro município, mas não indica se ele estabeleceu 

residência em Palotina ou se ele realiza movimento pendular diário. Estes alunos 

precisariam ser excluídos da amostragem, por não realizarem nas cidades os tipos de 

gastos visados por essa pesquisa na cidade onde estudam. 

Considerando estas limitações e com vistas a reduzir ao máximo a possibilidade 

de considerar os acadêmicos que fazem movimento pendular e/ou desconsiderar aqueles 

que, oriundo de outros municípios, alteraram seu endereço de residência no sistema para 

a cidade de Palotina, incluiu-se no questionário (Apêndice C, questão 1) uma pergunta 

sobre a origem dos acadêmicos. Assim, no momento da aplicação do questionário, 

pôde-se identificar a origem exata dos acadêmicos, que puderam optar entre: a) 

residente em outro município antes do ingresso na Universidade; b) residente em 

Palotina antes do ingresso na Universidade e; c) residente em outro município, mas 

realiza movimento diário (ida e volta) para estudo. 

Os dados com a quantidade total de alunos matriculados por curso serviram de 

base para moldar as amostragens. A Tabela 2 apresenta a forma como as amostragens 

foram definidas, considerando as limitações descritas e buscando encontrar a melhor 

maneira de superá-las. 

A primeira coluna da Tabela 2 apresenta os cursos. A segunda coluna 

(Matriculados) apresenta o total de alunos matriculados por curso, independente da 

origem. Na terceira coluna (Excluídos - Palotina), constam os acadêmicos que o sistema 

da universidade indicou como residentes na cidade de Palotina. Estes foram excluídos 

da população considerada para a amostragem. A quarta coluna (Excluídos - Pendular) 

apresenta os acadêmicos que assinalaram o item do questionário alegando realizar 

movimento pendular
13

 e assim como a coluna anterior, foram excluídos da população 

considerada para a amostragem. A quinta coluna define a população considerada para a 

pesquisa (levando em conta os dados das colunas anteriores), precedida pela sexta 

coluna que apresenta as amostras representativas para cada curso, calculada pela técnica 

de amostragem aleatória estratificada. 

                                                           
13

 Nota-se que a maior parte dos acadêmicos que realizam movimento pendular estão matriculados nos 

cursos noturnos, uma vez que os horários dos cursos integrais tornam a pendularidade inviável. 
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Portanto, destaca-se que definição correta da amostragem ocorreu 

concomitantemente com a coleta de dados, visto que o conhecimento do universo de 

acadêmicos a priori ficou impossibilitado devido às restrições do sistema institucional. 

Com a amostragem definitiva, pôde-se retirar-se a amostragem aleatória estratificada 

(AAE) da população de alunos.  

 

Tabela 2 - Discriminação da População e das Amostras da UFPR Palotina - 2014 

Curso Matriculados 
Excluídos 

Palotina* 

Excluídos 

(Pendular)** 

População 

Considerada 

Amostra 

Representativa 

Agronomia 303 119 2 182 63 

Ciências Biológicas 151 78 0 73 25 

Eng. Aquicultura 24 4 0 20 7 

Lic. Computação e 

Lic.Ciências Exatas  
41 20 4 17 6 

Medicina Veterinária 422 78 0 344 118 

Tec. Biocombustíveis e 

Tec. Biotecnologia  
255 123 27 105 36 

Total: 1196 422 33 741 255 

Fonte: elaborada pela autora (2014). Dados de pesquisa, UFPR (2014). 

* Excluídos por serem residentes de Toledo antes do ingresso na Universidade. 

** Excluídos por realizarem movimento pendular e, portanto, não estabelecem residência fixa no 

município onde estudam. 

 

No mesmo período, a Direção da UFPR Palotina forneceu uma listagem 

contendo o quantitativo de docentes e técnicos-administrativos em educação ativos no 

campus, com os respectivos e-mails. Os questionários foram enviados para 100% da 

população
14

 (100 docentes e 55 técnicos) e obteve-se um índice de retorno de 38% para 

os docentes e de 38,2% para os técnicos. 

Para a UTFPR Toledo, também durante o mês de setembro de 2014, foram 

colhidos os dados referentes ao número de alunos matriculados em todos os cursos da 

instituição
15

. Estes dados foram fornecidos pela Assessoria de Graduação (ASGRAD) e 

pelo Departamento de Registro Acadêmico (DERAC), contendo o número total de 

alunos matriculados com a cidade de origem. 

Em posse dos dados referentes aos acadêmicos, o mesmo procedimento de 

extração das amostras utilizado para a população acadêmica da UFPR Palotina foi 

aplicado para as amostras da UTFPR Toledo. O resultado dos procedimentos adotados 

durante a coleta para a extração das amostras encontra-se compilado na Tabela 3. 

 

                                                           
14

 Optou-se por enviar os questionários para 100% da população, uma vez que pesquisas como a de 

Freitas et al (2006) e de Gonçalves (2008)  indicam que a taxa de retorno de questionários online é baixa 

quando comparada ao retorno de questionários físicos. 
15

 Engenharia Civil, Engenharia Eletrônica, Licenciatura em Matemática, Tecnologia em Processos 

Químicos e Tecnologia em Sistemas para Internet. 
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Tabela 3 - Discriminação da População e das Amostras – UTFPR Toledo - 2014 

Curso Matriculados 
Excluídos 

(Toledo)* 

Excluídos 

(Pendular) ** 

População 

Considerada 

Amostra 

Representativa 

Engenharia Civil 322 132 19 171 89 

Engenharia Eletrônica 268 124 14 130 68 

Lic. em Matemática 115 57 36 22 12 

Tec. em Processos 

Químicos 
140 80 32 28 15 

Tec.em Sistemas 34 25 2 7 4 

Total: 879 418 103 358 188 

Fonte: elaborada pela autora (2014). Dados de pesquisa, ASGRAD UTFPR (2014). 

* Excluídos por serem residentes de Toledo antes do ingresso na Universidade. 

** Excluídos por realizarem movimento pendular e, portanto, não estabelecem residência fixa no 

município onde estudam. 

 

No mesmo período, a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos 

(COGERH) forneceu uma listagem contendo o quantitativo de docentes e técnicos-

administrativos em educação ativos no campus, com os respectivos e-mails. Os 

questionários foram enviados para 100% da população (99 docentes e 56 técnicos) e 

obteve-se um índice de retorno de 22,2% de participação dos docentes e de 37,5% dos 

técnicos. 

 

1.3 FONTE DE DADOS 

 

Considerando a multiplicidade de objetivos desta pesquisa, de fontes de dados e 

de métodos de coleta, a Figura 2 destina-se a clarificar a abordagem metodológica. 
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Figura 3 – Esquema metodológico da pesquisa - 2014 

 
Fonte: elaborada pela autora (2014). 

 

A principal fonte de dados que atendeu ao objetivo de identificar o 

comportamento dos gastos da comunidade acadêmica nos municípios e o de identificar 

impactos indiretos emanados das IES
16

 foi o questionário. Justificou-se a aplicação dos 

questionários por ser uma das únicas abordagens que permite que as relações de 

causalidade entre a universidade e a cidade sejam primariamente investigadas
17

. 

Os questionários foram aplicados a três públicos diferentes (docentes, técnicos-

administrativos e acadêmicos), de duas instituições (UFPR Palotina e UTFPR Toledo). 

A “Parte I” dos questionários objetivou identificar a renda disponível para 

consumo e quais setores da economia local recebem a renda a fim de identificar o 

montante que corresponde às despesas com aluguel, alimentação, estudos 

complementares, transporte, lazer, materiais didáticos, etc. Buscou-se quantificar as 

despesas realizadas na economia local de cada uma das cidades, por intermédio dos 

salários dos servidores e da renda discente, considerando que estes montantes 

                                                           
16

 Os demais objetivos específicos citados na Introdução desta dissertação são atingíveis por intermédio 

de fontes secundárias, conforme constado na Figura 2. 
17

 A opção por esta ferramenta de coleta de dados se deu pela limitação encontrada em estudos desta 

natureza (de análise de impacto de uma universidade) no que diz respeito à causalidade entre a 

contribuição efetiva da universidade e os impactos e índices globais de desenvolvimento da cidade, uma 

vez que o crescimento também pode ser desencadeado por outros fatores que são externos a universidade. 
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representam fluxos adicionais de renda. Estes fluxos adicionais podem ser adotados 

como variáveis capazes de exercer um efeito dinâmico e multiplicador sobre a 

economia, que aumenta exponencialmente à medida que novos cursos são abertos. Isto 

porque, os gastos efetuados pela IES, pelos servidores e pelos acadêmicos são 

direcionados, em sua maioria, para a economia local. 

Em seguida, a “Parte II” objetivou auferir a contribuição de cada um destes 

atores para o desenvolvimento da comunidade local (por intermédio dos projetos de 

extensão) e para o aumento do estoque de tecnologia e produção de conhecimento (com 

os projetos de pesquisa). Neste momento, procurou-se identificar efeitos mais sutis e 

intangíveis que são emanados pelas IES em razão de suas atividades. Entre eles, os 

efeitos decorrentes dos serviços prestados à comunidade. Esses serviços potencializam o 

uso de recursos públicos, uma vez que o poder público municipal pode fazer outro tipo 

de uso do montante que seria aplicado no tipo de serviço que os projetos das 

universidades se encarregam de cooperar. 

Além disso, os questionários aplicados aos docentes e técnicos-administrativos 

continham uma questão sobre a percepção da ocorrência de mudanças no ambiente 

urbano. Objetivou-se captar mudanças no ambiente urbano e na prestação de serviços 

(especialmente os públicos) que podem estar atrelados a existência da IES. 

O questionário aplicado aos acadêmicos trazia uma pergunta sobre intenção de 

trabalho após a conclusão do ensino superior. Procurou-se saber se o entrevistado 

desejava trabalhar na cidade, na região, no Estado, no país ou no exterior, com o intuito 

de investigar a tendência de retenção de diplomas na região, fator fundamental para o 

desenvolvimento local e para a formação de um estoque de capital humano. 

 

1.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA 

 

Na UFPR Palotina a coleta de dados iniciou-se no mês de outubro, após 

conversa com a Direção da instituição e apreciação do pedido de colaboração com a 

pesquisa e de liberação de dados, encaminhado à Reunião do Conselho Setorial, 

realizada no dia 17 de outubro de 2014. Enquanto isso, na UTFPR Toledo, a coleta de 

dados iniciou-se no mês de setembro de 2014, por intermédio de contato inicial 

realizado pessoalmente pela mestranda. 

Os questionários destinados aos acadêmicos, de ambas as instituições, foram 

aplicados in loco pela mestranda, observando os horários de aula (por curso) de cada 
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parcela da amostra. Vale relembrar que para a composição da amostragem excluíram-se 

os alunos residentes no município e os estudantes pendulares, porém, para a aplicação 

dos questionários, optou-se por solicitar que todos os presentes na sala de aula no 

momento da aplicação respondessem o questionário (em virtude das limitações dos 

dados institucionais, explicadas na página 11 e 12). 

Os questionários aplicados aos servidores docentes e técnicos-admistrativos 

foram enviados por e-mail, utilizando-se da ferramenta Google Form
18

. 

 

1.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados qualitativos se baseou no pressuposto de descrição e 

interpretação dos dados, explicando e caracterizando os fenômenos observados e 

articulando-os em relações de causas e consequências (MINAYO, 1992). 

Os dados coletados foram trabalhados e arquivados em planilhas do Software 

Microsoft Excel, por instituição (UFPR Palotina e UTFPR Toledo) e por categoria 

(docentes, técnicos e acadêmicos). Após a tabulação, utilizou-se a estatística descritiva 

para embasar as análises interpretativas.  

A tabulação na forma de planilhas se deu em razão do compromisso que a 

pesquisadora estabeleceu com cada uma das instituições em disponibilizar os dados não 

manipulados para as respectivas instituições, que os usarão para fomentar políticas 

institucionais, em especiais, políticas assistencialistas. 

 

1.6 VALIDADE E CONFIABILIDADE DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa seguiu os pressupostos de validade prévia, prezando o caráter 

descritivo e explicativo das etapas de definição de objetivos iniciais, do tema, do 

problema e dos processos metodológicos. Além disso, cumpriu-se o sequenciamento 

das etapas do projeto de pesquisa (da coleta, da análise e da interpretação de dados), o 

                                                           
18

 O Google Form é uma ferramenta gratuita e livre da empresa Google Ltda. que permite a confecção de 

questionários e formulários online, para posterior envio. Essa ferramenta é aplicável para elaboração de 

pesquisas e colheita de informações. O público que receberá a enquete é selecionado pelo endereço de e-

mail. O receptor do questionário pode abri-lo a qualquer momento e, assim que o questionário for 

respondido, as respostas são enviadas ao remetente (pesquisador), de maneira anônima. Os questionários 

foram elaborados de forma que cada respondente pudesse responder apenas uma vez. O remetente 

consegue saber o número de respondentes, porém, não consegue identificar quem são. As respostas dos 

questionários são compiladas em uma planilha ou podem ser visualizadas na forma de relatório. 
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que contribui para tornar os resultados qualitativos mais confiáveis (OLLAIK e 

ZILLER, 2012). 

Em se tratando da confiabilidade das fontes de dados primários, ressalta-se que 

para a população de acadêmicos os questionários foram aplicados pessoalmente, em 

uma tentativa de evitar viés interpretativo ou qualquer ocorrência estranha e indesejada 

para a pesquisa. Por sua vez, para as populações de docente e de técnicos-

administrativos, os questionários online foram desenvolvidos de maneira didática, 

contendo explicações e exemplos, a fim de diminuir subjetividades interpretativas. 

No que tange validade externa desta pesquisa, os estudos de Lopes (2001), 

Santos (2007) e Borges (2004) analisaram os gastos da comunidade acadêmica no 

município hospedeiro e concluíram que as instituições de ensino superior são uma fonte 

relevante de recursos financeiros para a economia local e o consumo dos servidores e 

dos alunos contribuem de forma significativa para o mercado de bens e serviços destes 

municípios. Considerando a existência de estudos semelhantes que atingiram resultados 

também semelhantes, acredita-se que na capacidade de generalização desta pesquisa
19

. 

 

1.7 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

A primeira limitação encontrada diz respeito à inviabilidade de se trabalhar com 

a população total que compôs o universo desta pesquisa, ou seja, de se empreender uma 

pesquisa censitária. Apesar das amostragens serem representativas e igualmente aceitas 

no meio acadêmico, pelo fato desta pesquisa abordar o montante de despesas realizadas 

por membros da comunidade acadêmica, acredita-se que a pesquisa censitária seria mais 

representativa por quantificar o total de gastos de toda a população acadêmica, e não 

apenas das amostras. 

Uma segunda limitação deve-se ao fato de não ter sido encontrada uma 

metodologia global para a avaliação de impactos diretos e indiretos decorrentes da 

existência de uma instituição de ensino superior
20

. A abordagem metodológica que 

suportou esta pesquisa foi condicionada pelas informações que se tornaram disponíveis 

                                                           
19

 A capacidade de generalização diz respeito sobre a possibilidade de repetição do experimento (neste 

caso, dos fenômenos). A pesquisa qualitativa deve conter “capacidade de generalização”, com a qual 

qualquer outro pesquisador possa desenvolver a mesma observação e encontrar resultados semelhantes. 
20

 A metodologia aplicada nesta dissertação foi elaborada a partir das metodologias contidas em estudos 

com objetivos semelhantes (abordados no Capítulo 2 – Revisão da Literatura). Porém, nestes estudos, o 

foco recaia em uma, duas e no máximo três variáveis (formas de impacto), não sendo encontrada uma 

metodologia de alcance global (vide seção 2.1 – Estado da Arte). 
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ao longo da investigação e a inexistência de uma base de dados impôs claros limites à 

escolha do método de pesquisa e consequentemente aos tipos de impactos passíveis de 

análise. Dessa forma, reconhece-se que houve dimensões de impacto que não foram 

analisadas. Por esta razão, sublinha-se que este estudo lança apenas um olhar crítico 

sobre algumas das variáveis capazes de influenciar o desenvolvimento, variáveis que 

compõem um complexo quebra-cabeça de papéis e formas de atuação que uma 

universidade pode apresentar no desenvolvimento local. 

Uma terceira limitação que pôde ser apontada diz respeito a inexistência de 

estudos que analisaram o Programa REUNI com “um olhar de dentro para fora”, ou 

seja, levando em conta as dinâmicas que ocorrem dentro do âmbito da universidade e 

como estas dinâmicas são capazes de mobilizar o ambiente urbano e a economia local.  

Apesar de inovador, é um desafio trabalhar-se com temas pouco estudados, pois 

se corre o risco de cometer omissões que poderiam ser evitadas se existissem outros 

estudos que analisassem o mesmo fenômeno por outras variáveis e estilos de pesquisa. 
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2. O IMPACTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO DESENVOLVIMENTO  

 

No processo de construção de qualquer conhecimento é correto supor que as 

teorias venham antes da experiência, sob a forma de inquérito, de problematização. Por 

isso, antes de se apresentar os resultados obtidos, inicia-se pela revisão da literatura que 

circunda a temática desta pesquisa, quais sejam: o impacto da educação superior no 

desenvolvimento, conceitos de desenvolvimento e conceitos de política, em especial, a 

política educacional para o ensino superior federal. 

Considerando que esta pesquisa engloba temas independentes entre si, porém, 

complementares e transversais, organizou-se a Figura 4, que apresenta o esquema do 

capítulo de revisão da literatura, a fim de facilitar a compreensão dos temas abordados. 

 

Figura 4 – Esquema dos capítulos de Revisão da Literatura - 2014 

 
Fonte: elaborada pela autora (2014). 

 

Complementando a Figura 4, a Tabela 4, compila os blocos temáticos e os 

pesquisadores mais citados no capítulo de revisão da literatura. 
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Tabela 4 – Compilação dos blocos temáticos da pesquisa e principais autores - 2014 
BLOCOS TEMÁTICOS  PESQUISADORES DESTACADOS 

1. IMPACTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO 

DESENVOLVIMENTO: 

  

1.1 Elementos substancialmente teóricos 

 Calder e Greenstein (2001), Cunha 

(2004), Strauf e Schrer (2008) e Gaspar 

(2011),  

   

1.2 Elementos substancialmente empíricos 

 Banco Mundial (1995), UNESCO 

(1998), Oanã (2004), Relatório da 

Universidade de Arkansas (UALR, 

2005), Smith (2006), Gubiani et al 

(2010) e Shikida et al (2013).    

   

2. CONCEPÇÕES DE DESENVOLVIMENTO EM 

UM CONTEXTO DE INFLUÊNCIA POLÍTICA  

  

   

2.1 DESENVOLVIMENTO  
 Hirschman (1961), Furtado (1983) e 

Oliveira (2002). 

   

   

2.1.1 Desenvolvimento local 

 Schultz (1987), Putnam (1996), Amaral 

Filho (2001), Milani (2003), Oliveira e 

Souza-Lima (2003), Haddad (2009), 

Ferrera de Lima (2010) e Alves et al 

(2013). 

   

2.1.2 Desenvolvimento urbano 
 Sposito (2004), Carlos (2007) e 

Rodrigues e Baeninger (2010).  

   

2.2 POLÍTICA  Maar (1982) e Weber (2010). 

   

2.2.1 Política Pública  Teixeira (2002). 

   

   

2.2.2 Política Social  Demo (1994). 

   

2.3 TRAJETÓRIA DA REFORMA DO ENSINO 

SUPERIOR  

 LDB (1968), CF (1988), LDB (1996), 

Soares (2001), Catani (2002), PDE 

(2007), Hermida (2012), Decretos e Leis 

referentes à educação superior. 

   

2.3.1 Programa REUNI  PNE (2001), REUNI (2007), Leda e 

Mancebo (2009), Santos (2009), Censo 

da Educação Superior (2010), SDR 

(2012), Sisu (2014), MEC (2014),  

Fonte: dados da pesquisa bibliográfica. Elaborada pela autora (2014). 

 

O Capítulo 2 aborda os impactos que uma IES pode gerar no ambiente local, 

cujos reflexos possuem potencial de influenciar positivamente o desenvolvimento 

urbano, local e regional. Ele está divido na seção 2.1, que apresenta o Estado da Arte da 

temática e na seção 2.2, que trabalha parte da literatura existente sobre os impactos da 

educação superior nos processos de desenvolvimento local e regional. Esta seção 2.2 
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encontra-se dividida nos itens 2.2.1 (onde se apresenta um histórico sobre a evolução 

teórica do papel da universidade no desenvolvimento) e 2.2.2 (apresentando 

considerações atuais sobre o papel das universidades no desenvolvimento). 

 

2.1 ESTADO DA ARTE 

 

Considerando que este trabalho enlaça diferentes temas, optou-se por 

desenvolver nesta seção a relação de uma instituição de ensino superior com o 

desenvolvimento, considerando a interferência do programa REUNI. Para o quê, 

realizou-se um levantamento e mapeamento sobre a produção acadêmica que trata dos 

temas: “IES e Desenvolvimento” e “Programa REUNI”. Buscou-se dissertações, teses, 

artigos em periódicos, comunicações em anais de congressos e de seminários, relatórios 

científicos, etc. A busca foi feita via internet, em bases de dados, dentre as quais: o 

banco de periódicos científicos
21

 da Capes e o banco de teses e dissertações da Capes
22

. 

De forma sucinta, os resultados encontrados estão expostos na Tabela 5 (para 

resultados detalhados, consultar Apêndice D). 

 

Tabela 5 - Resultado do levantamento bibliográfico - 2014 

Natureza da Referência Quantidade 

Anais (Congresso, Encontro) 4 

Dissertação de Mestrado 19 

Monografia de Graduação 0 

Periódico Internacional 1 

Periódico Nacional (online e/ou impresso) 10 

Relatório de Projeto de Pesquisa em IES 0 

Relatório de Pesquisa Internacional 3 

Tese de Doutorado 5 

TOTAL 40 

Fonte: elaborada pela autora a partir do Portal de Periódicos da Capes e pesquisa via internet (2014). 

 

Esse levantamento bibliográfico permitiu concluir que existe trabalhos que 

reconhecem a importância da instituição de ensino superior pública, mas desenvolvidos 

com o objetivo de apurar: i) a importância do ensino, da pesquisa e da extensão; ii) do 

ensino na formação profissional e na composição de capital humano; iii) a importância 

da pesquisa e da extensão como forma de fomentar a inovação, a ciência e a tecnologia 

                                                           
21

 Disponível em: <http://www.periodicos.capes.gov.br/>. Acesso em: março 2014. 
22

 Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/>. Acesso em: março 2014. 
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e o empreendedorismo local; iv) a formação de ambientes de cooperação através das 

parcerias entre IES e empresa; v) o sistema de avaliação da educação superior; vi) a 

contrarreforma da educação superior e a gestão e o financiamento universitário. Porém, 

os focos destes trabalhos não fazem parte do escopo da presente pesquisa. 

Correndo o risco de cometer omissões injustas, os trabalhos que mais se 

assemelham aos objetivos da pesquisa em tela são: Lopes (2001) que desenvolveu sua 

dissertação de Mestrado em Economia com o objetivo de medir o impacto dos gastos 

relacionados ao funcionamento da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 

sobre a economia local; Santos (2007) cuja dissertação de Mestrado em 

Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente buscou verificar se as IES de Vitória da 

Conquista – BA são decisivas no desenvolvimento local, através de formação de APLs; 

o artigo de Borges (2004) que procurou mostrar a importância da Universidade Estadual 

de Santa Catarina - UESC como fonte de recursos para a economia local; o trabalho de 

Shikida et al. (2013), apresentado em encontro, com o objetivo principal de analisar o 

efeito que a Universidade Estadual de Ponta Grossa apresenta sobre o desenvolvimento 

da região na qual se localiza através da construção de um índice de desenvolvimento 

municipal e; Gubiani et al. (2010), também apresentado em evento, com o objetivo de 

propor um modelo para medição das atividades desenvolvidas pelas IES, sobre os 

impactos na economia, através da análise de variáveis (IDH-M). 

A partir do cenário acima, conclui-se que são poucos os estudos voltados para a 

análise da importância do funcionamento das instituições de ensino superior públicas 

para as localidades onde estão inseridas, especialmente no Brasil. 

 

2.2 A EDUCAÇÃO SUPERIOR E O PAPEL DAS IES NO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL: GÊNESE E ATUALIDADES 

 

Esta seção trabalha parte da literatura existente sobre os impactos da educação 

superior nos processos de desenvolvimento local e regional utilizando principalmente os 

trabalhos de Lopes (2001), Calder e Greenstein (2001), Oanã (2004), Smith (2006), 

Santos (2007), Strauf e Schrer (2008), Gubiani et al (2010) e Shikida et al (2013). 

Ressalta-se que a maioria dos estudos utilizados nesta seção são internacionais, 

dada a escassez de produção nacional sobre o tema. 

Antes de apresentar as principais teorias sobre os efeitos de uma instituição de 

ensino superior no local e na região, no item 2.2.1 apresenta-se um breve histórico sobre 
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a evolução teórica do papel da universidade no desenvolvimento regional e a mudança 

na percepção da existência de uma universidade em um local sob a ótica dos moradores 

e atores existentes no entorno.  

 

2.2.1 Histórico sobre a percepção das IES como força motriz para o desenvolvimento 

 

Oanã (2004) explica que nem sempre as IES foram vistas como instituições 

importantes para o desenvolvimento. Ao estudar o papel das universidades no 

desenvolvimento de algumas regiões dos Estados Unidos, o autor percebeu que as crises 

urbanas que configuraram a década de 1960 nos estados norte-americanos resultaram 

em um senso comum de que as IES deterioravam sua vizinhança. Para o autor, as 

pessoas externas ao âmbito acadêmico temiam o aumento de custos, dos serviços 

urbanos e da infraestrutura geral, além de julgarem negativamente a “invasão” de 

estudantes na região, fenômeno denominado por Allison (2006 apud FERNANDES, 

2007, p. 17) de studification
23

. 

Desde então, inúmeras IES passaram a se preocupar com o entorno, envolvendo-

se em seu desenvolvimento e considerando as necessidades do local onde estão. Com o 

passar do tempo, elas perceberam que cooperar com o desenvolvimento local pode 

trazer benefícios para ela própria, lançando luz aos estudos sobre a cooperação e suporte 

entre universidade, membros da comunidade e economia local e regional (OANÃ, 

2004). 

A partir disso, de acordo com Oanã (2004), a visão de que as IES são 

prejudiciais as áreas nas quais estão localizadas, progressivamente, tem desaparecido. E 

isso tornou-se mais visível a partir da década de 1990, com a expansiva evolução da 

economia baseada no conhecimento e, neste cenário, o papel das IES no 

desenvolvimento local e regional passou a ser imperativo para a concorrência com base 

no conhecimento. 

Nos primórdios do sistema de ensino superior agentes externos as IES atribuíam-

lhe um papel restrito, limitando-o a educação dos indivíduos. Sob esta ótica, a educação 

superior não era vista como um fator promovedor de benefícios coletivos, mas apenas 

de benefícios individuais, pois a visão predominante era de que um indivíduo com 
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 Allison (2006 apud Fernandes, 2007, p. 17) explica que a população local pode considerar a chegada de 

estudantes como um impacto negativo, uma vez que a população local acaba sendo substituída por uma 

população transitória, com potencial de realocar a oferta de serviços, de comércio e de contribuir para o 

aumento de terras e imóveis na região.  
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ensino superior possuiria mais vantagens e oportunidades de crescimento individual 

quando comparado a indivíduos sem este grau de ensino (UALR, 2005). 

As pessoas com educação superior alcançam melhores postos trabalho e, via de 

regra, recebem melhores salários. Seguindo este raciocínio, melhores salários refletem 

em maior qualidade de vida, acúmulo de riquezas, aumento de consumo, etc. 

Com o passar do tempo, este tipo de visão contribuiu para formar as primeiras 

conexões entre as IES e o desenvolvimento. Sob esta lógica, a educação superior 

tornou-se uma prioridade individual ao possibilitar que os indivíduos alcancem 

melhores posições no mercado de trabalho que, conforme o desenrolar das dinâmicas 

econômicas, refletem no crescimento da economia local e regional.  

Adiante na história, as primeiras IES que se engajaram nas pesquisas acadêmicas 

e começaram a produzir pesquisas científicas obtendo resultados satisfatórios, cujas 

descobertas tornaram-se capazes de melhorar a vida na sociedade: 

 

Further, at some campuses, faculty conducted research which occasionally 

produces scientific breakthroughs in medical fields, industrial processes and 

production, agriculture, and other areas. It was recognized that these 

breakthroughs improved life in unanticipated ways
24

 (UALR, 2005, p. 70). 

 

Até aproximadamente cinco décadas atrás, raramente se ouvia citações desta 

natureza sobre a educação superior. Hoje, as IES são convocadas pelos governos a 

engajarem-se nos mercados globais em busca da competitividade (UALR, 2005).  

Em se tratando do caso brasileiro, Cunha (2004) afirma que o poder da educação 

como instrumento de mudança comportamental e como fator de desenvolvimento 

passou a ter mais evidência quando Juscelino Kubitschek assumiu a presidência do 

Brasil entre 1956 e 1961. Na época, Juscelino consagrou-se por suas ideias 

desenvolvimentistas e já discursava sobre a importância de fundamentar o 

desenvolvimento brasileiro pelo viés da educação. 

Em 1968, a Lei 5.540/68 que instituiu a Reforma Universitária priorizou a 

implantação de campi universitários em áreas afastadas dos centros urbanos. Segundo o 

autor, a intenção era de quebrar a unicidade estudantil e consequentemente a força do 

movimento universitário que ocorreu durante o governo militar. Hoje, também se 

observam políticas de interiorização das universidades, como é o caso da política do 
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 Ademais, em alguns campi, os colegiados conduzem pesquisas que ocasionalmente produzem avanços 

científicos nos campos de medicina, nos processos e na produção industrial, agricultura e outras áreas. Foi 

reconhecido que esses avanços promoveram melhorias de vida de maneiras que não foram previstas 

(UALR, 2005, p. 70, tradução nossa). 
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REUNI. Porém, o fator motivador desta política é outro: o de impulsionar o 

desenvolvimento de cidades e regiões interioranas e ampliar o acesso à educação 

superior por parte dos moradores destas áreas (BRASIL, 2007b).   

No entanto, um debate concreto sobre o papel da educação no desenvolvimento 

brasileiro só começou a ser firmado a partir da década de 1980, com a interferência de 

agentes externos na agenda brasileira. Dentre estes agentes, destacaram-se o Banco 

Mundial, Banco Internacional para a Recondução e Desenvolvimento (BIRD) e as 

agências da ONU (CUNHA, 2004). 

No Brasil, pode-se observar um movimento consistente de políticas educacionais 

com vistas ao desenvolvimento somente a partir da década de 1990, com participação de 

elementos reformistas e reestruturantes do ensino superior. Desde então, “o ensino em 

geral tem sido intensamente discutido através de fóruns, conferências, assembleias e 

colóquios” (GASPAR, 2011, p. 30). Não faltam documentos e tampouco discursos 

políticos que atestam a urgência da educação como modelo de desenvolvimento, tais 

como: documentos internacionais da ONU, da Unesco e do Unicef, os Planos Nacionais 

de Educação (2001-2010 e 2011-2020), o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(2007), além da própria Constituição Federal de 1988 (art. 205). 

O Banco Mundial e a UNESCO são dois organismos internacionais que 

fornecem contribuições acerca do papel da educação superior e consequentemente das 

universidades, no processo de desenvolvimento econômico e social. Apesar de a 

literatura demonstrar visões controversas acerca das influências e possíveis 

contribuições exercidas por tais organismos (não havendo um consenso sobre a 

positividade ou negatividade das interferências desses organismos internacionais), o que 

cabe neste momento é destacar a diretriz (de ambos os órgãos) em atribuir à educação 

superior à responsabilidade de formar a população com as competências necessárias ao 

mercado de trabalho e instrumentá-las a produzir e disseminar o conhecimento. 

O Banco Mundial (1995) é pontual em compilar as funções da IES para o 

desenvolvimento econômico. De seu documento: La enseñanza superior: Las lecciones 

derivadas de la experiencia
25

 (1995) destacam-se as funções que são atribuída às IES e 

à educação superior: i) formação dos futuros líderes da sociedade; ii) pesquisa para 

produzir e disseminar conhecimentos, além de canalizá-los quando produzidos 

exogenamente; iii) apoio ao governo e ao empresariado através de consultoria e 

                                                           
25

 O ensino superior: As lições derivadas da experiência (tradução nossa). 
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assessoria; iv) função social como palco de debate para lançar luz sobre temas 

relevantes para o desenvolvimento. 

Outro órgão que também influencia as políticas educacionais brasileiras, 

atribuindo-lhes um cunho desenvolvimentista, é a UNESCO. O início do documento 

Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação (1998) 

apresenta a seguinte citação: 

 

Sem uma educação superior e sem instituições de pesquisa adequadas que 

formem a massa crítica de pessoas qualificadas e cultas, nenhum país pode 

assegurar um desenvolvimento endógeno genuíno e sustentável e nem reduzir 

a disparidade que separa os países pobres e em desenvolvimento dos países 

desenvolvidos. O compartilhar do conhecimento, a cooperação internacional 

e as novas tecnologias podem oferecer oportunidades novas para reduzir esta 

disparidade (UNESCO, 1998, p. 1). 

 

 

Aqui, fica clara a visão da UNESCO em utilizar as externalidades da IES como 

meio para amenizar as diferenças sociais e econômicas, partindo do pressuposto do 

compartilhamento de conhecimento e da mobilização de elementos endógenos.  

Este conjunto de documentos se baseia na noção de educação e formação 

pessoal como uma estratégia de desenvolvimento. Assim, a qualidade da educação da 

população surge como fator indispensável à proposta desenvolvimentista, também 

pautada na ciência, na tecnologia e na economia do conhecimento. 

Ainda, instituições de ensino superior possuem ampla influência na região, seja 

ela financeira ou social. Além de ofertarem oportunidades educacionais, elas garantem 

novas oportunidades econômicas, sociais e culturais que dificilmente existiriam sem a 

presença dessas instituições. Em outras palavras, além da função histórica de produção e 

transmissão de conhecimento, a universidade atual apresenta-se como elemento 

necessário para a mudança social e para o desenvolvimento da sociedade. 

A missão universitária de ensino e fonte de cultura evoluiu. Hoje ela é desafiada 

a amparar a sociedade em suas diversas demandas. Seu tripé de ensino, pesquisa e 

extensão contribuiu para qualificar lhe como uma instituição responsável pela produção, 

transmissão e divulgação de conhecimento (GASPAR, 2011). 

Invariavelmente, as IES públicas são organizações sociais complexas por 

agruparem em seu âmbito diferentes dimensões. Essa pluralidade é decorrente dos 

recursos que mobiliza, dos diferentes atores que nela investem, dos cursos e serviços 

que oferece a sociedade, da multiplicidade de públicos que trabalham para seu 

funcionamento e que são por ela atendidos; bem como pela malha de relações intra-
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institucionais e interinstitucionais que a permeiam. Entretanto, é inegável sua 

importância para o desenvolvimento econômico. 

 

2.2.2 IES e desenvolvimento urbano e regional 

 

Superada a fase na qual as IES eram vistas como instituições que geravam 

benefícios seletivos e, em alguns casos, eram consideradas prejudiciais ao entorno, 

surgiram estudos sobre cooperação entre IES, sociedade e economia. 

Considerando a literatura analisada, é inequívoco que a existência de uma IES 

pública age em prol do desenvolvimento, principalmente pelas seguintes vias
26

: i) 

formação de pessoal qualificado, acúmulo de capital humano e difusão de cultura; ii) 

geração de ambiente de produção, disseminação e captação de conhecimentos e 

inovações, fator indispensável ao desenvolvimento tecnológico; iii) com suas pesquisa e 

projetos de extensão, as ações de uma universidade vão de encontro as demandas da 

sociedade e da economia, ao oferecer novos métodos e técnicas para o setor produtivo e 

assistência a comunidade local; iv) garantia de empregos diretos e indiretos (novas 

oportunidades de negócios) e atração de discentes, docentes, demais servidores e 

investidores; v) pilar para o desenvolvimento endógeno, através do ensino, pesquisa e 

extensão; vi) dinamiza toda a economia, em especial os setores de alimentação, 

imobiliário, lazer, transporte e material didático. 

Nota-se que existe uma gama de variáveis capazes de impulsionar, de uma 

maneira ou outra, os processos de desenvolvimento. Por esta mesma razão, auferir seus 

impactos é uma tarefa que tem ocupado a agenda de economistas. Contudo, um 

resultado pontual e que englobe todas as áreas influenciadas por uma universidade ainda 

não pôde ser realizado. Sugere-se então que se realizem análises parciais, que por sua 

vez devem ser cuidadosamente elaboradas
27

 (SMITH, 2006). 

Os serviços oferecidos por intermédio das IES nunca foram tão importantes 

quanto são atualmente. Isto por que, a expansão dos setores de alta tecnologia e a 

globalização dos mercados cria uma demanda por trabalhos com alto nível de 
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 O parágrafo introdutório da seção 2.2 foi construído com base nas teorias e estudos apresentados na 

própria seção. 
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 Seguindo esta metodologia, Smith (2006) estudou alguns efeitos que a Universidade de Houston 

(Estados Unidos) emana para o local e para a região na qual está instalada, entretanto, com o objetivo de 

ir ao encontro dos objetivos deste trabalho, optou-se por citar as conclusões genéricas do autor sobre o 

papel das IES no desenvolvimento local e regional. 
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conhecimento e habilidades que dificilmente são adquiridas em um contexto externo ao 

do ensino superior. 

Além disso, os benefícios da existência de uma IES perpassam o âmbito local, 

estendendo-se para o âmbito regional e gerando efeitos macroeconômicos. Neste 

sentido, Smith (2006) explica que um dos efeitos mais positivos das externalidades de 

uma IES é o estoque de capital humano. Este estoque é motivado pelo acúmulo de 

habilidades, conhecimentos e know-how compreendidos no âmbito do mercado laboral 

regional e sua existência é fator imperativo para a reprodução dos espaços urbanos. 

Outro fator que contribui para o sinergismo regional é a pesquisa oriunda das 

instituições. Isto ocorre, de acordo com Smith (2006), não apenas pelo fato da IES gerar 

conhecimento e pelo alinhamento das produções acadêmicas com as necessidades locais 

regionais
28

. Este alinhamento geralmente culmina em parcerias, firmadas entre o 

ambiente acadêmico e o não-acadêmico, como por exemplo, o setor privado. Essas 

parcerias trazem benefícios para as empresas localizadas na região, além de atraírem a 

atenção de firmas que pretendem se instalar na localidade.  

Além da pesquisa, outro componente da IES com direta influência no 

desenvolvimento das comunidades é a extensão. Na visão de Smith (2006), em 

sociedades mais urbanizadas e industrializadas
29

 é imprescindível alargar o escopo da 

extensão, em especial, em direção ao atendimento dos serviços urbanos. No caso das 

universidades norte-americanas, Smith (2006) explica que elas aceitaram o papel de 

estudar o urbano e de promover projetos de extensão nesta direção, como parte de suas 

diretrizes. Logo, os benefícios são mútuos. A comunidade se beneficia com os serviços 

prestados pela IES e a extensão universitária permite que os alunos apliquem na vida 

real os conhecimentos adquiridos. 

No caso das áreas urbanas, Smith (2006, p. 06) explica que as atuais condições 

urbanas, atreladas ao orçamento limitado e baixo investimento em melhorias gerais, 

tornam, em muitos casos, a IES em uma das poucas fontes economicamente viáveis de 

ajuda. Grande parte da renda gerada pela universidade, tal como: pagamento de salários, 

auxílios fornecidos aos alunos por parte da universidade, além da própria ajuda de custo 

que parte dos alunos recebe de suas famílias é usada para consumo que, via de regra, é 
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 Smith (2006, p. 4) cita exemplos do alinhamento das particularidades regionais com as linhas de 

pesquisa de algumas universidades norte-americanas: “it is not surprising, therefore, to see a 

concentration of knowledge of forestry in Oregon universities, marine science at the University of 

Washington, robotics engineering in Michigan universities, or chemistry and geology in Texas”. 
29

 Como é o caso da cidade norte-americana Houston, objeto de estudo do autor. 
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despendido no local. Este é o principal motivo pelo quais as cidades estritamente 

universitárias são economicamente dependentes da instituição (SMITH, 2013).  

Independentemente do tamanho, geralmente, as instituições são alocadas dentro 

do espaço urbano e, desta forma, se relacionam com suas dinâmicas, alterando e sendo 

alterada pelas funcionalidades urbanas. Como citado neste trabalho, os principais 

impactos econômicos ocasionados pela existência de uma IES são o aumento do 

consumo, do poder de compra, atração de receitas, investimentos locais em 

infraestrutura, geração de empregos, entre outros. Essas externalidades oxigenam 

constantemente o sistema urbano (OANÃ, 2004). 

Para Oanã (2004), se observa um movimento de diluição das fronteiras entre a 

comunidade e a IES, uma vez que essas instituições não se deslocam para localidades 

melhores caso um espaço lhe seja hostil, como ocorre com as firmas privadas. As IES 

precisam funcionar da melhor forma possível no local onde foram instaladas e, para 

tanto, tomam a iniciativa de participar ativamente dos processos desencadeadores de 

desenvolvimento, com o objetivo de melhorar seu entorno. 

Como as IES não dispõem da opção de migrar resta-lhes investir na qualidade e 

no desenvolvimento dos seus arredores. Se por um lado, o bom relacionamento com o 

ambiente externo oferece vantagens à comunidade pois, ao investir em infraestrutura e 

oferecer serviços, ela acaba preenchendo algumas das lacunas deixadas pela gestão 

governamental. Por outro, a IES se beneficia com o aumento da atratividade do campus, 

o que lhe atribui maior competitividade para a atração de alunos, professores e 

funcionários (CALDER e GREENSTEIN, 2001). 

Uma IES tem o potencial de dinamizar o espaço no qual se encontra, além de 

oferecer educação e serviços a sociedade. Ela tende a transformar seu entorno via 

disponibilização de infraestrutura o que contribui para a revitalização do espaço urbano, 

ancoram outros negócios locais. Assim, pode-se observar uma estreita relação da 

universidade com o ambiente urbano onde ela está alocada pelo simples fato de 

operações e funcionalidades de uma instituição ocorrerem no próprio local. 

Em linhas gerais, a revitalização do espaço e da economia ocorre principalmente 

pelo encadeamento dos seguintes fatores i) purchasing of goods and services; ii) 
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employment; iii) developing real estate; iv) creating business incubators; v) advising 

business and building networks; and f) workforce development
30

 (UALR, 2005, p. 73). 

Outra importante contribuição advinda do envolvimento da IES com seu entorno 

pode ser encontrada no estudo de Calder e Greenstein (2001). Resumidamente, as 

autoras expõem os fatores que podem motivar a IES a aprimorar suas intermediações, 

alegando que estes fatores tangenciam os seguintes pontos: i) autopreservação; ii) 

marketing para atrair alunos e funcionários e para evitar que a deterioração dificulte a 

atração de investimentos; iii) necessidade de construção ou expansão de instalações, tais 

como salas de aula, laboratórios, moradia estudantil, quadras de esporte, etc, cuja 

consolidação demanda espaço físico que pode ultrapassar as barreiras da universidade. 

As autoras explicam que alguns destes fatores tendem a amedrontar a população 

local, temerosa do aumento dos preços das terras urbanas. Essa valorização local ocorre 

em virtude dos investimentos realizados no entorno, por parte da IES, com o objetivo de 

adequar a infraestrutura local às suas necessidades e também para garantir sua 

atratividade (e chamar a atenção de possíveis alunos, servidores e do empresariado). 

Invariavelmente, com a revitalização do entorno, o sistema imobiliário tende a aumentar 

o preço das terras no local, o que pode afugentar residentes e negócios que existiam 

previamente e não mais possuem condições de arcar com o aumento dos custos e da 

competitividade. 

Para evitar este tipo de fenômeno, algumas IES optam por adquirir e reabilitar 

construções abandonadas, fazer parcerias com donos de locais existentes (laboratórios, 

fazendas, etc), investir em espaços que também sejam públicos, incluindo escolas 

públicas de ensino fundamental e médio. Portanto, o desenvolvimento local, com base 

na inserção de IES na economia, requer revisitar formas de abordagem, no que tange a 

arquitetura e a paisagem urbana. 

Outro trabalho relevante é o de Strauf e Scherer (2008) que fornece 

considerações sobre a importância da IES para o desenvolvimento regional. O trabalho 

parte do pressuposto de que a economia regional demanda certos fatores que podem ser 

supridos com atividades oferecidas pela universidade, como: formação de capital 

humano e social, incrementos na renda, no trabalho, na disseminação de conhecimento e 

na demografia. Os autores propõem que os efeitos que as IES emanam no local e na 
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 a) compra de bens e serviços; b) empregos; c) desenvolvimento do setor imobiliário; d) criação de 

negócios incubadores; e) fornecendo consultoria para negócios e construindo network; f) 

desenvolvimento da força de trabalho (UALR, 2005, p. 73, tradução nossa). 
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região sejam analisados em duas categorias: a de efeitos quantitativos e a de efeitos 

qualitativos. 

Na categoria de efeitos quantitativos entram os investimentos feitos nas 

instituições, os gastos de alunos, funcionários e docentes, os salários e todo o fluxo de 

bens e renda que percorre a universidade, seus agentes (alunos, funcionário e docentes) 

e o setor terciário, com destaque para o mercado de trabalho e o mercado imobiliário 

como grandes receptores de efeitos.  

Na categoria de efeitos qualitativos enquadram-se a formação do capital social, o 

incremento do ambiente social e cultural, o beneficio das atividades de pesquisa e 

extensão. Os autores ainda ressaltam que estes efeitos são os mais difíceis de serem 

observados e sua percepção requer esforços de todos os atores envolvidos com a IES. 

Quanto maior for à integração entre as demandas regionais e as atividades 

institucionais, maior será o valor agregado em ambas às partes. 

Cabe destacar que a simples existência de uma IES não é condição suficiente 

para engendrar os encadeamentos necessários para impulsionar o desenvolvimento. Ele 

é consequência de um esforço coletivo por parte das IES, das empresas, dos servidores, 

das autoridades regionais e da sociedade que devem trabalhar conjuntamente e 

compartilhar a responsabilidade sobre o desenvolvimento da região, analisando os 

cenários, identificando os problemas e usando os recursos disponíveis. 

Citando trabalhos de autores brasileiros
31

 que consideraram a correlação entre a 

existência de uma IES e o desenvolvimento econômico e social, o estudo de Gubiani et 

al (2010) explica que uma instituição de ensino superior impacta fortemente na região 

onde está localizada em razão de seus efeitos multiplicadores pelas seguintes vias: i) 

geração de empregos diretos e indiretos; ii) prestação de serviços a comunidade 

(projetos de extensão universitária), iii) gastos dos alunos e funcionários. iv) 

investimentos da universidade, v) expansão do setor terciário e atração de novos 

serviços (transportes, saúde, imóveis) decorrentes do incremento populacional e; vi) 

formação de redes de aprendizado, inovação e empreendedorismo. Devido à 
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 Como sugestões para aprofundar em estudos de caso sobre os impactos de universidades públicas 

federais e estaduais na economia local e regional, recomenda-se os trabalhos de: i) Barbosa et al. (2014) 

que avaliou os impactos da implantação de novos campi universitários federais na produção e na renda 

dos municípios do interior, questionando a viabilidade de manter o movimento de interiorização da 

universidade pública; ii) Rolim e Kureski (2004) que analisou impactos econômicos de curto prazo de 

várias universidades públicas no Estado do Paraná usando como variável os gastos das universidades 

sobre a renda e o emprego do Estado por intermédio de multiplicadores e; iii) Rolim e Serra (2009) que 

debateu a contribuição da universidade para o desenvolvimento regional usando como variáveis o esforço 

cooperativo entre IES localizadas na Região Norte do Estado do Paraná. 
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complexidade destas dimensões, os autores recomendam que as análises considerem 

uma ou duas funções apenas. 

Destaca-se a proposta metodológica desenvolvida por Shikida et al (2013, p. 7-

8) para a construção do Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) com vistas a 

identificar os efeitos da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) em cada um 

dos municípios do entorno, num período de 10 anos. Para encontrar o índice de cada 

município e auferir a influência da UEPG os autores utilizaram o método de análise 

fatorial contemplando os onze indicadores a seguir: Percentual de trabalhadores com 

ensino superior (PTS); Escolaridade média dos trabalhadores do emprego formal (ET); 

Percentual de professores do ensino fundamental com curso superior (PPS); Despesas 

com educação e cultura (DEC); Emprego em relação à população (Emp); PIB per capita 

(PIB); Consumo de energia industrial por mil habitantes (CEI); Frota de veículo por mil 

habitantes (FR); Mortes violentas para cada dez mil habitantes (MV); Despesa com 

saúde e saneamento (DSS); Despesa com assistência (DA). O estudo concluiu que as 

cidades mais próximas à Universidade se encontram na área de influência e tendem a 

perceber os efeitos positivos em seu desenvolvimento, principalmente pelo 

espraiamento de gastos. 

A evolução das universidades no decorrer do tempo culminou em mudanças 

institucionais e, principalmente, em mudanças no seu papel. A fim de garantir sua 

sobrevivência, as instituições de ensino superior, assim como quaisquer instituições 

com quaisquer finalidades, precisam alinhar suas diretrizes com as demandas da 

sociedade, dos grupos sociais que estão em seu entorno e do mercado. 

Neste cenário as IES foram sendo transformadas. Seu papel histórico de ensino, 

pesquisa e extensão (embora ainda seja o pilar substancial da IES) se adequou as 

perspectivas da economia, baseada no conhecimento, na tecnologia e nas parcerias com 

setores públicos, privados e membros das comunidades. Essas instituições fornecem um 

incentivo extra aos negócios, provendo todo tipo de inovação. A ampliação do escopo 

do ensino superior é legitimamente reconhecida como um impulso ao desenvolvimento 

local e regional. 

Em síntese, é possível afirmar que o destino das IES e das cidades que as 

hospedam estão interpenetrados. As instituições de ensino superior tendem a competir 

entre si com vistas a atrair maior quantidade recursos financeiros e maior qualidade de 

recursos humanos. Da mesma forma, os espaços urbanos também procuram na 

competição, alternativas para reter e crescer seus horizontes de negócios. 
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A criação ou expansão de uma instituição e a oferta de cursos atraem para o 

local novos atores relacionados com a educação. Ao se alocarem no cenário urbano 

contribuem para redefinir as suas funções, principalmente aquelas atreladas ao consumo 

e a expansão territorial (imobiliária) da cidade. É fato que alunos, professores e demais 

servidores demandam serviços públicos que, ocasionalmente, podem sobrecarregar o 

tráfego, a necessidade de segurança, o sistema imobiliário, o sistema de saúde pública e 

demais funcionalidades urbanas. Porém, há de se considerar que as universidades 

exalam uma gama de externalidades positivas, promovendo um ambiente cultural, social 

e intelectual que perpassa a dimensão dos encadeamentos econômicos. 

É inegável que a expansão do espaço urbano gera custos. O que contribui para a 

percepção das externalidades negativas de uma instituição, por parte da comunidade 

local. As IES devem trabalhar no sentido de amenizar as externalidades negativas, 

ressaltando os benefícios e as contribuições que elas trazem para o desenvolvimento. 
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3. CONCEPÇÕES DE DESENVOLVIMENTO EM UM CONTEXTO DE 

INFLUÊNCIA POLÍTICA  

 

O capítulo contextualiza as dimensões do desenvolvimento dentro do cenário de 

atuação de uma IES. Para isso considera a importância das políticas sociais, uma vez 

que as instituições públicas de ensino superior federal são condicionadas por tais 

políticas. A partir delas, reconstruiu-se alguns dos processos e divergências sobre os 

acontecimentos que nortearam reforma do ensino superior iniciada na década de 1990, 

inclusive que culminou nos anos 2000 com a criação do programa REUNI. 

 

3.1 AS MÚLTIPLAS DIMENSÕES DE DESENVOLVIMENTO 

 

Em 1961, Albert Hirschman identificou alguns pré-requisitos estruturais, cuja 

escassez ou inexistência se tornavam entraves ao desenvolvimento, sendo eles: recursos 

naturais (fontes de energia); recursos humanos; capacidade administrativa e de gestão e 

capacidade de geração de novas tecnologias (principalmente via pesquisa e 

desenvolvimento).  Dentre estes apenas um tem origem estrutural, os demais são 

encadeados com a educação (HIRSCHMAN, 1961).  

Considerando tal referência, a presente pesquisa pressupôs que a existência de 

uma instituição de ensino superior em uma região seria capaz de gerar encadeamentos 

econômicos e dinâmicas populacionais que, quando atrelados ao aumento no nível de 

educação, comporiam um rol de fatores e de mecanismos capazes de induzir processos 

de desenvolvimento econômico e social. 

O desenvolvimento que advém da qualificação de recursos humanos e da 

dinamização econômica induz ao aumento de bem-estar, qualidade de vida dos 

indivíduos. Além de incrementar a produtividade do trabalho, pode aumentar a geração 

de tecnologia e inovação de todo o sistema produtivo. 

Desde a década de 1990, o desenvolvimento humano tem ocupado lugar central 

na agenda de discussões sobre o desenvolvimento, o que culminou na publicação do 

Relatório Mundial de Desenvolvimento Humano (1990) pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento. O ponto principal deste Relatório é a redução da 

exclusão social, da pobreza e da desigualdade (OLIVEIRA, 2002). 

Não raramente, as expressões desenvolvimento econômico e crescimento 

econômico são usadas como sinônimas. Entretanto, o termo crescimento tende a se 
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referir ao acréscimo da renda per capita, conquanto o termo desenvolvimento abrange a 

distribuição desta renda, atribuindo-lhe um caráter qualitativo. Cabe ressaltar que há 

teorias que atestam que o crescimento é a primeira etapa do processo de 

desenvolvimento, defende-se que primeiramente é necessário aumentar a renda para 

depois distribuí-la (FURTADO, 1983). 

O desenvolvimento não ocorre espontaneamente. Esforços são necessários para 

desencadeá-lo. Estes esforços podem ocorrer na forma de ações intervencionistas, 

partindo tanto do governo (via projetos políticos e propostas de desenvolvimento), 

quanto do setor privado (via investimentos e pela ação social). Entretanto, é fato 

inconteste que o Estado possui um grande papel na formulação de políticas públicas e 

que os mecanismos de intervenção estatal na economia possuem potencial de atenuar 

desigualdades e de induzir o desenvolvimento. 

 

3.1.1 Desenvolvimento Local 

 

O desenvolvimento local consiste no planejamento de ações que promovam o 

desenvolvimento com base nas especialidades endógenas e na mobilização de recursos 

internos. A opção por este modelo de desenvolvimento se justifica pela heterogeneidade 

e disparidade entre diferentes espaços, cada qual com suas vocações e deficiências.  

Dessa forma, o desenvolvimento local ocorre pela interação dos recursos 

disponíveis com as ações da comunidade, principalmente pela potencialização dos 

recursos humanos e pela articulação com o ambiente institucional. Sua centralidade 

reside na capacidade de combinar os recursos internos disponíveis com inovações 

locais, empreendedorismo e integração/cooperação das empresas e de todo o ambiente 

local
32

. 

Oliveira e Souza-Lima (2003, p. 31-32) elencaram, com base nos estudos de 

Sthor e Taylor (1981), hipóteses que justificariam a necessidade de adotar um modelo 

de desenvolvimento endógeno, sendo elas: i) muitas das desigualdades regionais 

resultam de políticas aplicadas em larga escala; ii) o desenvolvimento não se dá no curto 

prazo, tampouco por pressões externas, mas sim, obedece ao ritmo do local; iii) o 

impulso do desenvolvimento deve partir da própria escala e; iv) a autodeterminação 

parte do âmbito nacional e regional.  
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 Este parágrafo introdutório foi construído a partir das proposições dos autores citados nesta mesma 

seção.  
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Outra dimensão do desenvolvimento local é expressa pela premissa de que todo 

o excedente econômico gerado localmente deverá ser reinvestido na economia local, 

criando assim, um ciclo de investimentos e reinvestimentos. Assim, o reinvestimento do 

excedente no próprio local, a acumulação de poupança interna e o estoque de 

conhecimento e inovação são fatores com potencial de alavancar o desenvolvimento 

local (AMARAL FILHO, 2001, p. 269).  

Para Amaral Filho (2001, p. 269), “há um amplo consenso em relação à ideia de 

que os processos e as instâncias locais levam enorme vantagem sobre as instâncias 

governamentais centrais”. Essa vantagem advém da proximidade dos bens e serviços em 

relação aos seus usuários, pela qual, as entidades locais podem receber mais 

rapidamente o feedback de seus atores.  

Haddad (2009) forneceu importantes considerações sobre o desenvolvimento 

local, em especial ao afirmar que o conjunto de capitais intangíveis de uma região é a 

principal força motriz dos processos de desenvolvimento endógeno.  O autor, tomando 

como base as proposições de Boiser (2000), resumiu as formas de capitais intangíveis 

que possuem incidência direta no processo de desenvolvimento, sendo elas: i) capital 

institucional (malha de organizações públicas e privadas e seu poder de articulação); ii) 

capital humano (estoque de conhecimento dos indivíduos); iii) capital cívico (práticas 

sociais de cunho político e democrático que demonstram o interesse da população com 

os assuntos públicos); iv) capital social (cooperação mútua e formação de grupos sociais 

coesos) e; v) capital sinergético (capacidade real e potencial de articulação da 

sociedade). 

Em se tratando do capital social, Putnam (1996) foi um dos principais 

precursores da ideia de que o capital social é o principal elemento produtivo de uma 

localidade e chave para seu desenvolvimento. Segundo o autor, compõe o capital social 

todas as formas de cooperação intrassociedade. A qualidade deste capital é fortemente 

determinada pelos níveis de cultura cívica e política que esta sociedade apresenta. Daí a 

importância de a cooperação e a confiança formarem associações horizontais que, 

eventualmente, conduzam a um cenário no qual a própria sociedade é determinante de 

seus níveis de desenvolvimento, tornando-se autossuficiente para gerir seu presente e 

seu futuro. 

A capacidade de uma sociedade em liderar com seu próprio processo de 

desenvolvimento é o principal pressuposto do capital social. A existência de um estoque 
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de capital social em uma localidade ou região é considerada uma variável-chave para se 

alcançar o desenvolvimento.  

De acordo com Alves et al (2013), o capital social se distingue do capital físico 

por apresentar três características fundamentais: i) intangibilidade (dificuldade em 

medi-lo); ii) ser um bem público (ao contrário do físico, que geralmente é privado) e; 

iii) não se esgotar com o uso (ao contrário, quanto mais usado, mais aumenta). 

Outros estudos
33

 buscaram identificar a existência do capital social por 

intermédio da análise de instituições cooperativas e/ou associativas. Porém, não se 

encontrou nenhum estudo que abordasse as instituições de ensino superior como forma 

de motivar a coesão do capital social. Tal como as cooperativas e demais organizações 

associativas, as universidades são constituídas por indivíduos e grupos que se valem de 

relações sociais para acessar recursos e para obter melhores vantagens.   

Mesmo que as instituições de ensino superior não se encontrem atreladas ao 

setor produtivo, com o intuito de suprir suas demandas, elas podem ser consideradas 

instituições  intrinsecamente formadoras de capital social. Elas possuem potencial de 

representar a comunidade na qual estão inseridas e são instituições cuja missão 

encontra-se comprometida com o desenvolvimento social.  

Assim, as instituições de ensino superior (especialmente as universidades, por 

estarem mais comprometidas com o ensino, a pesquisa e a extensão) podem ser tomadas 

como referência de análise de estoque de capital social em uma região, principalmente 

quando analisadas suas ações para a comunidade. Para tanto, os projetos de pesquisa, de 

extensão e demais iniciativas cujo foco seja a sociedade podem ser consideradas como 

variáveis relevantes para auferir a existência de estoques desse capital. 

Outra variável atrelada ao desenvolvimento local é o capital humano. Enquanto 

o capital social é uma variável intrinsecamente intangível e qualitativa (por abordar a 

cooperação e as relações sociais), o capital humano é quantificável por se tratar de 

pessoas. 

De acordo com Ferrera de Lima (2010, p. 14-16), o capital humano se refere a 

“capacidade produtiva e intelectual que o indivíduo adquiri devido ao acesso e 

acumulação de conhecimentos” 
34

. Esses conhecimentos são aplicados nas relações de 

                                                           
33

 Alves et al (2013); Moreira et al (2010); Silva e Oliveira (2009); Ilha et al (2009); Rosas e Cândido 

(2008); Silva (2013).  
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 “No caso do capital humano, ele é a capacidade produtiva e intelectual que o individuo adquiri devido 

ao acesso e acumulação de conhecimentos, que podem ser utilizados nas suas relações sociais e 

produtivas. O nível de capital humano da população influencia o sistema econômico através do aumento 
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produção que, por sua vez, incrementam a economia via aumento da produtividade. 

Para o autor, os programas sociais são fundamentais no sentido de fortalecer o capital 

humano, pois asseguram as condições de educação, renda e alimentação. 

A formação do capital humano depende da qualidade da educação recebida. Por 

sua vez, um estoque de capital humano qualificado é capaz de gerar aumentos no capital 

social. Aqui, concorda-se com Silva (2005) que afirma que regiões que possuem 

instituições de ensino de qualidade tendem a gerar capital humano mais qualificado, que 

por consequência, é mais apto a formação do capital social, contribuindo para um 

crescimento local e regional mais acelerado. 

Para a teoria do capital humano, a educação aumenta a produtividade do trabalho 

pessoal, que consequentemente aumenta os salários e a dinâmica econômica. Com mais 

conhecimento, o capital humano tem aumentada a produtividade, os salários, a 

qualidade de vida e os níveis tecnológicos (SCHULTZ, 1987). 

Neste sentido, as universidades e demais instituições de ensino superior possuem 

um papel fundamental na configuração do capital humano. Por um lado, são formadoras 

desse capital, incumbidas de transmitir os conhecimentos e competências necessárias 

para atender as especificidades de desenvolvimento de cada local e região. Por outro, 

são centralizadoras desse capital, considerando a concentração de pessoal qualificado 

(técnicos especializados e docentes mestres e doutores).  

Portanto, se a educação está atrelada à formação do capital humano que, por sua 

vez, é imprescindível para a formação do capital social; e se ambos os capitais (humano 

e social) são fundamentais para o desenvolvimento local; é correto inferir que as cidades 

e regiões que possuem um sistema educacional bem estruturado estão mais aptas a se 

desenvolverem rapidamente e a manterem um desenvolvimento sustentável, no longo 

prazo. 

 

3.1.2 Desenvolvimento Urbano 

 

Outra dimensão do desenvolvimento relevante para esta pesquisa se trata do 

desenvolvimento urbano. Até a década de 1970, as teorias urbanas baseavam-se no 

entendimento da dinâmica produtiva, deixando de lado as relações sociais e seus 

                                                                                                                                                                          
da produtividade, das transações, do fornecimento de maiores conhecimentos e habilidades” (FERRERA 

DE LIMA, 2010, p. 14-15). 
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rebatimentos na vida cotidiana. Foi a partir da década de 1980 que os estudos urbanos 

se engajaram nos incipientes conflitos urbanos, lançando luz aos movimentos sociais, a 

marginalização social no espaço urbano, a diferenciação da renda, a qualidade dos 

serviços de uso coletivo, da infraestrutura, da moradia e de toda carga de espoliação que 

o ser humano pode sofrer na cidade (SPOSITO, 2004; CARLOS, 2007; RODRIGUES e 

BAENINGER, 2010). 

Considerando que o capitalismo é composto por várias formas de acumulação de 

capital, existe diversos padrões de vidas que coexistem em um mesmo território
35

. Essa 

proximidade põe em evidência a segregação entre as classes sociais. Agravado pela 

seletividade espacial, o abismo entre as classes conduz a um processo de segregação 

social, que diferencia as áreas que dispõe de boa infraestrutura e serviços, daquelas 

menos favorecidas. Na medida em que estes espaços aprofundam sua característica de 

mercadoria e ampliam as condições favoráveis a reprodução do capital, diminuem-se as 

estruturas sociais necessárias à reprodução da vida (CARLOS, 2007).  

Em um cenário de clivagem social, a cidade torna-se um espaço privilegiado por 

comportar uma gama de oportunidades de trabalho, inovação, cultura, política e riqueza. 

Porém, o acesso a essas oportunidades é restrito a alguns poucos beneficiários, fato que 

atribui à cidade um aspecto de carência e desigualdade. Neste contexto, surgem novas 

formas de mobilidade urbana, as quais também se relacionam com aspirações de 

mobilidade social, pela percepção de melhores oportunidades em outros locais. 

A mobilidade da população, inclusive o movimento pendular, é capaz de 

delinear as áreas de influência da urbanização, de revelar aglomerações e de determinar 

a localização de atividades no espaço. Esta modalidade de deslocamento é reveladora da 

extensão e da área de abrangência de um determinado território (MOURA, 2010). 

Deschamps e Cintra (2007) explicam que a pendularidade ocorre com a 

percepção de melhores oportunidades de trabalho/estudo em outro município, que não o 

seu de origem. Uma vez que a distribuição de atividades econômicas e de oportunidades 

de estudo tendem a se concentrar em locais hierarquicamente mais fortes, com melhores 

estruturas de serviços urbanos. E, também, pela avaliação da relação custo-benefício, na 

qual a permanência do individuo em seu lugar de moradia lhe parece mais vantajosa do 

que a mudança de endereço, a ponto de o indivíduo optar pela comutação diária. 
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 Para aprofundar-se sobre a relação entre cidade e campo, a divisão social do trabalho no meio urbano e 

sobre conceitos da vida contemporânea na cidade, recomenda-se a leitura de Monte-Mor (2006). 
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Dentre os fatores que concorrem para essa comutação, está a oferta da educação 

superior, incentivadas por políticas públicas, que tende a intensificar as inter-relações 

entre cidades, pela trajetória diária de fluxos populacionais. 

 

3.2 AS MÚLTIPLAS DIMENSÕES DA POLÍTICA 

 

Para o termo “política” é possível encontrar uma infinidade de significações, 

cada qual, adaptada para determinado contexto. Em linhas gerais, falar de política 

significa tratar de diretrizes, posições e decisões tomadas diante de determinados 

assuntos. A política não é abordada apenas no âmbito de atuação do Estado e dos 

governos. Empresas, instituições e indivíduos podem se valer de “políticas” para nortear 

suas ações (MAAR, 1982; WEBER, 2010). 

Uma das modalidades de política de interesse desta pesquisa é a política pública. 

Ela é composta por diretrizes que buscam nortear as ações da administração pública, via 

programas e projetos. Estes visam criar, manter e ampliar a articulação entre a 

administração pública, o governo, e a sociedade (seus atores sociais). As políticas 

públicas são implementadas para responder a demandas e necessidades, em especial, 

àquelas concernentes às esferas marginalizadas da sociedade e da economia. As 

políticas públicas têm poder de distribuir e redistribuir recursos, custos e qualquer bem 

ou serviço público, alocar e realocar os processos de tomada de decisão e de poder 

(TEIXEIRA, 2002).  

Em um contexto de desigualdade social, econômica e de segregação 

socioespacial, as políticas públicas funcionam como instrumentos de possível 

uniformização de um espaço, com o intuito de atender aos interesses de grupos pré-

definidos da população.  

Neste cenário, procurando não advogar pela intervenção ou ausência estatal, 

ressalta-se o fato de que o Estado detém poder de atuar nas políticas públicas, 

instrumentalizando-as no sentido de equalizar as oportunidades. Assim, essas políticas 

devem ter como diretriz principal a ideia de redistribuição de oportunidades.  

As políticas educacionais estão inseridas neste caso, envolvendo o âmbito do 

ensino público. Dentro da política educacional, encontram-se programas como: o 

sistema de cotas (que reserva vagas a determinados grupos sociais) e a assistência 

estudantil (consolidado na forma de repasse de verbas e de bolsas estudantis). 
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Considerando os objetivos deste trabalho, o item seguinte objetiva relacionar a 

ação das políticas educacionais no condicionamento das ações de uma instituição de 

ensino superior. Parte-se do pressuposto de que sucessivas políticas educacionais 

sancionadas pelos governos implicaram em mudanças no papel das universidades e no 

direcionamento de suas ações na sociedade e na economia. 

A maioria das políticas educacionais em vigor possui um cunho 

desenvolvimentista, ou seja, consideram a importância da educação como instrumento 

de desenvolvimento econômico e social. Por este motivo, atribuem às instituições de 

ensino superior uma série de tarefas que podem alterar as funções e o modus operandi 

dessas instituições.  

 

3.3 REFORMA DA POLÍTICA EDUCACIONAL PARA O ENSINO SUPERIOR 

PÚBLICO 

 

Para compreender o conteúdo das políticas educacionais que objetivam 

reorganizar as universidades, em especial as federais, partiu-se da afirmação do 

Ministério da Educação que o modelo de educação universitária proposto pela Lei nº 

5.540/68
36

 seria “incapaz de adaptar-se às novas condições da economia mundial” e por 

esta razão, havia urgência em elaborar novas leis e diretrizes para desenvolver o sistema 

educacional do Brasil (CATANI, 2002 apud MEC, 1996, p. 20). 

O modelo de educação da Lei nº 5.540/68 preconizava a educação pública, 

gratuita, com equidade de ingresso e suporte financeiro governamental, alocada em um 

ambiente homogêneo e nacionalmente unificado de educação superior, mediante a 

indissociabilidade do ensino-pesquisa-extensão (BRASIL, 1968).   

Seguindo na direção contrária a da Lei 5.540/68, a reforma subsequente da 

educação superior, que foi contemplada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, LDB 9.394/96, atestou o esgotamento do modelo anterior e propôs a 

flexibilização do sistema de ensino superior, tornando-o mais suscetível as tendências 

do mercado.  

Havia a pressão por parte do mercado por diversificação, diferenciando as IES e 

seus serviços para diferentes clientes. A flexibilização dos formatos institucionais 

também foi preconizada, implantando-se novas modalidades de instituições de ensino, 
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 O conteúdo desta lei não será abordado neste trabalho. 
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tais como: faculdades integradas e centros universitários, unicamente com a intenção de 

atender demandas de mercado e clientes com perfis variados. Outro pressuposto da atual 

política educacional visa modificar o papel do Estado, aumentando sua função de 

avaliador e coordenador do sistema e diminuindo sua função de mantenedor das IES. 

Para tanto, os governos as pressiona para a redução de gastos e lhes delega a procura 

por outras fontes de financiamento, inclusive provenientes dos setores privados 

(CATANI, 2002). 

Na atual conjuntura, a forma de se administrar universidades tende a ser 

inspirada em políticas neoliberais que preconizam que técnicas de administração de 

empresas privadas sejam aplicadas ao ensino, as quais não são compatíveis com os 

atributos históricos da universidade baseados no tripé: ensino, pesquisa e extensão. 

Durante os oito anos de governo de Henrique Cardoso (1995-2002), a política 

educacional sofreu as mais bruscas modificações37. Do ponto de vista jurídico, o 

processo de reforma educacional teve início antes do governo de Fernando Henrique 

Cardoso. Pois, na ocasião da aprovação da Constituição Federal (CF) de 1988 pela 

Assembleia Constituinte, a educação ganhou um capítulo especial, o Capítulo III – Da 

Educação, da Cultura e do Desporto, artigos 205 a 214 do Título VIII – Da ordem 

social
38

 (HERMIDA, 2012, p. 1440). Entretanto, as políticas educacionais aprovadas 

após a promulgação da CF/88, apontam para o norte oposto do que a CF preconizou. 

Considerando o cenário em que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB, Lei nº 9.394/96) e os decretos adicionais foram sancionados, percebe-

se que a reforma educacional esteve inserida em um movimento maior de reformas 

estruturais, cujo estopim foi o esgotamento de um certo modelo de acumulação de 

capital.  

Soares (2001) explica que no Brasil, a adoção das medidas neoliberais se iniciou 

no governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992), intensificando-se no governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), quando ocorreram os chamados ajustes 

estruturais. Dentre estes ajustes, destacaram-se as privatizações de estatais, a abertura do 

mercado para investimentos provenientes do exterior, os cortes nos gastos sociais e os 

ajustes fiscais, tais como: a regulamentação da emissão de moeda, da taxa de juros e do 
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 Consultar Apêndices E e F. 
38

 Destaca-se o art. 207 da CF/88 que assegura a autonomia das universidades, reiterando a ideia de 

autogestão. Reafirma também o principio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; o art. 

208, inciso V, que afirma que o acesso aos níveis mais elevados do ensino deve ser assegurado pelo 

Estado e o art. 211, § 1º que afirma que cabe à União organizar e financiar o sistema federal de ensino. 
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controle sobre fluxo financeiro sob a alegação de compatibilizar a economia brasileira 

com a economia mundial. 

A partir de então, essas mudanças possibilitaram que lideranças internacionais 

construíssem propostas de intervenção na política e na economia nacional
39

. Daí o papel 

do Consenso de Washington
40

, do Banco Mundial, da Unesco e outros organismos 

multinacionais que se empenharam em elaborar diretrizes com a intenção de remediar 

os efeitos da “pobreza e do desamparo social a que foram conduzidos quase todos os 

países periféricos na última década” (SOARES, 2001, p. 22). 

Muitas das diretrizes propostas por estes órgãos internacionais estão presentes na 

política educacional do Brasil. Estes organismos atrelaram o acatamento de suas 

orientações às concessões de financiamentos, impondo suas políticas de cunho 

neoliberal aos países em desenvolvimento. Com isso, pode-se perceber o alto nível de 

subordinação do Brasil às orientações destes órgãos. 

Foi neste controverso contexto de pressões internas e externas que a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) foi sancionada, alterando a 

direção das políticas educacionais e alinhando-as com os interesses e as recomendações 

de organismos internacionais, cujas principais diretrizes são: i) o incentivo a expansão 

do setor privado; ii) a flexibilização do formato institucional e; iii) o posicionamento do 

Estado como órgão controlador (e não interventor como anteriormente) das políticas 

educacionais. 

Convém destacar que a própria LDB tem sido paulatinamente alterada e 

complementada por outras leis, decretos e portarias, que são denominadas, de maneira 

geral, de “legislação complementar a LDB/96”
41

, cuja principal finalidade é a de 

substituir a concepção democrático-popular de política educacional inscrita na 

Constituição Federal de 1988. 

                                                           
39

 Não se pretende aqui isentar a responsabilidade do governo brasileiro que, invariavelmente, alinhou-se 

com as medidas propostas pelos órgãos multilaterais. 
40

 Reunião realizada em 1989 na capital dos Estados Unidos, reunindo o governo americano, o Fundo 

Monetário Internacional, o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O objetivo 

principal foi realizar um panorama e propor o alinhamento das reformas econômicas nos países latino-

americanos. 
41

 Hermida (2012) e Cunha (2013) explicam que a LDB começou a ser regulamentada antes mesmo de 

sua aprovação oficial. Houve diversas leis, emendas e decretos aprovados ainda quando a LDB/96 

tramitava no Congresso Nacional, tais como: as leis 9.131 e 9.192, de 1995, a Emenda Constitucional n.º 

14, de setembro de 1996 e o Decreto 2.026, de outubro de 1996. Muitos dos assuntos tratados nessas leis 

anteriores a LBD/96 estavam ou foram inclusos em sua redação oficial. Estes e outros dispositivos legais 

que alteram/complementam a LDB/96 estão dispostos nos Apêndices E e F desta dissertação. 
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Findo o governo FHC e com o início do governo Lula (2003-2010), os caminhos 

da reforma do ensino superior educacional apontaram mais para a continuidade das 

políticas educacionais em curso do que para qualquer rompimento. 

Dentre os instrumentos normativos que delinearam as ações da educação 

superior no período (2003-2010), destaca-se o Plano de Desenvolvimento da Educação 

– PDE
42

, aprovado no dia 24 de abril de 2007. No que tange a educação superior, o PDE 

sugere os seguintes princípios: i) expansão da oferta de vagas (visto que apenas 11% 

dos jovens entre 18 e 24 tem acesso a graduação); ii) equidade de acesso, porém com 

qualidade; iii) inclusão social via educação; iv) diminuição de desigualdades regionais 

e; v) educação para desenvolvimento econômico (formando recursos humanos 

qualificados) e desenvolvimento social (BRASIL, 2007a, p. 26). 

O PDE reconhece o desfalque das instituições federais frente ao 

desenvolvimento da educação, afirmando que medidas compensatórias são necessárias a 

fim de: i) garantir o financiamento das universidades federais; ii) regular o setor 

privado, que cresceu caoticamente, fazendo a educação superior caminhar no sentido da 

desnacionalização; iii) recuperar as verbas de custeio destinadas a concursos públicos; 

iv) revogar normativas que impediam o livre exercício da autonomia dos IFES  

(BRASIL, 2007a, p. 26). 

Das diretrizes educacionais apresentadas no PDE para a educação superior, a 

que mais se destacou foi a proposta do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais – REUNI. Tendo “como fim imediato o aumento 

das vagas de ingresso e a redução das taxas de evasão nos cursos presenciais de 

graduação”. O REUNI permitiu que cada instituição elaborasse seus projetos de 

expansão/reestruturação e desenhasse os caminhos de seu próprio desenvolvimento 

(BRASIL, 2007a, p. 27). Considerando os objetivos deste trabalho, o Programa REUNI 

é explicado com mais detalhes na seção seguinte. 

 

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

Federais – REUNI 

 

                                                           
42

 Com o início do governo Lula, o Plano Nacional de Educação 2001-2010 não foi inteiramente 

considerado. Optou-se por articular os interesses do Movimento Todos pela Educação  e organizar o 

Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, implementado no dia 24 de abril de 2007, sugerindo 

cerca de 40 programas que fornecem diretrizes para a política educacional em todos os níveis. O PDE foi 

um Plano indexado ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 
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De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Regional
43

 - SDR (2012), ainda 

em 2003, o governo encarregou-se de revisar as normativas da educação superior, com 

o objetivo de alinhá-los aos objetivos do Plano Nacional da Educação (PNE). No 

período compreendido entre 2003 e 2008 diversos instrumentos legais foram aprovados, 

o que possibilitou a expansão da oferta de ensino superior, principalmente nas escolas 

técnicas federais (SDR, 2012, p. 62). 

Neste período, foram aprovados programas como o Plano de Expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, Programa Universidade para Todos 

(Prouni), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e a Universidade 

Aberta do Brasil (UAB). Em conjunto, estes programas contribuíram para a 

interiorização do sistema de educação superior e pela redução das disparidades 

regionais, ao promover o acesso e a inclusão ao ensino superior; além de aproximá-lo 

dos sistemas produtivos locais e regionais.  

Na análise do documento: Diretrizes Gerais do REUNI (BRASIL, 2007), 

percebeu-se que na época que precedeu a implantação do REUNI existiam problemas 

considerados estruturais com relação ao funcionamento das universidades federais 

brasileiras. Apontava-se para a falta de cursos de graduação flexíveis e inovadores. Os 

dois princípios apontados pelo Documento como “norteadores básicos dos currículos 

contemporâneos” (interdisciplinaridade e flexibilidade) eram seguidos por poucos 

cursos. Os demais cursos, considerados tradicionais, praticavam poucas ações 

pedagógicas inovadoras e pouco uso de recursos tecnológicos para o ensino. 

Além disso, reconhecia-se a ineficiência das políticas de ações afirmativas, 

relacionadas à permanência dos estudantes que não possuíam condições sociais, 

principalmente no que tange seu financiamento. Esta ineficiência foi parcialmente 

responsável por outros problemas apontados, tais como: alto índice de evasão, baixo 

número de formandos e espaços físicos ociosos (BRASIL, 2007b, p. 8 - 9). 

Pensando no combate a estes problemas que o REUNI foi planejado. Ele é um 

programa do governo federal, instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, 

cujo principal objetivo é expandir o sistema de educação superior no âmbito federal, sua 

estrutura física e acadêmica, mediante a criação de cursos de graduação, do aumento do 
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 A Secretaria de Desenvolvimento Regional está alocada no Ministério da Integração Nacional (MI). 

Sua estrutura, regimento e competências institucionais estão dispostas pelas normativas: Medida 

Provisória n.° 103, de 1º de janeiro de 2003, Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 e Decreto nº 8.161 de 

18, de dezembro de 2013. 
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número de vagas nos cursos existentes, bem como aumentar a infraestrutura dos campi 

em funcionamento (BRASIL, 2007b). Para isso, estabelece as seguintes Diretrizes: 

 
a) redução da evasão, de vagas ociosas e aumento do ingresso em especial no 

período noturno; 

b) ampliação da mobilidade estudantil e circulação interinstituições; 

c) revisão de cursos de graduação, currículos e metodologias de 

aprendizagem; 

d) diversificação da graduação; 

e) promoção de políticas de inclusão e assistência estudantil; 

f) articulação dos diferentes níveis de educação (básica com graduação e 

graduação com pós-graduação). (BRASIL, 2007b, Art. 2º.) 

  

Nota-se que uma parte dessas Diretrizes é de natureza qualitativa e outra, 

quantitativa. Todavia, o documento que trata das Diretrizes do REUNI (BRASIL, 

2007b) não estabeleceu os critérios sobre como seria realizada a distribuição dos 

recursos para cada instituição. O Decreto n.º 6.096 em seu Art. 3º, apenas traz que os 

recursos seriam destinados àquelas instituições que aderissem ao Programa REUNI e 

apresentassem um plano de expansão em consonância com as diretrizes. Este plano 

deveria conter as metas de expansão com previsão de alcance. Após a elaboração do 

plano por parte da universidade, este passaria pela homologação do Ministério da 

Educação e o recebimento dos recursos estaria condicionado ao cumprimento das metas 

estipuladas, atingindo um teto máximo de 20% a mais do que a universidade já recebia, 

no decorrer de cinco anos. 

Assim, a disponibilidade dos recursos está condicionada ao cumprimento das 

metas, inicialmente, propostas pela universidade; além do que o repasse dependeria da 

disponibilidade orçamentária do MEC. A legislação não deixou claro o montante que 

seria repassado às instituições que aderiram ao REUNI, e sequer se deu a certeza de que 

as IES os receberiam. 

No ano de 2010, publicou-se o Decreto n.º 7.233 com o intuito de clarificar os 

procedimentos orçamentários e financeiros relacionados à autonomia universitária. 

Nele, está estabelecido que a principal origem da renda das universidades deve advir da 

arrecadação própria, “de convênios e de doações do exercício corrente”, ou seja, de 

serviços prestados por ela mesma (BRASIL, 2010b, Art. 2º). 

Para o orçamento proveniente do governo federal são observados os seguintes 

critérios para definir o montante destinado: 

 

I - o número de matrículas e a quantidade de alunos ingressantes e 

concluintes na graduação e na pós-graduação em cada período; 
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II - a oferta de cursos de graduação e pós-graduação em diferentes áreas 

do conhecimento;  

III - a produção institucionalizada de conhecimento científico, tecnológico, 

cultural e artístico, reconhecida nacional ou internacionalmente; 

IV - o número de registro e comercialização de patentes; 

V - a relação entre o número de alunos e o número de docentes na graduação 

e na pós-graduação; 

VI - os resultados da avaliação pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - SINAES, instituído pela Lei no 10.861, de 14 de abril de 

2004; 

VII - a existência de programas de mestrado e doutorado, bem como 

respectivos resultados da avaliação pela Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES; e 

VIII - a existência de programas institucionalizados de extensão, com 

indicadores de monitoramento (BRASIL, 2010b, Art. 4º). 

 

 

Nas Diretrizes do REUNI (BRASIL, 2007b) fica evidente que um dos objetivos 

do programa é melhor aproveitar a estrutura física existente e os recursos humanos 

(docentes e técnicos administrativos) já contratados.  

Apesar das dificuldades relacionadas ao financiamento, Santos (2009) explica 

que o REUNI teve precedentes compatíveis com as políticas adotadas na era FHC. Por 

um lado, as políticas de FHC favoreceram a expansão do setor privado via legislação 

flexível e incentivos fiscais e, por outro, modificaram o setor público (também via 

legislação flexível) pelo incentivo à capitalização das IES públicas (através dos cortes 

orçamentários). Num primeiro momento, abriu-se o caminho para a expansão das 

instituições privadas e, num segundo momento, a desregulamentação do setor 

possibilitou o surgimento de programas como o REUNI. Apesar deste precedente, 

durante o governo de FHC nenhuma universidade federal foi criada, o que deixou “um 

legado desafiador para seu sucessor presidencial no contexto universitário” (SANTOS, 

2009, p.36). 

Uma medida que contribuiu para a ampliação do acesso ao sistema de educação 

superior público foi o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), uma ferramenta 

informatizada pela qual as instituições públicas de ensino superior ofertam vagas de 

seus cursos de graduação para os candidatos que prestaram o Exame Nacional de 

Ensino Médio (Enem). O processo de seleção ocorre sempre no início dos períodos 

letivos (semestralmente) e não há custo para o candidato. São selecionados os 

candidatos que obtiverem melhor desempenho no Enem, classificados dentro do número 

de vagas ofertadas pelas instituições.  

De acordo com o Portal REUNI (2014), na primeira seleção do ano de 2014, as 

universidades federais abriram 171.401 vagas para ingresso via Sisu, contabilizando 
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uma expansão de 32,5% do número de vagas, quando comparado com as 129.319 vagas 

disponibilizadas em 2013. Das aproximadamente 171 mil vagas, 37,4% são destinadas a 

estudantes egressos do ensino médio da rede pública de educação básica, em 

consonância com o mínimo de 25% estabelecido pela “Lei de Cotas”
44

. 

Ainda, segundo o Portal REUNI45 (2014), no ano de instituição do REUNI 

(2007), o total de ingressantes em cursos de graduação de instituições de ensino 

superior privadas atingiu 1.472.747 contra 336.223 de ingressantes em instituições 

públicas, ou seja, 81,41% dos ingressantes matricularam-se em instituições privadas e 

apenas 18,59% em IES públicas. 

Convém ressaltar que, de acordo com o Portal REUNI (2014), a expansão da 

rede federal de ensino superior foi iniciada em 2003, com a política de interiorização de 

campi das universidades federais. No início, havia 114 municípios que abrigavam 

universidades federais. Até o final de 2011, este número subiu para 237, sendo que 

foram criadas 14 novas universidades e mais de 100 campi para cumprir o objetivo de 

expansão de todo o sistema. No que tange a rede tecnológica federal, até 2002, havia 

140 escolas técnicas em atividade no país. O MEC expandiu a rede federal de educação 

profissional construindo 214 novas escolas técnicas, entre os anos de 2002 e 2010, que 

foram entregues, juntamente com a federalização de outras escolas. Até o ano de 2013, 

havia 354 institutos, contabilizando mais de 400 mil vagas no total. 

Em se tratando das universidades tecnológicas federais (UTFPR), o Estado do 

Paraná, até 2014, registrou treze campi localizados nas seguintes cidades: Apucarana, 

Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, 

Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo. 
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 Regulamentada pela Lei n. 12.711 de 29 de agosto de 2012, popularizada como a “Lei de Cotas”,  esta 

lei encontra-se regulamentada pelo Decreto nº 7.824/2012, “que dispõe sobre o ingresso nas 

universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio”, definindo as 

condições de reserva de vagas nas instituições federais de educação superior e também pela Portaria 

Normativa nº 18/2012 que estabelece os conceitos básicos para aplicação da lei (BRASIL, 2012c). Pela 

Lei de Cotas (12.711/12), em seu art. 1º, as instituições federais deverão reservar, em cada vestibular para 

os cursos de graduação, no mínimo 50% das vagas ofertadas para alunos que tenham estudado todos os 

anos do ensino médio em escolas públicas, sendo que 50% destas deverão ser destinadas a estudantes cuja 

família tenha renda per capita igual ou menor a um salário mínimo e meio. Assim, 50% das vagas 

ofertadas em cursos de graduação das instituições públicas federais serão destinadas para alunos egressos 

do ensino médio da rede pública de educação básica e os 50% restantes permanecerão para concorrência 

geral. Destes 50%, metade será reservada para estudantes com renda per capita familiar menor que um 

salário mínimo e meio e os outros 50% para alunos com renda familiar superior a este valor. Pelo art. 3º 

da Lei, dentro desta porcentagem de 50% de vagas reservadas, deverá ocorrer o preenchimento por 

candidatos “autodeclarados pretos, pardos e/ou indígenas, em proporção no mínimo igual à de pretos, 

pardos e indígenas na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição” considerando 

os dados do último censo do IBGE (BRASIL, 2012c, Art. 3º). 
45

 Fonte: <http://reuni.mec.gov.br/expansao>. Acesso em: 7 jan. 2014. 
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 No caso das universidades federais, no Paraná até 2014 existiam sete campi, 

sendo três deles localizados em Curitiba, um em Pontal do Paraná, um em Palotina, 

um em Matinhos e um em Jandaia do Sul. 

Apesar dos índices positivos no que tange a expansão da oferta do ensino 

superior federal e seus pressupostos de democratização do acesso e de justiça social, 

Santos (2009, p. 33) explica que o REUNI foi um dos programas da gestão presidencial 

de Lula que mais foi contestado.  

Dentre as questões que permearam o debate sobre a viabilidade do REUNI, 

expostos por Santos (2009), estão: i) financiamento do governo para garantir a execução 

de todo o projeto e; ii) alargamento do quadro docente para garantir a assistência do 

incremento discente, considerando que o quadro federal de professores universitários 

encontra-se deficiente. O § 1º do art. 3º do Decreto 6.069/2007 determina que as 

universidades recebam um acréscimo de, apenas, 20% da destinação de recursos. Logo, 

deduz-se que a execução do REUNI depende mais da racionalização de formas de 

gestão do que do aumento do orçamento destinado as IES públicas. 

Leda e Mancebo (2009) afirmam que o incentivo ao crescimento da rede pública 

de ensino superior não acompanhado de incentivo financeiro capaz de equiparar as 

propostas à sua execução com qualidade, tende a sobrecarregar as funções docentes, 

degradar as instalações físicas das IES e aumentar a heteronomia universitária, 

conduzindo a precarização das instituições e decadência na qualidade do ensino. 

Conforme mencionado, as universidades somente recebem os recursos caso as 

etapas sejam devidamente cumpridas. O MEC lança as metas a serem alcançadas e as 

IFES46 implementam as políticas necessárias para o seu cumprimento. Ao MEC 

compete o controle sobre os indicadores e resultados. Diante desse cenário, cabe a 

indagação: “Haverá recurso novo ou apenas uma disputa entre as IFES pelos poucos 

recursos existentes?”, instigando-as competir conforme a lógica mercadológica? (LEDA 

e MANCEBO, 2009, p. 54). 

 Neste contexto, restam poucas alternativas para que as instituições federais não 

se incluam ao REUNI, considerando o seu dever de buscar financiamentos; bem como 

sua fragilizada autonomia. As universidades são compelidas a aceitar o REUNI, uma 

vez que ele proporciona a oportunidade de receber recursos adicionais. Porém, ao fazê-

lo dão anuência à sua própria subordinação ao sistema.  
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 Instituições Federais de Ensino Superior. 
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Por mais que o REUNI pretenda ser uma resposta aos estrangulamentos do 

sistema (ao introduzir novas formas de gestão, de arranjos organizacionais e de 

racionalização do gasto público), invariavelmente suas contradições evidenciam a 

necessidade de se ponderar sobre os ganhos e os desafios para as IES que o aderiram, 

dadas as apreensões com relação ao cumprimento das metas e ao recebimento 

condicionado dos recursos. 
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4. A UNIVERSIDADE E AS CIDADES: DESENVOLVIMENTO EM 

DECORRÊNCIA DO PROGRAMA REUNI 

 

Esse Capítulo apresenta, mediante resultados e discussões, algumas respostas 

construídas para atender ao objetivo geral desta pesquisa, que foi o de “analisar os 

impactos diretos e indiretos gerados pela UFPR Palotina e pela UTFPR Toledo, que 

aderiram ao Programa REUNI, nas cidades que as hospedam e a influência destes 

impactos no desenvolvimento local”. 

Considerando que o objetivo geral foi atingido por intermédio do 

sequenciamento dos objetivos específicos, optou-se por organizar os resultados e as 

análises conforme exposto na Figura 4. 
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Figura 5 – Esquema da apresentação e análise dos resultados encontrados 

 
Fonte: elaborado pela autora (2014). 

 

 

Destaca-se que o objetivo específico de situar o programa REUNI no contexto 

de reforma educacional do ensino superior não apareceu neste esquema, porque ele foi 

tratado na parte da revisão bibliográfica apresentada no Capitulo 3, seção 3.3.1.  
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE ESTUDO 

 

A seção se destina a contextualizar o programa REUNI nos campi das 

universidades localizadas nos municípios de Palotina e Toledo. Apresenta-se os perfis 

socioeconômicos dos citados municípios (subseção 4.1.1), cujos cenários as tornaram 

aptas a receber investimentos em ensino superior do governo federal. E, na sequência 

(subseção 4.1.2), caracteriza-se a Universidade Federal do Paraná, localizada em 

Palotina, e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Toledo, enfatizando as 

mudanças ocorridas em decorrência da adesão ao REUNI. 

 

4.1.1 Perfis socioeconômicos dos municípios de Palotina e Toledo 

 

Os municípios de Palotina e de Toledo
47

 estão localizados na Região Oeste do 

Estado do Paraná. A proximidade geográfica dos dois municípios é de cerca de 50 

quilômetros. 

De acordo com o Censo Demográfico (IBGE, 2010), residem em Palotina 

28.683 habitantes, dos quais, 24.646 estão alocados na zona urbana e 4.037 na zona 

rural, o que lhe atribui um grau de urbanização de 85,93%.  

Ainda, pelo Censo Demográfico (IBGE, 2010), dos 119.313 habitantes do 

município de Toledo, 108.259 residem na zona urbana e 11.054 na zona rural. Seu grau 

de urbanização é de 90,74%, ou seja, 4,81% a mais do que o município de Palotina. O 

município de Toledo é considerado de ‘porte médio’, pela classificação das cidades 

propostas pelo IBGE, com base no número de habitantes.  

Mesmo que Palotina seja considerada uma cidade de ‘Pequeno Porte”, para fins 

deste trabalho, o tamanho do município e da população não teve efeito direto na 

consolidação do ensino superior. Pois, o município sede de um campus universitário 

recebe população estudantil vinda de outros municípios do entorno e de localidades 

mais distantes. Assim, o que se considera para decidir sobre a criação ou expansão de 

um campus é o potencial de atração da própria instituição e a integração regional, que 

tende a facilitar o fluxo de comunicação, bem como auxiliar a mobilidade intrarregional. 
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 Esta seção tem o objetivo de caracterizar brevemente a economia das cidades que hospedam as 

universidades, tendo como ponto de partida a política de expansão do ensino superior nos anos 2000. Para 

tanto, os dados apresentados são de 2007 em diante, ano que marcou o início da expansão do ensino 

superior público federal. Para conhecimento de um histórico mais completo das cidades, sugere-se 

consulta aos trabalhos de  Reginato (1979), Freitag (2001) e Palotina (2000), para o município de Palotina 

e Niederauer (2004), Silva et al (1988) e Oberg (1960) para o município de Toledo. 
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Em se tratando da economia local do município de Palotina, as principais 

atividades econômicas estão relacionadas ao agronegócio. Considerando o número de 

pessoas ocupadas por atividades econômicas e o número de empregos gerados, a 

agricultura, a pecuária, a produção florestal, a pesca e a aquicultura são as atividades 

que apresentaram maior número de pessoas ocupadas e geração de empregos, seguido 

pelo comércio (principalmente o comércio varejista) e pela indústria de transformação 

(em especial indústria de produtos alimentícios). Com relação aos produtos do 

agronegócio, os três principais produtos vegetais são milho, soja e mandioca, 

respectivamente e os produtos animais são: galináceos, suínos e bovinos, 

respectivamente (IPARDES, 2014). 

A economia do município de Toledo possui maior participação da indústria de 

transformação quando comparada com a de Palotina. Além deste setor, atividades 

relacionadas ao agronegócio também compõe o Produto Interno Bruto (PIB) de Toledo. 

Considerando o número de pessoas ocupadas por atividades econômicas e o número de 

empregos gerados, concluiu-se que a indústrias de transformação (principalmente a 

indústria química, de produtos farmacêuticos, veterinários, etc); o comércio (em 

especial o varejista); e a agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, 

respectivamente, são as atividades que apresentaram maior número de pessoas ocupadas 

e geração de empregos. Além destas, o setor de serviços também contribui para o 

desenvolvimento local, obtendo o maior valor adicionado segundo os ramos de 

atividade
48

. Com relação aos produtos do agronegócio, os três principais produtos 

vegetais são milho, soja e feijão, respectivamente e os produtos animais são: galináceos, 

suínos e bovinos, respectivamente. Também é expressiva a produção de leite 

(IPARDES, 2013, p. 15-16). 

Dessa forma, são estes aspectos econômicos que configuram o Produto Interno 

Bruto (PIB) dos municípios de Palotina e de Toledo, cujos valores estão dispostos na 

Tabela 6. 
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 Agropecuária: R$ 175.515; Indústria: R$ 858.263 e; Serviços R$ 1.365.004 (IPARDES, 2013, p. 18). 
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Tabela 6 – PIB e PIB per capita dos municípios de Palotina e de Toledo 2007-2012 

Ano¹ 
Produto Interno Bruto (R$)² Produto Interno Bruto per Capita (R$)² 

Palotina Toledo Palotina Toledo 

2012 1.347.363,66 3.334.763,34 46.264,71 27.221,72 

2011 1.251.190,99 3.329.784,88 43.283,32 27.533,67 

2010 1.299.265,14 3.329.660,38 45.267,36 27.907,11 

2009 1.254.852,55 3.467.485,64 43.320,89 29.693,63 

2008 1.225.723,76 3.205.739,28 42.721,74 27.843,62 

2007 1.035.316,79 2.952.934,92 37.586,50 26.879,87 

Fonte: elaborada pela autora. Ipardes (2014). 

¹ 2007: recorte temporal desta pesquisa (início do REUNI); 2012: último ano cujo dado está disponível. 

² A preços de maio de 2015, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 

³ PIB per Capita: corresponde ao valor do PIB global dividido pelo número absoluto de habitantes de um 

país, região, estado ou município (IPARDES, 2014). 

 

Conforme dados dispostos na Tabela 6, tanto o PIB de Palotina quanto o PIB de 

Toledo passaram por sucessivos aumentos a cada ano, o que demonstra os avanços do 

crescimento econômico municipal. No caso de Palotina, de 2007 a 2012, o crescimento 

nominal do PIB foi de 73,4% e, no caso de Toledo, o crescimento nominal foi de 50,5% 

para o mesmo período. O PIB do município de Toledo é maior em termos reais, 

entretanto, em nenhum momento o PIB per capita de Toledo foi maior que o PIB per 

capita de Palotina.  

Além da questão financeira, os municípios de Palotina e de Toledo possuem 

bons indicadores nas áreas de educação, renda e longevidade da população, o que lhes 

atribui altos índices de desenvolvimento humano, quando comparado aos demais 

municípios do Paraná e demais estados da federação. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDM-M) combina os 

indicadores de educação, longevidade e renda da população municipal. Segundo o 

Ipardes (2014), em 2010, os municípios de Palotina e de Toledo apresentaram um índice 

de 0,768
49

, que é considerado alto. Ambos os municípios encontravam-se empatados, 

ocupando o nono lugar na classificação em relação aos demais municípios do Estado do 

Paraná. Isto reforça as semelhanças entre eles, apesar de possuírem portes diferentes. 

No que tange à educação básica, os dados coletados na Base de Dados do Estado 

(IPARDES, 2014) indicam que ambos os municípios apresentam um total de alunos 

matriculados e efetivamente frequentando o ensino regular (creche, pré-escola, 

fundamental, médio ou profissional) compatível com a população estimada para cada 

                                                           
49

 O índice varia de 0 (zero) a 1 (um) e apresenta as seguintes faixas: 0,000 a 0,499 - muito baixo; 0,500 a 

0,599 - baixo; 0,600 a 0,699 - médio; 0,700 a 0,799 - alto; e 0,800 e mais - muito alto. 
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idade de ensino, o que implica em dizer que os municípios apresentam uma Taxa de 

Escolarização
50

 adequada. 

Parte dos bons indicadores educacionais que os municípios apresentam se devem 

aos investimentos realizados em educação. Quando consideradas as Despesas Total de 

Palotina e de Toledo, a educação representa percentuais que giram em torno de 20,1% e 

23,1% do montante total da despesa efetivamente realizada durante o exercício fiscal.  

 

Tabela 7 – Despesas Municipais por Função - Educação dos municípios de Palotina e 

de Toledo 2007-2013 

Ano* 

Despesas Municipais por Função – 

Educação (R$) 

Percentual investido em Educação com 

relação às Despesas Municipais Total 

Palotina Toledo Palotina Toledo 

2013 13.939.507,54 56.770.402,82 19,2% 21,7% 

2012 12.824.880,74 62.019.359,44 18,9% 22,7% 

2011 11.119.375,13 49.358.058,14 20,4% 23,2% 

2010 9.189.958,00 38.401.066,84 19% 20,1% 

2009 8.333.177,71 39.771.291,26 20,0% 24,7% 

2008 8.251.431,31 36.125.988,86 20,7% 26,08% 

2007 6.755.513,19 28.262.529,55 22,7% 23,3% 

Fonte: elaborada pela autora. Ipardes (2014). 

  

É neste cenário econômico e social que a Universidade Federal do Paraná e a 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná estão instaladas. Os campi se encontram 

em localidades favoráveis a sua consolidação, derivadas do bom desempenho 

econômico e social dos municípios. Da mesma forma, as instituições contribuem para 

que estes bons indicadores sejam mantidos e expandidos, uma vez que as 

transformações encadeadas pela expansão dos campi refletem diretamente nas 

dinâmicas dos respectivos municípios; seja pelo acréscimo populacional e pelos 

incrementos de renda e emprego gerados por ele, seja pelos investimentos em 

infraestrutura. 

O município de Palotina conta com duas instituições de ensino superior 

presencial, uma pública federal (Universidade Federal do Paraná – UFPR – Setor 

Palotina) e uma particular (União do Ensino Superior do Paraná - UESPAR) e também 

possui uma instituição de ensino superior à distância, o Centro Universitário 

Internacional – UNINTER. Juntas, elas ofertam 13 cursos de graduação
51

, entre 

bacharelado, licenciatura e tecnólogos. 

                                                           
50

 De acordo com o IBGE (2014), a Taxa de Escolarização refere-se a percentagem dos estudantes (de um 

grupo etário) em relação ao total de pessoas (do mesmo grupo etário). 
51

 UFPR: Bacharelado em: Agronomia, Medicina Veterinária, Ciências Biológicas, Engenharia em 

Aquicultura e Engenharia em Energias Renováveis. Tecnólogo em Biotecnologia. Licenciatura em: 

Ciências Exatas (com habilitação em Química, Física e/ou Matemática), Ciência da Computação e 
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A Tabela 8 apresenta o total de matrículas (ingressantes) e de concluintes desde 

o ano de 2007 até 2013, por forma de administração. Como o município possui apenas 

uma universidade federal, o total de ingressantes e concluintes dispostos nas colunas 

“Federal” correspondem às matrículas e conclusões realizadas pela na Universidade 

Federal do Paraná – Palotina. O total de matrículas e conclusões dispostos nas colunas 

“Privada” correspondem ao realizado pela União do Ensino Superior do Paraná – 

UESPAR e, por fim, as matrículas e conclusões dispostas nas colunas “A distância” 

correspondem aos números do Centro Universitário Internacional – UNINTER. 

 

Tabela 8 – Matrículas e Conclusões na Educação Superior do município de Palotina 

2007-2013 
Ano¹ Federal Federal Privada Privada À distância À distância 

 Matrículas Conclusões Matrículas Conclusões Matrículas Conclusões 

2013 1.135 101 322 51 150 31 

2012 1.062 105 303 97 157 39 

2011 986 41 273 NA² 153 70 

2010 730 45 232 43 207 82 

2009 540 50 24 NA 281 36 

2008 306 66 518 61 NA NA 

2007 313 58 396 NA NA NA 

Fonte: elaborada pela autora. Ipardes (2014). 

¹ Optou-se por este recorte de tempo pois 2007 foi o ano no qual o REUNI se iniciou e 2013 por ser o 

último ano cujos dados estão disponíveis. 

²NA: não se aplica. 

 

Nota-se que o número de matrículas na categoria federal apresentou um 

crescimento de 262,6% entre 2007 a 2013. Este crescimento é justificado pela expansão 

de cursos e vagas decorrentes da implantação do REUNI, no ano de 2009. Fato 

semelhante acontece com os concluintes dessa categoria, cujo crescimento iniciou em 

2012, ante as turmas ingressantes no ano de 2009, início do REUNI na UFPR Palotina. 

Portanto, de 2007 a 2013, houve um crescimento de 74,1% no número de concluintes 

dessa unidade. 

Enquanto isso, as matrículas na instituição UESPAR se mantiveram estáveis, 

com exceção do ano de 2008, que obteve crescimento de 30,8% em relação ao ano 

anterior e; do ano de 2009, que registrou queda de 95,37% no número de matrículas. 

Este ano de queda das matrículas na rede privada (2009) coincide com o ano de 

aumento da oferta de cursos na rede federal pelo REUNI, embora as instituições não 

ofertem cursos semelhantes, a existência de outras opções de ensino superior público 

                                                                                                                                                                          
Ciências Biológicas. UESPAR: Bacharelado em: Administração e Ciências Contábeis. Licenciatura em 

Artes Visuais e Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 
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pode ter desmotivado as matrículas na instituição privada. Situação semelhante ocorreu 

com as matrículas efetuadas na categoria de educação à distância, que perdeu 46,6% de 

suas matrículas até 2013, comparativamente ao ano de 2009. 

Os dados dispostos na Tabela 8 evidenciam o distanciamento entre o número de 

matrículas e o número de conclusões. Esta diferença pode ser justificada pelo seguinte 

fato: nem todas as turmas ingressantes atingiram o tempo completo de integralização do 

curso de graduação, durante a realização da presente pesquisa. Contudo, vale destacar 

que a análise da razão entre ingressantes e concluintes é essencial para embasar a 

continuidade da política de expansão do ensino superior público federal, principalmente 

no que tange aos custos para se manter cursos de graduação com baixos índices de 

conclusões. 

O município de Toledo conta com seis instituições de ensino superior, uma delas 

pertencente à rede federal (Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR), uma 

a rede estadual (Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE) e quatro 

pertencentes à rede privada (Universidade Paranaense – UNIPAR; Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná – PUC; Faculdade Sul Brasil – FASUL e Universidade 

Norte do Paraná - UNOPAR). Juntas, elas ofertam mais de 50 cursos de graduação 

presenciais
52

. Toledo é considerado um polo universitário por hospedar uma quantidade 

significativa de instituições e pela ampla oferta de cursos. 

A Tabela 9 compila os números referentes ao ingresso e saída (matrículas e 

conclusões) dos acadêmicos por forma de administração. Como Toledo possui apenas 

uma universidade federal, o total de ingressantes e concluintes dispostos na coluna 

“Rede Federal” correspondem às matrículas e conclusões realizadas na UTFPR. O 

mesmo ocorre para a “Rede Estadual” (UNIOESTE). O total de matrículas e conclusões 

dispostos nas colunas “Rede Privada” foi dividido entre a UNIPAR, PUC e a FASUL. 
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 UTFPR: Bacharelado em: Engenharia Eletrônica e Engenharia Civil. Licenciatura em Matemática. 

Tecnólogo em: Processos Químicos e Sistemas para Internet. UNIOESTE: Bacharelado em: Ciências 

Econômicas, Ciências Sociais, Engenharia de Pesca, Engenharia Química, Filosofia, Química, 

Secretariado Executivo e Serviço Social. Licenciatura em Química. UNIPAR: Bacharelado em: 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação 

Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia e Pedagogia. Tecnólogo em: Tecnologia 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Estética e Cosmética. Licenciatura em 

Educação Física. FASUL: Bacharelado em: Administração, Direito, Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda, Ciências Contábeis; Comunicação Social – Jornalismo e Sistemas de Informação; 

Licenciatura em: Letras – Libras e Pedagogia; Tecnólogo em: Agronegócio, Gestão da Produção 

Industrial, Gestão da Qualidade, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, 

Logística, Processos Gerenciais, Redes de Computadores e Segurança no Trabalho. UNOPAR: oferta 

cursos à distância. 
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Tabela 9 – Matrículas na Educação Superior do município de Toledo 2007-2013 

Ano 
Federal 

Matríc 

Federal 

Concl 

Estadual 

Matríc 

Estadual 

Concl 

Privada 

Matríc 

Privada 

Concl 

EAD 

Matríc 

EAD 

Concl 

2013 740 21 1.115 153 4.679 962 1.342 194 

2012 602 29 1.115 220 4.681 1.051 1.079 174 

2011 488 9 1.175 209 4.661 841 787 147 

2010 314 18 1.237 191 4.812 191 758 255 

2009 208 NA 1.369 168 5.209 1.179 656 142 

2008 63 NA 1.569 178 5.232 968 NA NA 

2007 NA NA 1.540 211 4.904 948 NA NA 

Fonte: elaborada pela autora. Ipardes (2014). 

* NA: Não se aplica 

 

Destaca-se o incremento das matrículas na categoria federal, cujo aumento 

percentual foi de 1074,6% entre os anos de 2008 a 2013. Novamente, este crescimento 

está justificado pela implantação do REUNI na instituição. 

Em Toledo, constatou-se que, concomitantemente ao acréscimo das matrículas 

na rede federal, as matrículas na rede estadual e na rede privada sofreram quedas. A 

rede estadual contabilizou uma diminuição do percentual das matrículas de 27,6% no 

período de 2007 a 2013, enquanto a rede privada percebeu queda de 4,6%, no mesmo 

período. Além da federal, a categoria da educação à distância teve um aumento 

percentual de 104,6% no número de matrículas no período de 2009 a 2013. 

Entretanto, é não é possível afirmar que a queda das matrículas nas instituições 

estadual e privadas tenha ocorrido em razão da ampliação de vagas e cursos na 

instituição federal, mesmo que os alguns dados contenham indícios ou sugiram esta 

dinâmica. Deve-se considerar que existe uma gama de fatores que pode ter influenciado 

estes resultados e que não foram investigados, tais como: fechamento de cursos, redução 

de oferta de vagas; bem como fatores de ordem pessoal dos candidatos que interferem 

na decisão sobre qual curso superior escolher.  

Considerando que os aumentos dos percentuais de matrículas nas instituições da 

rede federal localizadas em Palotina e em Toledo resultaram da adesão das IES ao 

programa REUNI, a subseção 4.1.2 destina-se a contextualizar esse Programa na UFPR 

Palotina e na UTFPR Toledo. 

 

4.1.2 O programa REUNI na Universidade Federal do Paraná, campus de Palotina e na 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Toledo 

 

A Universidade Federal do Paraná – UFPR completou 100 anos de existência no 

ano de 2012. Sua criação efetiva se deu em 19 de dezembro de 1912 e um ano depois, 
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em 1913, a instituição ofertava seis cursos
53

. Em 1950, a instituição foi federalizada, 

com o objetivo principal de torná-la pública e gratuita. 

Atualmente, a UFPR possui quatro campi em Curitiba, um campus em 

Palotina
54

, um campus em Matinhos, o Centro de Estudos do Mar no campus em Pontal 

do Paraná e um campus em Jandaia do Sul. 

A UFPR votou pela adesão ao Programa REUNI em Sessão Extraordinária do 

Conselho Universitário da Universidade Federal do Paraná no dia 30 de outubro de 

2007, ocasião na qual a adesão ao Programa foi aprovada por 26 votos favoráveis contra 

17 desfavoráveis (UFPR, 2008, p. 99). Posteriormente, a proposta foi formalizada 

perante o Ministério da Educação, pela Secretaria de Educação Superior- SESU- 

MEC/SES, mediante o Acordo de Metas nº. 35 - MEC/SESU. 

Um ano após a decisão pela adesão ao REUNI, o documento: Projeto REUNI 

UFPR (2008) foi divulgado, apresentando um diagnóstico da situação da instituição que 

abrangia todos os campi. A partir de então, elaborou-se um plano de metas globais para 

serem atingidas com a implantação do REUNI. Dentre as quais, destacam-se:  

 

a) ampliar a oferta de educação superior, em especial no período noturno: Neste 

quesito, criaram-se novos cursos e expandiu-se o número de vagas ofertadas nos 

cursos existentes
55

; 

b) reduzir as taxas de evasão: Com políticas de permanência viabilizadas através 

da concessão de auxílios (moradia, alimentação) e bolsas (monitoria, extensão, 

iniciação científica, etc); 

c) ocupar as vagas ociosas: Por meio da implantação de novas formas de 

ingresso, tais como: re-opção de curso dentro da própria instituição, 

transferência externa, reingresso de aluno evadido e reaproveitamento de outras 

graduações. A proposta é de ocupar, pelo menos, 95% das vagas ociosas; 

d) reestruturar a estrutura acadêmico-curricular: Propôs-se a flexibilização dos 

currículos e a diversificação das atividades formativas. Propôs-se manter em 

regime integral apenas os cursos com carga horária alta (que impossibilita a 

oferta em um único período), a fim de desonerar docentes, liberar espaços físicos 

                                                           
53

 Ciências Jurídicas e Sociais, Engenharia, Medicina e Cirurgia, Comércio, Odontologia, Farmácia e 

Obstetrícia. 
54

 Transformado em Setor Palotina no ano de 2013. 
55

 As vagas ofertadas nos cursos da UFPR – Palotina serão apresentadas adiante. 
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e permitir que os acadêmicos possam trabalhar, o que também desonera a 

universidade do provimento de recursos financeiros com a permanência; 

e) aprimorar e expandir a estrutura física: Salas de aula, bibliotecas, laboratórios, 

secretarias, gabinetes docentes e demais infraestrutura física que sejam 

necessárias para suportar o incremento populacional; 

f) promover a renovação da estrutura pedagógica da educação superior: Visando 

promover a integração entre as diferentes etapas do ensino (educação básica, 

ensino superior e pós-graduação), atualizar a metodologia de ensino da educação 

superior, implementando as novas tecnologias, tais como: ferramentas de e-

learning, capacitando os docentes e técnicos para utilizarem efetivamente estas 

ferramentas; 

g) promover a mobilidade intra e interinstitucional: Possibilitar a circulação de 

estudantes, com aproveitamento de créditos cursados em outros cursos ou 

instituições, na própria universidade, em outras instituições e em instituições de 

outros países, mediante convênios; 

h) reafirmar o compromisso social da instituição: Com políticas de inclusão que 

abranjam o acesso (com o sistema de cotas sociais e raciais e reservas para 

portadores de necessidades especiais) e a permanência (com o fortalecimento do 

atendimento à saúde e a assistência social). 

 

Em 2011, a UFPR divulgou o relatório de atividades referentes ao primeiro 

quadriênio de implantação do REUNI (2008-2011). Dentre os resultados, o mais 

expressivo foi a evolução da oferta dos cursos de graduação, que passou de 4.219 vagas 

(em todos os campi, sendo 1.098 no período noturno) para 6.085 vagas, distribuídas 

entre 104 opções de cursos. Com o REUNI, o número de vagas ofertadas evoluiu em 

44,2 %, sendo que a oferta no noturno cresceu 110,7% (UFPR, 2011, p. 4). 

No caso da UFPR Palotina, até o ano de 2008 a instituição contava apenas com o 

curso de Medicina Veterinária. Em 1997, quando a primeira turma do curso se formou, 

o campus possuía cerca de 20 docentes, 20 técnicos-administrativos e aproximadamente 

300 estudantes (ZANIN et al, 2013, p. 76). Além da oferta de um único curso e da 

pouca representatividade da comunidade local (dado seu número reduzido), neste 

período, a UFPR Palotina sofreu com o isolamento, não apenas por se localizar em uma 

cidade interiorana e de pequeno porte mas, também, pelo distanciamento da 



63 

 

administração central, localizada no campus de Curitiba (aproximadamente 600 km de 

distância). 

Neste contexto, a adesão ao programa REUNI foi vista como uma solução para a 

baixa representatividade do campus de Palotina. Zanin et al (2013, p. 76) elenca os 

principais fatores que contribuíram para que o REUNI fosse bem aceito pelos servidores 

de Palotina: 

 
(1) distância da administração central da universidade; (2) pouca 

representatividade desta comunidade em relação à UFPR como um todo, em 

função do número reduzido de servidores e discentes; (3) falta de 

representação nas instâncias deliberativas, dependendo fundamentalmente de 

iniciativas da reitoria; e (4) pouca interação com o setor de Ciências Agrárias, 

talvez em função de alguns posicionamentos contrários deste último quando 

da criação do campus e do curso de Medicina Veterinária em Palotina. 

Somando-se a esses fatores, sempre pairou sobre os servidores do campus a 

ameaça, comprovada em inúmeros depoimentos de docentes, de sua 

estadualização, vinculando-o à Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(Unioeste), sediada em Cascavel, a 100 km de Palotina. 

  

Desta forma, considerando esta posição da UFPR Palotina e os anseios dos 

servidores, a adesão ao REUNI foi particularmente interessante, ao ser encarada como 

uma “última oportunidade de consolidar-se o campus, com o aumento significativo de 

recursos humanos e infraestrutura. Além disso, os vínculos com a UFPR seriam 

solidificados e o campus, ampliado, teria maior peso político na universidade” (ZANIN 

et al, 2013, p. 76).   

No ano de 2009 ingressaram as primeiras turmas dos cursos Tecnológicos em 

Aquicultura, Biocombustíveis e Biotecnologia, criados por intermédio do REUNI. 

Neste início, as principais ações do REUNI foram o aumento de vagas no curso de 

Medicina Veterinária (de 60 para 80 vagas por ano), a criação de oferta de cursos 

noturnos, neste caso dos Tecnológicos, expansão da área física e contratação de novos 

servidores. A criação dos cursos tecnológicos levou em consideração a tendência de 

educação profissional de nível tecnológico que visa formar profissionais aptos a atuar 

em setores onde haja utilização de tecnologia e da economia da região. Além disto, seu 

currículo flexível
56

 permite sua oferta noturna, importante requisito do REUNI. 

Em 2010 foi implementado na UFPR Palotina o curso de Ciências Biológicas. 

Em 2011, ingressou a primeira turma do curso de Agronomia. Em 2013, o curso de 
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 Os três cursos tecnológicos possuem um currículo básico em comum, que tem duração de um ano e 

meio. Em 2013, o Tecnólogo em Aquicultura não foi mais ofertado, e foi transformado em Engenharia 

em Aquicultura. O mesmo ocorre com o curso de Tecnologia em Biocombustíveis que foi transformado 

em Engenharia em Energias Renováveis, com ingresso a partir de 2015. 
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Tecnologia em Aquicultura foi transformado em Engenharia em Aquicultura, passando 

do período noturno para período integral. Neste mesmo ano, foi aprovada a abertura de 

mais dois cursos noturnos: Licenciatura em Ciências Exatas (com habilitação em 

Química, Física e/ou Matemática) e Licenciatura em Computação. As primeiras turmas 

destes três novos cursos ingressaram em 2014, e também o curso de Tecnologia em 

Biocombustíveis foi transformado em Engenharia em Energias Renováveis (para 

ingresso em 2015), passando do período noturno para período integral, assim como a 

Engenharia em Aquicultura. 

Os cursos abertos e as reformas realizadas nos cursos existentes estão em 

consonância com as principais diretrizes do REUNI, como: i) implementação de 

currículos flexíveis (tomando-se como exemplo as licenciaturas e os tecnólogos que 

possuem um currículo básico ofertado em conjunto); ii) oferta de cursos noturnos e; iii) 

aproveitamento de docentes contratados e da infraestrutura existente. 

Para UFPR como um todo, a proposta de adesão ao REUNI consistia em obter 

R$ 59,1 milhões de investimentos para edificações, infraestrutura e equipamentos; R$ 

189,7 milhões em orçamentos de custeio para bolsas de estudantes, contratações de 

professores, técnicos administrativos e custeio básico; e R$ 248,5 milhões de recursos 

totais para a UFPR entre 2008 e 2012. Previa-se a contratação de 235 novos docentes, 

396 técnicos, 50.000 m² de novas construções e 41.000 m² reformados (APUFPR-

SSIND, 2011, p. 01).  

A principal proposta do REUNI para a UFPR Palotina era a criação de cinco 

novos cursos, passando de 300 para 2.200 alunos
57

 até o final de 2015. De todo o 

prospecto de aumento de vagas da UFPR, aproximadamente 30% das vagas aumentadas 

na graduação foram alocadas na UFPR Palotina. 

A UFPR Palotina contava com 14 docentes antes da adesão ao REUNI. Para 

suportar a expansão, comprometeu-se a contratar docentes e servidores técnico- 

administrativos para a implementação dos novos cursos. Até 2011, os sessenta e oito 

novos professores previstos foram contratados. 
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 Os 2.200 alunos haviam sido estimados no ano de 2008 para até o final de 2015. Estes alunos estariam 

divididos nos 6 cursos da instituição (Agronomia, Veterinária, Ciências Biológicas, Tecnologia em 

Aquicultura, Biocombustíveis e Biotecnologia), previstos naquele momento (em 2008). Porém, até 2014, 

houve mudanças no projeto institucional no qual os cursos de Tecnologia em Aquicultura e em 

Biocombustíveis foram transformados em Engenharia de Aquicultura e em Engenharia de Energias 

Renováveis, respectivamente. Ainda, foram abertos mais dois cursos noturnos de Licenciatura: 

Licenciatura em Ciências Exatas e Licenciatura em Computação. 
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Para acomodar o excedente populacional (considerando a previsão de 2.200 

novos alunos até 2015) e para garantir a oferta dos cursos, a instituição deveria construir 

13.500m², até o final de 2011, e reformar mais 3.480m².  Porém, até dezembro de 2011 

ainda faltavam 10.300 m² que não possuíam previsão de entrega, por não estarem 

licitados (APUFPR-SSIND, 2011, p. 02): 

 

Tabela 10 – Situação das obras do REUNI na UFPR Palotina até dez/2011. 
OBRAS METROS QUADRADOS SITUAÇÃO 

Obras prontas 2.500 m² 
3.200 m² construídos 

Obras em andamento 700 m² 

Obras não iniciadas 4.940 m² 

10.300 m² faltantes Obras aguardando licitação 4.000 m² 

Projetos não iniciados 1.360 m² 

TOTAL PROPOSTO PELO REUNI 13.500m² 

Fonte: Adaptado de APUFPR-SSIND (2011, p. 02). 

 

De acordo com o Plano REUNI para a UFPR Palotina (UFPR, 2008), o 

planejamento das áreas que precisariam ser destinadas para acomodar os novos cursos, 

deu-se por meio de cálculos específicos (Apêndice G), levando em consideração o 

zoneamento adequado, a possibilidade de integração das áreas e da otimização das já 

ocupadas. 

Em 2010, após 15 anos de funcionamento da UFPR Palotina, foram iniciadas as 

primeiras obras de construção de calçadas, pavimentação das ruas, drenagem do terreno 

e adequação da rede de esgoto. O custo total foi de aproximadamente R$ 800 mil reais 

(UFPR, 2010). Neste mesmo ano, foi construído um bloco didático (Bloco Didático III), 

contendo três salas da aula, um laboratório de informática, sala de reuniões e gabinetes 

docentes, cujo custo ficou em torno de R$ 1 milhão de reais (UFPR, 2010). 

Em notícia divulgada pelo Jornal Comunicação da UFPR (2010), a amplificação 

da UFPR Palotina, apesar de ter passado por alguns atrasos no cumprimento do 

cronograma das obras, contribuiu para a readequação de áreas e infraestruturas que 

antes não eram consideradas ideais. Dentre os empreendimentos, cita-se o bloco de 

laboratórios de química e bioquímica (custo aproximado de R$ 1 milhão de reais), a 

reforma elétrica do prédio do Seminário São Vicenti Palotti (custo de cerca de R$ 30 

mil reais) e o centro de pesquisa em ovinocultura (custando em torno de R$ 150 mil). 

Em 2011, a UFPR Palotina adquiriu um antigo prédio da Prefeitura Municipal 

que abrigava o Seminário São Vicenti Palotti. O terreno e as edificações custaram R$ 

1.965.000,00, sendo que aproximadamente metade deste valor (R$ 1 milhão de reais) 

foi disponibilizada pela Secretaria de Educação Superior (Sesu) e o restante da verba foi 
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complementado pelo Programa REUNI. Não houve qualquer doação do ente público 

municipal para a ampliação, o que muitas vezes ocorre para com a instalação de outras 

entidades. 

“Com a nova aquisição, a área do campus foi ampliada para 280.000m², o 

terreno também conta com um prédio edificado de 2.600m²” (APUFPR-SSIND, 2011, 

p. 02). A área da UFPR Palotina praticamente dobrou (sua área total foi aumentada de 

135 mil para 280 mil m²) com a compra do Seminário. Neste espaço foram alocadas: 

 

[...] salas de aulas, gabinetes de professores, laboratórios didáticos, 

laboratórios de pesquisa, biblioteca, restaurante universitário, centro de 

vivência, núcleo de assistência pedagógica, setor de aquicultura, setor de 

produção animal, viveiro de plantas, e outras infraestruturas de apoio como 

almoxarifado, garagem, depósito de inservíveis, galpão para manutenção e 

manutenção de rede (APUFPR-SSIND, 2011, p. 10). 

 

Também em 2011, o Restaurante Universitário (RU) localizado no prédio do 

antigo Seminário passou por reformas para readequar a cozinha e os demais espaços. Os 

recursos necessários para essa obra foram disponibilizados pelo REUNI, totalizando um 

repasse de verba no valor de R$ 145 mil. A implementação do RU foi uma das grandes 

conquistas da UFPR Palotina, considerando que a iniciativa partiu de reivindicações 

acadêmicas. Ao longo do ano de 2013 foram servidas 193.398 refeições, com um 

investimento de R$ 1.027.288,88, na aquisição de gêneros alimentícios (UFPR, 2014e, 

p. 24). 

Ainda em 2011, foi construído o Bloco de Laboratórios de Química contendo 

quatro laboratórios de química, uma sala para fotocópias, almoxarifado e banheiros. A 

área total é de aproximadamente 615 m² e seu custo aproximado foi de R$ 1 milhão, 

cujos recursos foram oriundos do REUNI (PORTAL REUNI, 2014). 

Até o início de 2014, a UFPR Palotina contava com 21 prédios que juntos 

somam 16.950,34 m² de áreas construídas, em um terreno de 273.171,31 m². Em agosto 

de 2014 foram inaugurados os blocos: Bloco Didático IV e V. De acordo com a 

Prefeitura da Cidade Universitária
58

 (2014) estes blocos possuem área de 2.154,23 m² 

cada e valor total de R$ 7.999.980,00. Também em 2014 foi finalizada a readequação da 

rede elétrica da UFPR Palotina, com valor de R$ 2.987.603,06. Até 2015, será 

concluída a construção do Laboratório de Inspeção e Controle de Qualidade de 

Alimentos e Água, com área de 510 m² e custo de R$ 1.227.160,54. 
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 A Prefeitura da Cidade Universitária tem como finalidade efetuar as licitações e os contratos referentes 

à execução de projetos e obras da UFPR. É um Setor pertencente a UFPR campus Curitiba. 
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Para o ano de 2015 existem obras e instalações em andamento que, assim como 

as demais infraestruturas, são necessárias para o funcionamento das graduações e pós-

graduações. Está em curso a adequação das instalações em um terreno rural com área de 

240.000 m² que servirá de Fazenda Experimental para os cursos das Ciências Agrárias. 

O valor do investimento foi de R$ 1.200.000,00. Além deste investimento, a UFPR 

Palotina também iniciou os trâmites para a construção do novo Restaurante 

Universitário, que terá área de 903 m³ (UFPR, 2015). 

Além destas obras, durante o ano de 2015, a UFPR Palotina deve realocar 

algumas atividades do curso de Engenharia de Aquicultura (e da pós-graduação Stricto 

Sensu em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável) em um terreno de 55.660 m² 

localizado no município de Maripá, doados à UFPR pela Prefeitura Municipal de 

Maripá. Igualmente, oriundos de doação da Prefeitura Municipal de Palotina, dois 

terrenos (um com 8.000 m² e o outro com 3.500 m²) devem dar lugar a construção da 

primeira Incubadora da UFPR Palotina e da primeira Moradia Estudantil; esta segunda, 

fruto de longas reivindicações acadêmicas (UFPR, 2015). 

Mesmo diante dos citados avanços, ao se analisar o Plano REUNI para a UFPR 

(UFPR, 2008), chama a atenção o fato de o Setor Palotina ter sido pouco planejado. O 

referido Plano pouco especificou o que seria feito na UFPR Palotina e a expansão da 

estrutura física foi um dos principais problemas enfrentados. Isto porque, os projetos 

abordaram as áreas que precisavam ser ampliadas sem considerar que “a implementação 

do REUNI coincidiu com a grande expansão da indústria da construção civil no Brasil, 

o que gerou um aumento significativo nos custos” (ZANIN et al, 2013, p. 77). Outro 

agravante foi que o MEC reiterava que os projetos haviam sido pactuados em valores 

monetários e não em área física projetada. 

À medida que os cursos foram sendo abertos e conforme eles avançaram no 

sentido da integralização, novas demandas surgiam (contratações docentes, compras de 

equipamentos, materiais e construções de laboratórios) para dar suporte ao crescimento 

da população acadêmica e às disciplinas específicas e profissionalizantes. Dessa forma, 

o REUNI requisitou uma série de demandas por recursos, principalmente por 

infraestrutura, para cumprir o projeto de expansão em sua totalidade.  

Acredita-se que estas demandas tenham surgido na maioria das universidades 

que tiveram seus cursos e vagas expandidos pelo REUNI. O outro caso explorado por 

esta pesquisa trata da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) de Toledo. 
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A UTFPR foi criada pela Lei nº 11.184 de 07 de outubro de 2005, porém, seu 

histórico institucional remete ao ano de 1974, quando ocorreu a implantação dos 

primeiros cursos superiores, ocasião que precedeu a transformação da Escola Técnica 

Federal do Paraná no Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR) 

que, uma vez instaurado, ofertou diversos cursos de graduação, priorizando as 

engenharias, e cursos de pós-graduação stricto sensu (UTFPR, 2007). 

 Até 2007, permaneceram em funcionamento como CEFET-PR os campi de 

Curitiba, Medianeira, Cornélio Procópio, Pato Branco, Ponta Grossa, Campo Mourão e 

Dois Vizinhos. Após 2007, o processo de expansão e de interiorização seguiu com o 

REUNI, conforme cronologia a seguir: 

 

 2007 – campi Apucarana, Londrina e Toledo; 

 2008 – campus Francisco Beltrão; 

 2013 – campus Guarapuava 

 2014 – campus Santa Helena 

 

Em 2014, a UTFPR contava com 13 campi, ofertando 56 cursos de bacharelado, 

16 de licenciatura e 26 tecnológicos presenciais ao todo.  

Diferentemente da UFPR, a UTFPR atua com estrutura de gestão multicampi, o 

que permite que cada campus atue de maneira independente, porém integrada. Dessa 

forma, apesar da Reitoria da UTFPR estar localizada no campus de Curitiba, os campi 

desfrutam de maior autonomia universitária (quando comparada a UFPR), mas 

permanecem integrados entre si, compartilhando políticas e diretrizes institucionais nas 

áreas do ensino, administração e finanças. 

Na UTFPR a proposta pela adesão ao Programa REUNI foi apreciada na 7ª 

Reunião Extraordinária do Conselho Universitário (COUNI), no dia 22 de dezembro de 

2007, tendo sido aprovada por unanimidade entre os vinte e seis presentes. Após 

aprovação, o plano de expansão da UTFPR foi encaminhado ao Ministério da Educação 

e formalizado em março de 2008, resultando no Acordo de Metas nº. 052 (UTFPR, 

2009). 

A Universidade se comprometeu em elaborar um plano de metas, com prazos 

definidos, para receber os recursos do programa REUNI (UTFPR, 2007). As principais 

metas são:  
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a) expansão do ingresso, em especial no período noturno e oferta de 

licenciaturas: novas graduações e mais vagas nos cursos existentes; 

b) redução da evasão e estímulo à permanência: meta quantitativa (que mais 

recebeu recursos da instituição); 

c) promoção da mobilidade acadêmica, interna e externa, e internacionalização; 

d) flexibilização curricular e reorganização dos cursos de graduação; 

e) integração entre graduação e pós-graduação; 

f) expansão do quadro de servidores docentes e técnico-administrativos; 

g) expansão física da universidade; 

h) reestruturação pedagógica e capacitação docente; 

i) ampliação dos programas de assistência estudantil: atendimento à saúde, 

auxílio alimentação, transporte e moradia, aumento de bolsas de monitoria e de 

vagas para estágios internos; 

j) firmar seu compromisso social: com projetos de pesquisa e de extensão 

voltados para a comunidade local. 

 

Transcorridos seis anos de REUNI na UTFPR (2008-2013), a instituição 

divulgou os dados quantitativos que atestam os principais avanços ocorridos desde a 

adesão ao Programa (UTFPR, 2014f).  

A Tabela 11 apresenta os dados de crescimento da UTFPR multicampi em três 

períodos, sendo eles: antes do REUNI (em 2000), no ano do REUNI (em 2008) e seis 

anos após o REUNI (2013). 

 

Tabela 11 – Crescimento da UTFPR (multicampi) de 2000 a 2013 
Indicadores Ano 2000 Ano 2008 Ano 2013 Crescimento 

Número de Campus 06 11 12 100% 

Docentes 1.279 1.425 2.266 77% 

Técnicos-Administrativos 558 640 1.023 83% 

Alunos 12 mil 16 mil 27 mil 125% 

Estrutura Física 177 mil m² 213 mil m² 352 mil ² 99% 

Cursos 49 88 137 180% 

Vagas 3.522 4.794 8.500 141% 

Assistência Estudantil (R$) R$ 100 mil R$ 200 mil R$ 14 milhões 13.900% 

Fonte: elaborada a partir do Site UTFPR Toledo (2014f). 

 

Nota-se que os indicadores que mais cresceram foram cursos ofertados (180%), 

número de vagas (141%) e a quantidade de alunos (125%), respectivamente. Além 

disso, a estrutura física dobrou (crescimento de 99%). Chama-se a atenção para os saltos 

a partir implantação do REUNI. 
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O número de campus dobrou de seis (em 2000) para doze (em 2013), instalados 

nas cidades de Apucarana, Londrina, Toledo, Francisco Beltrão, Guarapuava e mais 

recentemente (em 2014) em Santa Helena. Muitas dessas cidades já possuíam 

instituições de ensino superior públicas (com exceção de Santa Helena), porém 

estadual
59

. No entanto, a chegada de investimentos federais em educação superior nestas 

localidades contribuiu ainda mais com a interiorização desse ensino. 

Considerando que o ambiente de pesquisa elegeu o campus Toledo, dá-se 

destaque para os resultados no REUNI neste campus, que iniciou suas atividades em 

2007 (UTFPR, 2014e). O primeiro curso ofertado, ainda em 2007, foi o curso de Ensino 

Médio Técnico Integrado em Gastronomia que contava com duas turmas (manhã e 

tarde) e aproximadamente 70 alunos. 

No ano de 2007 a Prefeitura Municipal de Toledo adquiriu um terreno com área 

aproximada de 68.680.28 m² que foi destinado à construção da nova sede da UTFPR 

campus Toledo.  

Com relação ao acréscimo acadêmico, o processo de expansão de vagas e 

abertura dos cursos de graduação, as vagas estão distribuídas, conforme Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Número de vagas ofertadas no vestibular da UTFPR Toledo, por ano de 

ingresso (dois ingressos ao ano) 
Curso/Turno Ano 

2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 2014 2015* 

Engenharia Civil 0 0 0 44 88 88 88 88 88 

Engenharia Eletrônica 0 0 88 88 88 88 88 88 88 

Licenciatura em Matemática 0 0 0 0 44 88 88 88 88 

Tecn. em Processos Químicos 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Tecn. em Sistemas para Internet 0 0 0 0 0 0 0 72 72 

Fonte: elaborada pela autora a partir do Site UTFPR (2014e). 

* Desde 2010, o ingresso é feito pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU). 

 

O Plano REUNI para a UTFPR (2007, p. 88) previu um investimento total de R$ 

45.551.205,00 a ser destinado as edificações (novas construções, ampliações e 

reformas) nos 12 campi
60

, no período de 2008 a 2011. Deste total, R$ 2.152.500,00 

(4,7%), foi destinado ao campus Toledo no período de 2008-2009, resultando na 

construção de 2.500m². 
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 Apucarana: Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR); Londrina: Universidade Estadual de 

Londrina (UEL); Toledo e Francisco Beltrão: Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) e; 

Guarapuava: Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). 
60

 Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Londrina, 

Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Toledo e Reitoria-Administração. 
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Outros R$ 45.927.140,00 foram previstos para aquisição de equipamentos para 

os 12 campi, (período compreendido entre 2008 e 2011). Deste montante, 4,35 % (R$ 

2.000.000,00) foi destinado ao campus Toledo até o ano de 2010 (UTFPR, 2007, p. 88).  

Para o acervo bibliográfico da UTFPR destinou-se R$ 928.393,00 no final do 

ano de 2009, dos quais R$ 58.024,56 (6,25%) foram disponibilizados para aquisição de 

acervo bibliográfico do campus Toledo (UTFPR, 2009, p. 13-14). Destaca-se que estes 

dados são do ano de 2009, pois foi neste momento que surgiu a demanda por 

investimentos a fim de efetivar a instalação do REUNI. 

Recursos para subsidiar outras despesas de custeio
61

 foram descentralizados aos 

campi (juntos somaram R$ 2.587.791,63) no ano de 2009, dos quais, 3,54% foram 

direcionados ao campus Toledo (R$ 91.838,15). 

Para a execução das obras do REUNI, previstas para 2013, a UTFPR Toledo 

iniciou a construção e compra de equipamentos para laboratórios, salas de aula e demais 

áreas administrativas, empenhando um montante de R$ 2.206.325,26 (que corresponde 

a 5,2% do montante destinado a este fim para todos os campi da UTFPR). Deste total, 

R$ 2.123.777,81 foram destinados as obras e R$ 82.547,45 para a aquisição de 

equipamentos (UTFPR, 2014a, p. 70). 

Com relação às despesas de custeio (contratação de serviços de pessoa jurídica, 

aquisição de material de consumo e pagamento de bolsas), no ano de 2013 a UTFPR 

Toledo despendeu um total de R$ 1.410.081,79 (que corresponde a 5,9% do montante 

destinado a este fim para todos os campi da UTFPR). Destes, R$ 286.400,00 foram 

destinados para o atendimento dos programas institucionais de ensino, pesquisa e 

extensão da UTFPR Toledo, pagos em forma de bolsa (UTFPR, 2014a, p. 71-72). 

Além destes, outros recursos destinados pelo Governo Federal para a UTFPR 

Toledo, de 2007 a 2014, podem ser consultados no Apêndice H desta pesquisa. 

Um dos últimos avanços da UTFPR Toledo ocorreu no ano de 2014 com a 

inauguração do Restaurante Universitário, responsável por servir cerca de 400 pessoas 

por dia pelo valor de R$ 2,50 (para a comunidade acadêmica). 

Até o início do ano de 2014 as principais alterações ocorridas em virtude da 

adesão ao REUNI, no campus de Toledo da UTFPR, foram: ampliação da área ocupada 
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 Para a distribuição dos recursos entre os campi foram considerados os estudantes REUNI matriculados 

em 2008 e 2009. O montante destinado subsidiou as despesas com aquisição de materiais para 

laboratórios, reformas das instalações físicas dos campi, diárias e passagens. 
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por acréscimo das áreas do Bloco Didático C, do Restaurante Universitário, da anexação 

do ginásio às áreas pertencentes ao campus e acréscimo de área utilizada pela Biblioteca 

Dessa forma, assim como na UFPR Palotina, a adesão ao REUNI criou 

demandas iniciais de expansão e demandas diversas decorrentes do avanço dos cursos 

rumo à integralização. 

É possível afirmar que o programa REUNI possui potencial para transformar as 

instituições, ao ampliar vagas, cursos, o quadro de servidores e a infraestrutura. Da 

mesma forma, o crescimento da instituição gera demandas orçamentárias que precisam 

ser cumpridas. O acréscimo populacional e a expansão física da instituição modificam a 

dinâmica das cidades, pois se torna necessário ampliar o aporte de serviços públicos e 

de espaços urbanos (para tráfego e habitação), a fim de para atender o excedente 

populacional. Além dos impactos econômicos, existe os impactos sociais do REUNI, 

considerando que o programa foi desenhado para suprir diferenças entre o ensino 

público e privado (no que tange o número de cursos, vagas e número de instituições de 

ensino) e preconiza a ampliação das políticas de inclusão e assistência estudantil. 

Apesar de o objetivo primário do REUNI ser o de ampliar o acesso ao ensino superior, 

invariavelmente, ao promover a expansão física das IES (sobretudo em cidades do 

interior) ele influencia em realidades locais, e até regional, dada a pretensão de que as 

IES auxiliem no processo de alavancagem do desenvolvimento de regiões interioranas. 

 

4.2 IMPACTOS ECONÔMICOS DIRETOS: EFEITOS DA INJEÇÃO DE RENDA 

NA ECONOMIA LOCAL 

 

Esta seção destina-se a analisar os dados colhidos a partir da aplicação dos 

questionários aos docentes, técnicos-administrativos em educação e acadêmicos da 

Universidade Federal do Paraná – Palotina e da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná – Toledo.  

Em virtude da presença de uma IES, o local e a região passam a comportar um 

estoque de profissionais com conhecimentos incorporáveis pelo setor produtivo. Parte 

dessa acumulação de conhecimento é aplicada neste setor, aumentando os níveis 

tecnológicos e a produtividade. Maior produtividade atrelada a melhor qualificação da 

força de trabalho resulta em maiores salários que, consequentemente, abrem um leque 

de oportunidades de consumo. Partindo do pressuposto de que a educação superior traz 

vantagens individuais por aumentar a remuneração do trabalho e considerando que a 
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educação é a variável mais importante para explicar a determinação dos salários
62

, neste 

caso, dos servidores da IES, próximas subseções se destinam a analisar os resultados da 

pesquisa de campo, no que diz respeito à renda disponível dos acadêmicos e servidores 

para gastos e consumos nas cidades. 

 

4.2.1 Efeitos da renda dos acadêmicos na economia local 

 

A UFPR Palotina possuía 1.196 alunos matriculados no segundo semestre de 

2014, distribuídos nos 8 cursos de graduação presenciais. Desse total, 422 estavam 

matriculados no curso de Medicina Veterinária; 303 no curso de Agronomia; 151 no 

curso de Ciências Biológicas; 24 no curso de Engenharia em Aquicultura; 21 no curso 

de Licenciatura em Ciências Exatas; 20 no curso de Licenciatura em Computação; 102 

no curso de Tecnologia em Biocombustíveis e 153 no curso de Tecnologia em 

Biotecnologia. Dentre todos, 774 são oriundos de outros municípios
63

. 

Com os dados obtidos junto a Secretaria Acadêmica da UFPR Palotina, pode-se 

traçar a origem dos alunos por Unidades da Federação ou por Mesorregiões 

Paranaenses. Do total de 1.196 acadêmicos, 92,9% (ou 1.111 alunos) são oriundos de 

cidades do Estado do Paraná. Os demais 7,1% (85 alunos) vieram de outros Estados, 

conforme detalhado no Quadro 2. 
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 O estudo de Corseuil e Mendonça (1999 apud ARBACHE, 2000) concluiu que um ano a mais de 

ensino fundamental traz apenas 3% de aumento salarial. No ensino médio e superior, cada ano de estudo a 

mais representa um aumento de 13%. Em estudo semelhante, Ramos e Vieira (2000 apud ARBACHE, 

2000) determinaram que a educação é a variável responsável por 30% da desigualdade salarial. Outras 

variáveis analisadas foram a idade, gênero e cor, que foram responsáveis por 7%, 2,3% e 6,1% da 

desigualdade salarial, respectivamente. 
63

 Fonte: Dados de pesquisa (UFPR, 2014). 



74 

 

Quadro 2 - Alunos UFPR Palotina por origem - 2014 
 GRADUAÇÕES DA UFPR PALOTINA

64
 

TOTAL 
VET AGR BIO AQU BIOC BIOTEC EXA COMP 

UNIDADES DA FEDERAÇÃO 

CEARÁ 
       

1 1 

MATO GROSSO 
  

1 1 
 

1 
  

3 

MATO GROSSO DO 

SUL 
4 7 1 

     
12 

MINAS GERAIS 2 
       

2 

PARÁ 
     

1 
  

1 

RIO DE JANEIRO 
   

2 
    

2 

RIO GRANDE DO SUL 2 
       

2 

SANTA CATARINA 14 2 2 
 

2 1 1 
 

22 

SÃO PAULO 19 2 6 9 1 1 1 1 40 

MESORREGIÕES PARANAENSES 

CENTRO OCIDENTAL 

PARANAENSE 
3 

 
2 

     
5 

CENTRO ORIENTAL 

PARANAENSE 
12 1 

   
1 

  
14 

CENTRO-SUL 

PARANAENSE 
4 1 

   
1 

  
6 

METROPOLITANA DE 

CURITIBA 
59 5 8 

 
8 9 

  
89 

NOROESTE 

PARANAENSE 
14 18 9 

 
7 4 1 3 56 

NORTE CENTRAL 

PARANAENSE 
8 3 1 1 

 
1 

  
14 

NORTE PIONEIRO 

PARANAENSE  
3 

   
1 

  
4 

OESTE PARANAENSE 257 257 120 11 83 131 17 15 891 

SUDESTE 

PARANAENSE 
5 1 

   
1 

  
7 

SUDOESTE 

PARANAENSE 
19 3 1 

 
1 

 
1 

 
25 

TOTAL ALUNOS POR 

CURSO 
422 303 151 24 102 153 21 20 1196 

Fonte: elaborado pela autora. Dados de pesquisa, UFPR (2014). 

 

Dos 891 alunos oriundos da Mesorregião Oeste Paranaense, 422 são do 

município de Palotina e os 469 restantes são oriundos dos demais municípios. Os 

municípios que mais tiveram sua população jovem deslocada para o município de 

Palotina foram: Marechal Cândido Rondon, com 86 alunos; Toledo, com 85 alunos; 

Assis Chateaubriand, com 65 alunos e Cascavel, 40 alunos. Os outros 193 alunos são 

oriundos de diversos municípios do Oeste Paranaense
65

. 
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 Abreviações respectivamente: Medicina Veterinária, Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharia de 

Aquicultura, Tecnologia em Biocombustíveis, Tecnologia em Biotecnologia, Licenciatura em Ciências 

Exatas, Licenciatura em Computação. 
65

 Braganey, Cafelândia, Capitão Leonidas Marques, Catanduva, Céu Azul, Corbélia, Entre Rios do 

Oeste, Formosa do Oeste, Foz Do Iguaçu, Guaira, Guaraniacu, Ibema, Iguatu, Iracema do Oeste, 

Itaipulândia, Jesuítas, Maripá, Matelândia, Medianeira, Mercedes, Missal, Nova Aurora, Nova Santa 
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Ainda pelo Quadro 2, percebe-se que o município de Palotina recebe uma 

quantidade significativa de alunos oriundos de outras localidades e a maior parte deste 

público enquadra-se na faixa da População em Idade Ativa (PIA). Municípios que 

possuem uma PIA alta dispõem de potencial de mão-de-obra e de uma população 

jovem, propensa ao consumo, o que se apresenta como uma potencialidade ao 

desenvolvimento local. 

A Tabela 13 apresenta a distribuição do total de acadêmicos participantes da 

pesquisa por curso (aqueles que responderam o questionário, independentemente da 

origem). A segunda coluna (Amostra calculada) foi apresentada na página 13 (Capítulo 

1: Metodologia) dispõe o resultado do cálculo de amostragem estratificada aleatória. Ela 

representa a quantidade mínima de alunos oriundos de outros municípios que foi 

necessária para assegurar a confiabilidade da pesquisa. A terceira, quarta e quinta 

colunas mostram a discriminação de todos os alunos que responderam o questionário. 

Na terceira, encontra-se a quantidade de alunos residentes em Palotina que responderam 

ao questionário. Na quarta, apresentam-se os acadêmicos que realizam movimento 

pendular e, assim como os demais, responderam o questionário. A quinta coluna mostra 

o número de acadêmicos que responderam ao questionário e se enquadram no requisito 

de serem oriundos de outros municípios e que estabeleceram residência em Palotina, 

sendo estes sujeitos desta pesquisa. A última apresenta o somatório das colunas três, 

quatro e cinco, compondo o total de acadêmicos que responderam o questionário, 

independentemente de sua origem. 

 

Tabela 13 - Distribuição do total de respondentes do questionário por curso da UFPR 

Palotina - 2014 
CURSO Amostra 

calculada 

Residentes no 

município 

População 

pendular 

Oriundos 

de fora 

Total de 

respondentes 

Agronomia 63 27 2 62 91 

C. Biológicas 25 10 0 36 46 

Eng. Aquicultura 7 1 0 9 10 

Lic. Computação e 

Ciências Exatas 
6 3 4 11 18 

Med. Veterinária 118 9 0 132 141 

Tec. Biocombustíveis 

e Biotecnologia 
36 26 27 57 110 

TOTAL 255 76 33 307 416 

Fonte: elaborada pela autora. Dados de pesquisa, (UFPR, 2014). 

 

                                                                                                                                                                          
Rosa, Ouro Verde do Oeste, Pato Bragado, Quatro Pontes, Santa Helena, São Jose das Palmeiras, São 

Miguel do Iguaçu, São Pedro do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Terra Roxa, Três Barras do Paraná, 

Tupãssi, Vera Cruz do Oeste. 
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O procedimento de coleta de dados resultou na aplicação de 416 questionários 

aos acadêmicos da UFPR Palotina
66

. Entretanto, apenas os 307 questionários 

respondidos pelos acadêmicos oriundos de outros municípios fazem parte da análise 

principal desta pesquisa. Os outros 76 questionários referentes aos acadêmicos que já 

moravam em Palotina antes de ingressarem na UFPR e os 33 questionários aplicados 

aos acadêmicos que realizam movimento pendular serviram de subsídio para algumas 

considerações sobre a área de influência da instituição (tecidas adiante). 

A UTFPR Toledo possuía 879 alunos matriculados no segundo semestre de 

2014, distribuídos nos 5 cursos de graduação presenciais. Desse total, 322 estavam 

matriculados no curso de Engenharia Civil; 268 no curso de Engenharia Eletrônica; 115 

no curso de Licenciatura em Matemática; 140 no curso de Tecnologia em Processos 

Químicos e 34 no curso de Tecnologia em Sistemas para Internet. Destes, 461 são 

oriundos de outros municípios (UTFPR, 2014). 

Com os dados obtidos junto a Assessoria de Graduação da UTFPR Toledo, 

pode-se traçar a origem dos alunos por Unidades da Federação ou por Mesorregiões 

Paranaenses. Do total de 879 alunos, 89,9% (790 alunos) são oriundos de cidades do 

Estado do Paraná, os demais 10,1% (89 alunos) vieram de outros Estados, conforme 

Quadro 3. 
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 Para a aplicação dos questionários optou-se por solicitar que todos os presentes na sala de aula no 

momento da aplicação o respondessem (em virtude das limitações dos dados institucionais, explicadas na 

página 11 e 12 do Capítulo 1: Metodologia). Para a composição da amostragem excluiu-se os alunos 

residentes no município e os estudantes pendulares e considerou-se apenas os oriundos de outros 

municípios. Isto quer dizer que, para a coleta de dados, foi necessário inquerir 416 acadêmicos com o 

intuito de atingir a amostra daqueles oriundos de outros municípios. 
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Quadro 3 - Alunos da UTFPR Toledo por origem - 2014 

  GRADUAÇÕES DA UTFPR TOLEDO ALUNOS 

  ELETR CIVIL SIST MAT P. QUI /REGIÃO 

UNIDADES DA FEDERAÇÃO 

ALAGOAS 1         1 

AMAPÁ 1         1 

BAHIA 1 1       2 

DISTRITO FEDERAL 1         1 

ESPÍRITO SANTO 1 1       2 

MATO GROSSO 2 1       3 

MATO GROSSO DO SUL 5 4       9 

MINAS GERAIS 5 2     1 8 

PERNAMBUCO 1         1 

RIO DE JANEIRO 2         2 

RONDÔNIA   3       3 

SANTA CATARINA 1 3       4 

SÃO PAULO 24 25   1 2 52 

MESORREGIÕES PARANAENSES 

CENTRO OCIDENTAL PARANAENSE 1 4       5 

CENTRO ORIENTAL PARANAENSE         1 1 

CENTRO-SUL PARANAENSE 4 4       8 

METROPOLITANA DE CURITIBA 2 3       5 

NOROESTE PARANAENSE 7 6   4   17 

NORTE PIONEIRO PARANAENSE   1       1 

OESTE PARANAENSE 203 261 32 110 134 740 

SUDESTE PARANAENSE     1     1 

SUDOESTE PARANAENSE 6 3 1   2 12 

TOTAL ALUNOS POR CURSO 268 322 34 115 140 879 

Fonte: elaborado pela autora. Dados de pesquisa, UTFPR (2014). 

 

Dos 740 alunos oriundos da Mesorregião Oeste Paranaense, 418 são do 

município de Toledo e os 322 restantes são oriundos dos demais municípios. Os 

municípios que mais tiveram sua população jovem deslocada para estudar na cidade de 

Toledo foram: Cascavel, com 144 alunos; Marechal Cândido Rondon, com 46 alunos e 

Assis Chateaubriand, com 18 alunos. Os outros 114 alunos são oriundos de diversos 

municípios do Oeste Paranaense
67

. 

A Tabela 14 apresenta a distribuição do total de acadêmicos participantes da 

pesquisa por curso (aqueles que responderam o questionário, independentemente da 

origem). 
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 Alto Piquiri, Assis Chateaubriand, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Cascavel, Céu Azul, Corbélia, 

Diamante D´Oeste, Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra, Guaraniaçu, Ibema, Jesuítas, Marechal 

Cândido Rondon, Maripá, Matelândia, Medianeira, Mercedes, Missal, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do 

Oeste, Palotina, Pato Bragado, Quatro Pontes, Santa Helena, Santa Tereza do Oeste, São José das 

Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Terra Roxa, Tupãssi, 

Vera Cruz do Oeste. 
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Tabela 14 - Distribuição do total de respondentes do questionário por curso da UTFPR 

Toledo - 2014 
CURSO Amostra 

mínima 

Residentes no 

município 

População 

pendular 

Oriundos 

de fora 

População 

participante 

Eng. Civil 89 20 19 90 129 

Eng. Eletrônica 68 28 14 72 114 

Lic. em Matemática 12 13 36 10 59 

Tec. em Proc. Químicos 15 12 32 12 56 

Tec.em Sistemas 4 17 2 6 25 

TOTAL 188 90 103 190 383 

Fonte: elaboração própria. Dados de pesquisa, UTFPR (2014). 

 

Dessa forma, a coleta de dados resultou na aplicação de 383 questionários aos 

acadêmicos da UTFPR Toledo. Contudo, apenas os 190 questionários respondidos pelos 

acadêmicos oriundos de outros municípios é que fazem parte da análise. Os outros 90 

questionários respondidos pelos acadêmicos que já moravam em Toledo antes de 

ingressarem na UTFPR e os 103 questionários aplicados aos acadêmicos que realizam 

movimento pendular serviram para o embasamento para algumas considerações. 

 A ‘Parte I’ dos questionários (Apêndice C, questões 01 a 05) continha 

informações referentes à renda mensal disponível, englobando: i) recebimento ou não de 

bolsa e/ou auxílio por parte da instituição
68

; ii) exercício de trabalho remunerado no 

município e; iii) recebimento de mesada/auxílio dos pais, parentes e/ou tutores. Estas 

questões foram necessárias a fim de identificar as prováveis fontes de renda que 

compõem a renda disponível dos acadêmicos para o consumo, em virtude de sua 

permanência na cidade para estudo. 
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   Bolsas: bolsa permanência, bolsa por projeto de extensão, pesquisa, PIBID (Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência) ou monitoria. Auxílios: auxílio moradia, alimentação, instalação e/ou 

básico. A bolsa permanência é gerida pelo Ministério da Educação – MEC e os estudantes que se 

enquadrarem nos requisitos podem efetuar a inscrição no site do Governo Federal.  O valor devido é de 

R$ 400,00 mensais, pago a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O valor é 

originário do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) e condicionado à autorização da 

instituição de ensino superior. O programa de Monitoria em âmbito institucional é parte do conjunto de 

estratégias de melhoria dos processos de ensino-aprendizagem de graduação, já o Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um programa de incentivo ao magistério. Ambos são 

programas renumerados. A Bolsa Auxílio objetiva apoiar os alunos em seu desempenho acadêmico e 

permanência na IES, a fim de reduzir a evasão atrelada às dificuldades econômicas. A bolsa auxílio é 

composta por quatro modalidades: o auxílio alimentação, o auxílio básico, o auxílio moradia e o auxílio 

instalação. O auxílio alimentação é concedido na forma de crédito para refeição no Restaurante 

Universitário da Instituição. Para as IES que não possuem RU, é repassado ao acadêmico um valor 

mensal de R$ 150,00. O Auxílio Básico é destinado a estudantes de baixa renda como um recurso 

financeiro, no montante de R$ 200,00 mensais. O auxílio moradia é concedido para os alunos que moram 

fora de sua cidade familiar, com valor mensal de R$ 230,00. O Auxílio Instalação consiste em uma única 

parcela destinada exclusivamente ao estudante ingressante no valor R$ 400,00. O objetivo é contribuir 

com as despesas relacionadas com a instalação do estudante no município onde estudará (PRAE UFPR, 

2015). 
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No caso da UFPR Palotina, os 307 alunos oriundos de outros municípios (que 

responderam o questionário) recebem valores monetários, de acordo com as fontes de 

renda especificadas na Tabela 15. A primeira coluna apresenta a fonte de renda e as 

demais apresentam os percentuais por fonte e por curso. Destaca-se que o recebimento 

de valores por uma fonte de renda não descarta o recebimento por outras.  

 

Tabela 15 - Composição da renda dos acadêmicos da UFPR Palotina oriundos de outros 

municípios, por curso – 2014 

 
Agronomia C. Biológicas Eng. Aquicultura Licenciaturas Tecnologias Veterinária 

Bolsa 33,9% 66,6% 44,4% 63,6% 68,4% 28,8% 

Trabalho 1,6% 2,7% 0,0% 27,3% 15,8% 2,8% 

Mesada 85,5% 55,5% 100% 45,5% 63,1% 90,1% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa (UFPR, 2014). 

 

A principal fonte de renda da amostra dos acadêmicos oriundos de outros 

municípios da UFPR Palotina é o repasse mensal de mesada/auxílio financeiro por parte 

de pais, parentes e/ou tutores. Da amostra relativa a essa realidade, dos 307 acadêmicos 

participantes oriundos de outros municípios, 242 (78,8%) garantem a subsistência na 

cidade com esta forma de auxílio. Entretanto, na metade dos cursos, a renda é 

complementada pelo recebimento de bolsas e auxílios por parte da instituição, com 

destaque aos cursos de Ciências Biológicas, Licenciaturas e Tecnologias, onde os 

auxílios institucionais têm alto nível de correspondência para a composição da renda 

(superior a 60%). Em outros, o auxílio financeiro institucional é a única fonte de renda 

disponível para os acadêmicos. Apurou-se que 133 (43,3%), dentre os 307 alunos 

oriundos de outros municípios, recebem algum tipo de auxílio por parte da instituição. 

O recebimento de salário por exercício de trabalho remunerado ficou em último lugar, 

uma vez que 17 (5,5%) dos 307 acadêmicos participantes trabalham. Os valores 

detalhados (de todos os cursos) podem ser encontrados no Apêndice I. 

Para a UTFPR Toledo, da amostra de 190 alunos oriundos de outros municípios, 

apuraram-se as seguintes fontes de renda, especificadas na Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Composição da renda dos acadêmicos da UTFPR Toledo oriundos de 

outros municípios, por curso – 2014. 

 
Eng. Civil Eng. Eletrônica Tec. em P. Químicos. Tec. Sistemas. Lic. Matemática. 

Bolsa 12,2% 9,7% 33,3% 0% 40% 

Trabalho 1,1% 8,3% 50% 33,3% 60% 

Mesada 98,9% 94,4% 58,3% 66,6% 20% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa (UTFPR, 2014). 
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Assim como na UFPR Palotina, a principal fonte de renda da amostra dos 

acadêmicos da UTFPR Toledo é o auxílio financeiro oriundo do repasse mensal de pais, 

parentes e/ou tutores; dentre os 190 acadêmicos, 170 (89,5%) percebem renda por esta 

fonte). Com relação as demais fontes de renda apurou-se que: 26 alunos (13,7%) 

recebem algum auxílio financeiro por parte da universidade. E 21 acadêmicos (11%) 

afirmaram exercer trabalho remunerado. Os valores detalhados (de todos os cursos) 

podem ser encontrados no Apêndice J. 

A partir dos valores coletados pelas diferentes fontes de recursos, pôde-se 

quantificar a renda recebida pelos acadêmicos de cada curso da UFPR Palotina e da 

UTFPR Toledo e separá-las nas faixas de renda
69

, especificadas nas Tabelas 17 e 18. 

 

Tabela 17 –Acadêmicos oriundos de outros municípios por faixa de renda e por cursos 

da UFPR Palotina - 2014 

Faixas de renda/Curso Agro. C. Bio. Eng. Aqui Licen. Tecn. Vet. TOTAL % 

até R$ 780,00 30 31 6 5 29 66 167 54,4 

de R$ 781,00 a R$ 1.300,00 29 3 2 6 23 55 118 38,4 

de R$ 1.301,00 a R$ 1.820,00 3 2 1 0 1 9 16 5,2 

de R$ 1.821,00 a R$ 2.600,00 0 0 0 0 4 1 5 1,6 

de R$ 2.601,00 a R$ 3.900,00 0 0 0 0 0 1 1 0,3 

TOTAL 62 36 9 11 57 132 307 100 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa (UFPR, 2014). 

 

Tabela 18– Acadêmicos oriundos de outros municípios por faixa de renda e por cursos 

da UTFPR Toledo – 2014 

Faixa de renda/Curso E. Civil Eng. Eletr Tec. Quím. Tec. Sist. Lic. Mat. TOTAL % 

até R$ 781,00  34 27 5 3 3 72 37,9 

de R$ 781,00 a R$ 1.300,00  45 41 5 2 5 98 51,6 

de R$ 1.301,00 a R$ 1.820,00 9 2 2 0 2 15 7,9 

de R$ 1.21,99 a R$ 2.600,00  1 2 0 0 0 3 1,6 

de R$ 2.601,00 a R$ 3.900,00  1 0 0 0 0 1 0,5 

mais de R$ 3.901,00 0 0 0 1 0 1 0,5 

TOTAL 90 72 12 6 10 190 100 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa (UTFPR, 2014). 

 

No caso da UFPR Palotina, pela Tabela 17, nota-se que a maioria dos 

acadêmicos (92,8%) oriundos de outros municípios possui uma renda mensal 

concentrada nas duas primeiras faixas. A primeira faixa de renda: “até R$ 780,00”, 

                                                           
69

 A escolha pela separação dos acadêmicos nessas faixas de renda se deu porque o questionário 

socioeconômico que os candidatos devem responder no ato da inscrição no processo seletivo da UFPR 

contém estas mesmas faixas. 
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representa um pouco mais de um salário mínimo (1,1 salário mínimo) com base no 

salário mínimo em vigor no período da pesquisa
70

. Nesta faixa, enquadrou-se mais da 

metade dos acadêmicos (54,4%).  A segunda faixa: “de R$ 781,00 a R$ 1.300,00” 

abrangeu 38,4% dos acadêmicos e nela enquadram-se aqueles que recebem uma renda 

mensal de até 1,8 salários mínimos. 

Conclusão semelhante pode ser tomada com base na Tabela 18, pela qual se 

percebe que 89,5% dos acadêmicos da UTFPR Toledo estão concentrados nas duas 

primeiras faixas de renda. Entretanto, na UTFPR Toledo, foi a segunda faixa de renda 

(de R$ 781,00 a R$ 1.300,00) que concentrou mais da metade dos acadêmicos (51,6%), 

conquanto na primeira faixa (até R$ 780,00) enquadraram-se 37,9% dos acadêmicos. 

Comparativamente, os acadêmicos da UTFPR Toledo recebem uma renda maior 

do que os acadêmicos da UFPR Palotina, uma vez que mais da metade deste público 

(51,6%) foi enquadrado na faixa de renda “de R$ 781,00 a R$ 1.300,00” enquanto na 

UFPR Palotina mais da metade dos acadêmicos (54,4%) foram enquadrados na faixa de 

renda de “até R$ 780,00”. 

Uma vez encontrada a renda disponível da amostra analisada dos acadêmicos da 

UFPR Palotina e da UTFPR Toledo, conseguiu-se identificar o destino desta renda, 

analisando os gastos e despesas mensais realizados com o consumo, em razão da 

permanência na cidade para estudos.  

Ainda na ‘Parte I’ do questionário (Apêndice C), a questão seis buscou 

discriminar os gastos mensais dos alunos em razão do consumo e da permanência na 

cidade para estudo. Foram quantificados os gastos realizados com: i) alimentação; ii) 

moradia; iii) água, luz, telefone, internet; iv) lazer, entretenimento, academia; v) cursos; 

vi) vestuário; vii) materiais didáticos, livros, fotocópias; viii) médicos, medicamentos e 

despesas em farmácia; ix) outros gastos locais; x) poupança e; xi) gastos fora da cidade. 

Os valores destinados a poupança e a gastos fora da cidade foram excluídos das análises 

por não representarem acréscimo de renda na economia dos municípios. 

Os alunos foram orientados a responderem as categorias que representassem 

seus gastos com o valor aproximado do montante despendido. Esta explicação foi 

necessária, pois nem todos os acadêmicos realizam despesas e/ou consomem  dentro de 

todas as categorias sugeridas na questão.  

                                                           
70

 Salário mínimo referente ao ano de 2014 era de R$ 724,00, de acordo com o Decreto 8.166/2013, 

publicado no Diário Oficial da União em 24.12.2013. 
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Considerando que o total de alunos oriundos de outros municípios que 

participaram desta pesquisa foi de 307 na UFPR Palotina e 190 na UTFPR Toledo, 

obteve-se o seguinte índice de retorno de respostas para cada uma das categorias de 

gasto (Tabela 19). 

 

Tabela 19 – Índice de retorno de respostas em cada categoria de gasto - 2014 

DESPESAS/PARTICIPANTES 
TOTAL UFPR 

% 

TOTAL 

UTFPR % 

307 190 

ALIMENTAÇÃO 304 99% 190 100% 

MORADIA 307 100% 189 99,5% 

ÁGUA, ELETR, TEL 293 95,40% 173 91,1% 

LAZER 237 77,20% 161 84,7% 

CURSOS 42 13,70% 22 11,6% 

VESTUÁRIO 108 35,20% 76 40% 

MATERIAIS 187 60,90% 135 71,1% 

MÉDICOS 167 54,40% 95 50% 

OUTROS 138 45% 106 55,8% 

POUPANÇA 26 8,50% 29 15,3% 

GASTOS FORA 96 31,30% 34 17,9% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa (UFPR, 2014; UTFPR, 2014). 

 

Os valores declarados (separados por cursos de ambas as instituições) foram 

quantificados por categoria de gastos
71

 (Apêndice K). Procurou-se ater ao objetivo de 

quantificar os gastos pelas categorias que mais receberam a renda, as informações estão 

nas Tabelas 20 e 21. 

A Tabela 20 apresenta a categoria de gasto na primeira coluna. A segunda 

coluna apresenta o somatório dos gastos realizados pela amostra de acadêmicos da 

UFPR Palotina, independentemente do curso, precedida pela terceira coluna, que 

apresenta o percentual de cada despesa em relação ao total. A quarta coluna demonstra 

o montante gasto pelos acadêmicos da UTFPR Toledo. Relembra-se que estes valores 

são mensais e globais (de todos os cursos); os valores por curso estão no Apêndice K. 

As despesas excluídas: ‘Poupança' e 'Gastos realizados fora do município' não 

representam investimento na economia local. Porém, no município de Palotina, o valor 

direcionado à poupança foi de R$ 2.435,00 (ou 0,9% da renda disponível aos 

acadêmicos) e o valor destinado aos gastos realizados fora do município foi de R$ 
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 i) alimentação; ii) moradia; iii) água, luz, telefone, internet; iv) lazer, entretenimento, academia; v) 

cursos; vi) vestuário; vii) materiais didáticos, livros, fotocópias; viii) médicos, medicamentos e despesas 

em farmácia; ix) outros gastos locais; x) poupança e; xi) gastos fora da cidade. 
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9.812,50 (ou 3,8% da renda). Em Toledo, o montante destinado à poupança foi de R$ 

6.248,50 (ou 3,4% da renda), conquanto o destinado a gastos fora do município foi de 

R$ 3.748,50 (2,1% da renda). A motivação para realizar a ‘despesa fora do município’ 

foi o gasto com transporte para visita ao município familiar. 

 

Tabela 20 – Somatório dos gastos mensais, por despesa, dos acadêmicos da UFPR 

Palotina e UTFPR Toledo, oriundos de outros municípios - 2014 

DESPESA 
TOTAL¹ %² TOTAL¹ %² 

UFPR UFPR UTFPR UTFPR 

ALIMENTAÇÃO R$ 49.162,50 19,1% R$ 37.552,50 20,6% 

MORADIA R$ 99.291,80 38,6% R$ 71.793,19 39,3% 

ÁGUA, ELETR, TEL R$ 24.976,75 9,7% R$ 14.507,43 7,9% 

LAZER R$ 24.596,50 9,6% R$ 18.243,35 10% 

CURSOS R$ 7.007,00 2,7% R$ 3.659,00 2% 

VESTUÁRIO R$ 10.782,50 4,2% R$ 6.806,65 3,7% 

MATERIAIS R$ 8.060,00 3,1% R$ 5.182,50 2,8% 

MÉDICOS R$ 9.243,50 3,6% R$ 5.330,40 2,9% 

OUTROS R$ 11.931,00 4,6% R$ 9.595,00 5,3% 

TOTAL R$ 245.051,55 95,2% R$ 172.670,02 94,5% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa (UFPR, 2014; UTFPR, 2014). 

¹Total de gastos gerados por categoria de despesa, de todos os cursos. 

²Porcentagem gerada por categoria de despesa. O valor não soma 100% uma vez que foram excluídas as 

despesas declaradas como ‘Poupança’ e ‘Gastos fora da cidade’. 

 

Em geral, por mês, os 307 acadêmicos inquiridos na UFPR injetaram um 

montante de R$ 245.051,55 reais por mês nos diversos setores da economia da cidade 

de Palotina. Em Toledo, os 190 acadêmicos da UTFPR, oriundos de outros municípios 

que participaram da pesquisa injetaram um total de R$172.670,02 no mesmo período. 

Esta diferença de valores se dá unicamente pela quantidade de alunos respondentes de 

cada uma das instituições. 

Os principais setores que receberam a renda dos acadêmicos UFPR Palotina e da 

UTFPR Toledo no período foram: 

i) setor imobiliário: tanto na UFPR Palotina quanto na UTFPR Toledo, a maior 

demanda no período foi por imóveis.  Em Palotina, este setor recebeu cerca de R$ 

99.291,80 reais mensais e, em média, R$ 323,43 reais mensais por aluno (38,6% da 

renda disponível aos acadêmicos). Em Toledo, o setor imobiliário recebeu cerca de R$ 

71.793,19 mensais. Em média, cada acadêmico oriundo de outro município gasta R$ 

377,86 em Toledo (39,3% da renda disponível) com despesas relacionadas à moradia. 

Pelas médias individuais, nota-se que o município de Palotina requer um valor (em 
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reais) 14,4% menor do que o município de Toledo para suprir os gastos dos acadêmicos 

com moradia. 

Neste setor, os principais beneficiários são os donos de imóveis para alugar, os 

proprietários de quitinetes e os que disponibilizam imóveis para moradia estudantil, 

como, por exemplo, para formação de repúblicas. 

ii) setor de alimentação: abrangendo mercados, padarias, bares e lanchonetes. 

Em Palotina, o valor estimado que este setor recebeu no período foi de R$ 49.162,50 

por mês. Em média, cada acadêmico oriundo de outro município gasta R$ 160,14 

mensais, que representa 19,1% de sua renda. Em Toledo, o setor atingiu um montante 

de cerca de R$ 37.552,50 por mês. Este gasto consome 20,6% da renda disponível. Em 

média, cada aluno gasta R$ 197,64 reais por mês em despesas relacionadas com 

alimentação no município de Toledo. Nota-se um aumento percentual de 23,4% do 

valor médio em reais, gasto pelos acadêmicos com alimentação no município de Toledo, 

quando comparada a mesma categoria de gasto em Palotina. 

iii) lazer e entretenimento: em Palotina, os gastos com atividades de lazer, tais 

como: academias, festas, cinema, etc. receberam um montante aproximado de R$ 

24.596,50 por mês. Esta categoria representa em média R$ 80,12 mensais de cada aluno 

oriundo de outro município que estuda na UFPR (ou 9,6% da renda). Em Toledo, os 

gastos com lazer e entretenimento atingiram o montante de R$ R$ 18.243,35 por mês 

(ou 10% da renda), recebendo em média R$ 96,02 mensais de cada aluno da UTFR que 

estabeleceu residência em Toledo. 

Os demais gastos declarados, embora tenham consumido um percentual menor 

da renda disponível, também são importantes. Os setores de fornecimento de água, 

energia elétrica, telefone; vestuário; remédios, consultas médicas e demais gastos em 

farmácias; cursos de aperfeiçoamento e materiais didáticos juntos arrecadam (por mês) 

R$ 60.069,75 para a economia do município de Palotina e R$ 35.485,98 para a 

economia do município de Toledo. Recebem esta renda: livrarias, papelarias, lojas de 

roupas, farmácias, escolas de idiomas entre outros estabelecimentos, que se beneficiam 

com o acréscimo populacional e, consequentemente, com o aumento do público 

consumidor. 

Os gastos declarados como ‘Outros’ abrangeram despesas com gastos com 

transporte e combustíveis, tratamento dentário, alimentação e cuidado de animais. Em 

Palotina, esta categoria de despesa movimenta cerca de R$ 11.931,00 mensais, 

conquanto em Toledo, movimenta-se aproximadamente R$ 9.595,00 por mês. 
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Tão importante quanto o acréscimo de renda que estes e os outros setores 

tiveram no período analisado é o fato de que, o conhecimento da destinação da renda 

acadêmica abre a possibilidade de empreendedores direcionarem e planejarem novos 

investimentos e ampliarem suas atividades. O que reitera aspectos salientados por 

alguns autores, constantes na revisão bibliográfica, acerca da capacidade de a 

universidade contribuir ativamente com a economia local, tendendo a modificar o perfil 

da economia ao agregar valor aos investimentos existentes; além de possibilitar a 

criação e expansão de novos setores. 

Considerando a diferença entre quantidade das amostras de alunos que 

participaram da pesquisa nas duas instituições (307 alunos na UFPR Palotina e 190 na 

UTFPR Toledo), considerou-se oportuno analisar o valor médio que cada acadêmico 

oriundo de outro município tende a gastar por mês no município onde estuda. Para 

tanto, organizou-se a Tabela 21 e optou-se por apresentar os valores médios separados 

por curso, levando em conta o perfil diferenciado dos alunos. 

 

Tabela 21 – Médias de valores injetados por mês, por cursos da UFPR Palotina e da 

UTFPR Toledo - 2014 

CURSOS UFPR 
Total gasto por curso em todas as 

categorias 
Alunos 

Média por 

Curso 
Concorrência 

Agronomia R$ 48.699,75 62 R$ 785,48 6,79 

C. Biológicas R$ 23.774,00 36 R$ 660,39 1,41 

Eng. Aquicultura R$ 6.935,00 9 R$ 770,56 0,38 

Licenciaturas R$ 6.863,00 11 R$ 623,91 0,8 

Tecnologias R$ 49.927,00 57 R$ 875,91 1,2 

Medicina 

Veterinária 
R$ 108.852,80 132 R$ 824,64 9,88 

TOTAL UFPR R$ 245.051,55 307 R$ 798,21  

CURSOS 

UTFPR 

Total gasto por curso em todas as 

categorias 
Alunos 

Média por 

Curso 
Nota de Corte 

Eng. Civil R$ 82.215,50 90 R$ 913,51 737,38 

Eng. Eletrônica R$ 64.494,52 72 R$ 895,76 682,13 

Tec. P. Químicos R$ 10.350,00 10 R$ 1.035,00 602,83 

Tec. Sistemas R$ 6.700,00 12 R$ 558,33 617,76 

Lic. Matemática R$ 8.910,00 6 R$ 1.485,00 620,92 

TOTAL UTFPR R$ 172.670,02 190 R$ 908,79  

Fonte: Núcleo de Concursos (UFPR, 2014) e UTFPR (2014). 

 

Na Tabela 21 convém observar a quarta coluna, que apresenta a média de gastos 

mensais de cada aluno, por curso de ambas as instituições (segunda coluna: gastos 
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totais
72

, dividida pela terceira coluna: total de alunos) e a quinta coluna, que apresenta a 

relação de candidatos por vaga do processo seletivo – Vestibular, referente ao ano de 

2014 para ingresso em 2015 (para a UFPR); e a nota de corte do Sistema de Seleção 

Unificada – Sisu, também referente ao mesmo período de ingresso. 

Na UFPR, nota-se que os cursos cujos acadêmicos mais injetaram renda na 

economia local do município de Palotina foram: Tecnologia em Biocombustíveis e 

Biotecnologia, seguidos pelo curso de Medicina Veterinária. No caso da UTFPR 

Toledo, os cursos com os maiores valores injetados foram: Licenciatura em Matemática 

e Tecnologia em Processos Químicos. 

Na presente pesquisa não se confirmou a tendência indicada por outros estudos 

sobre ingresso no ensino superior
73

, em que há indícios de que quanto mais alta for a 

concorrência de determinado curso, mais etilizado é o perfil de seus acadêmicos. A não- 

conformidade dos resultados encontrados na UFPR Palotina e na UTFPR Toledo, com 

estudos semelhantes, pode ser justificada pelos seguintes fatores: 

i) a natureza da concorrência dos cursos: o curso mais concorrido da UFPR 

Palotina (no período) foi o curso de Medicina Veterinária, enquanto na UTFPR Toledo 

foi o curso de Engenharia Civil. Apesar de terem sido os cursos mais concorridos das 

instituições, na UFPR Palotina, não se ultrapassou a margem de 10 candidatos por vaga 

e na UTFPR Toledo, a maior nota de corte (que foi de 691,16) ainda é 11,6% menor do 

que a nota de corte média de cursos tidos como elitizados, como é o caso do curso de 

Medicina
74

; 

ii) cursos noturnos e possibilidade de trabalho: os cursos tecnológicos noturnos 

da UFPR Palotina e o curso de Licenciatura em Matemática (também noturno) da 

UTFPR Toledo foram os que apresentaram os maiores valores médios injetados 

mensalmente. Nestes casos, os cursos apresentaram percentuais consideráveis de 

estudantes que exercem trabalho remunerado no município (15,8% nos cursos 

tecnológicos da UFPR – o segundo maior percentual dentre os cursos da instituição e 
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 Excluídos os valores destinados à poupança e aos gastos fora da cidade. 
73

 Estudos empíricos realizados na Universidade Federal de Goiás – UFG, pela Universidade Estadual de 

São Paulo – UNESP, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Disponíveis em: 

<https://www.ascom.ufg.br/n/10800-estudo-revela-elitizacao-da-ufg>; 

<http://www.unesp.br/aci/jornal/180/alunos.htm>; 

<http://www.olharvirtual.ufrj.br/2006/?id_edicao=182&codigo=1>. Acesso em: 05 jan. 2015. E estudos 

teóricos/empíricos realizados por Dourado (2001) ,Rezende Pinto (2004). 
74

 De acordo com os dados do Sisu (2015), a maior nota de corte do curso de Medicina foi de 872,47 e a 

menor de 748,49. Na média, obteve-se uma nota de corte de 781,79 pontos (dentro do universo de 

universidades que ofertaram vagas nos cursos de Medicina pelo Sisu).   
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60% no curso de Matemática da UTFPR – o maior percentual). Em média, as maiores 

fontes de renda são compostas pelos maiores salários recebidos por acadêmicos destes 

cursos. A média salarial dos acadêmicos dos cursos tecnológicos da UFPR foi de R$ 

1.014,00 e dos acadêmicos do curso de Matemática da UTFPR foi de R$ 1.079,00 

(consultar Apêndices I e J) Portanto, o fato dos acadêmicos destes cursos injetarem uma 

renda maior na economia dos municípios deve-se ao maior percentual de estudantes que 

exercem trabalho remunerado no município e, por isso, dispõem de uma renda maior 

para gastar com consumo e permanência na cidade; 

iii) sistema de cotas adotado pelas universidades federais: a implantação da Lei 

nº. 12.711 de 29 de agosto de 2012, popularizada como a “Lei de Cotas”, que assegura 

reserva de vagas com fins de equalizar o acesso ao ensino superior (vide página 48).  

Percebe-se a clara intenção REUNI em propor que a maior oferta de vagas seja 

realiza no período noturno. Além da otimização da infraestrutura e da racionalização do 

trabalho docente, os cursos noturnos permitem que os acadêmicos trabalhem no período 

diurno, exonerando parcialmente o Estado dos gastos relacionados à assistência 

estudantil. 

Ainda analisando a Tabela 21, na média geral, cada acadêmico que se desloca de 

seu município familiar para estabelecer moradia em Palotina e estudar na UFPR gera 

um acréscimo de R$ 798,21 reais por mês para os estabelecimentos da cidade. Os 

acadêmicos que se mudaram para o município de Toledo para estudar na UTFPR 

tendem a injetar R$ 908,79 mensais na economia local. Comparativamente à Palotina, o 

município de Toledo demanda que os acadêmicos recebam cerca de 13,9% mais 

recursos (em reais) para garantir sua permanência na cidade para estudo. A partir desse 

dado, pode-se inferir que o município de Toledo tende a ter um custo de vida mais alto 

quando comparado ao de Palotina. 

Com a determinação dos setores da economia que mais recebem renda dos 

acadêmicos oriundos de outros municípios (retomar Tabela 20 e Apêndice K e L) e em 

que proporção esta renda é destinada a cada setor, é possível estimar o montante anual 

que é injetado na economia local. Para tanto, multiplica-se por 12 os gastos mensais dos 

alunos que ocorrem durante todo o ano (como gastos com moradia, água, luz e 

telefone), e por 9 os gastos que só ocorrem no período de aulas (como alimentação, 

lazer e cursos). 

De maneira geral, no decorrer de um ano, os 307 acadêmicos amostra da 

pesquisa na UFPR Palotina injetaram um valor estimado de R$ 2.578.269,60 
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distribuídos entre os diversos setores da economia da cidade. Na UTFPR Toledo, os 190 

injetaram um valor estimado de R$ 1.812.932,04 nos setores da economia de Toledo. A 

razão pela qual o montante gerado pelos acadêmicos da UFPR é maior se dá unicamente 

pelo fato da pesquisa ter abordado um número maior de alunos, uma vez que, 

proporcionalmente, os acadêmicos da UTFPR Toledo possuem uma despesa 13,9% 

maior com a permanência na cidade de Toledo quando comparado com os gastos dos 

acadêmicos da UFPR com a permanência em Palotina. 

Ressalta-se que os valores anuais gerados pelos acadêmicos de ambas as 

instituições tendem a ser maiores, uma vez que foram considerados apenas os valores 

informados pela amostra dos alunos. Trabalhos semelhantes
75

 adotaram a hipótese de 

multiplicar o valor projetado por ano pelo total de alunos oriundos de outros municípios 

e não apenas pelo número da amostra. Tal cálculo é inviável
76

, dada a existência de 

estudantes pendulares que, apesar de serem contabilizados pelos sistemas de ensino 

superior como oriundos de outros municípios, não estabelecem moradia na cidade e, 

portanto, não gastam da mesma forma. 

Para finalizar esta seção sobre o comportamento dos ganhos e gastos dos 

acadêmicos oriundos de outros municípios, viu-se que vinda desta população impacta 

primeiramente na dinâmica urbana e demográfica (em virtude do acréscimo 

populacional) e; posteriormente na dinamização da economia local (pelas injeções de 

renda em diversos setores decorrentes dos gastos com a permanência na cidade).  

Além dos acadêmicos, os servidores das instituições (em especial, os docentes e 

técnicos-administrativos) também são responsáveis por injeções de renda na economia 

local e por gerar demandas de consumo. Por esta razão, o comportamento da renda e do 

consumo destas populações também foi analisado nesta pesquisa. 
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 Lopes (2001), Borges (2004) e Santos (2007). 
76

 Isto porque, por exemplo, dos 1.196 alunos matriculados em toda a UFPR, 774 (ou 64,7%) são 

oriundos de outros municípios. Entretanto, há de se considerar a possibilidade de existência de alunos que 

realizam movimento pendular. Adotando o número de acadêmicos oriundos de outros municípios 

encontrado na pesquisa (que foi de 307), dentro do universo de 774 acadêmicos cujo sistema apontou não 

morarem em Palotina antes do ingresso na instituição, tem-se que pelo menos 39,6% dos acadêmicos 

seguramente são oriundos de outros municípios e fixaram residência em Palotina. Neste sentido, transpor 

os gastos informados por 39,6% (307) de uma população que corresponde a 64,7% (774) da população 

total (de 1.196) é um cálculo arriscado. Infelizmente, durante esta pesquisa não foi encontrada uma 

maneira segura de determinar quais alunos estabelecerem residência no município e quais realizam 

movimento pendular, para então fazer-se uma projeção confiável dos gastos. 
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4.2.2 Efeitos da renda nos casos dos servidores UFPR Palotina da UTFPR Toledo 

 

Essa seção trata, primeiramente, da quantificação da renda disponível para 

consumo dos servidores docentes e técnicos-administrativos da UFPR Palotina e da 

UTFPR Toledo. Posteriormente, a partir da identificação da renda disponível, auferiu-se 

as categorias de despesas e os valores destinados a cada setor da economia. 

Conforme apontado no referencial teórico, as instituições de ensino superior 

produzem impactos relevantes na economia local, um deles se refere a geração de 

empregos diretos e indiretos. Os diretos estão relacionados com a promoção de 

concursos públicos para contratação de docentes e técnicos-administrativos. Os 

empregos indiretos condizem com a contratação de serviços terceirizados de prestação 

de serviços, tais como: limpeza, segurança e manutenção.  

Os salários pagos pela instituição são uma forma de injeção de valores na 

economia local, por intermédio do consumo e de outras despesas realizadas com 

recursos provenientes dos salários. Foram estes pressupostos que conduziram esta parte 

da pesquisa. 

Além destes impactos diretos, ressalta-se a contribuição indireta deste tipo de 

público na formação de um estoque de capital humano (abordado adiante). Esta 

formação de estoque ocorre em função da aglomeração de docentes titulados como 

mestres e doutores e dos servidores técnicos-administrativos, também especializados.  

Na UFPR Palotina e na UTFPR Toledo os questionários da pesquisa foram 

enviados para 100% de ambos os públicos (docentes e técnicos-administrativos) via e-

mail e utilizando a ferramenta de coleta de dados do Google, o Google Form. 

De acordo com os dados fornecidos pela UFPR Palotina, em agosto de 2014 a 

universidade contava com um universo de 100 docentes e 55 técnicos-administrativos 

em educação, ativos no campus. Dos 100 docentes que receberam o questionário, 

obteve-se resposta de 38 destes, ou seja, obteve-se um índice de retorno de 38%. Dos 55 

técnicos que receberam o questionário, obteve-se retorno de 21 destes. Portanto, obteve-

se um índice de retorno de 38,2%. 

Na UTFPR Toledo, os dados institucionais indicaram que, no mês de setembro 

de 2015, a universidade contava com 99 docentes e 56 técnicos-administrativos em 

educação, ativos no campus. Dos 99 docentes que receberam o questionário obteve-se 

resposta de 22, isto é, um índice de retorno de 22,2%. Dos 56 técnicos que receberam o 

questionário, obteve-se retorno de 21, um índice de retorno de 37,5%. 
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A ‘Parte I’ dos questionários aplicados aos docentes e aos técnicos-

administrativos continham questões acerca de sua renda mensal.  

No questionário aplicado aos docentes, as questões 01 a 04 inquiriram sobre a 

denominação na carreira docente (Auxiliar, Assistente, Adjunto, Associado ou Titular, 

atrelados a titulação
77

), sobre a carga horária semanal contratada (20h, 40h ou 

Dedicação Exclusiva) e sobre o nível na carreira docente (1, 2, 3, 4 ou Único, estes 

relacionados ao desempenho e tempo de serviço). No questionário aplicado aos 

técnicos, as questões 01 a 04 inquiriram sobre o nível de carreira
78

 que o servidor faz 

parte, sua classe de capacitação
79

 e o grau de qualificação
80

. Estas questões foram 

necessárias para compor a faixa de renda dos servidores por nível de qualificação e de 

titulação. 

A partir das respostas coletadas foi possível separar os docentes e os técnicos-

administrativos, de ambas as instituições, nas faixas de renda dispostas nas Tabelas 22 e 

23. 

 

Tabela 22 - Porcentagem de docentes da UFPR Palotina e da UTFPR Toledo em cada 

faixa de renda – 2014 

FAIXA DE RENDA 
% 

UFPR 
Nº 

UFPR 

% 

UTFPR 
Nº 

UTFPR 

De R$ 1.449,00 a R$ 2.896,00 7,9% 3 4,5% 1 

De R$ 2.897,00 a R$ 4.344,00 5,3% 2 4,5% 1 

De R$ 4.345,00 a R$ 5.792,00 26,3% 10 22,7% 5 

De R$ 5.793,00 a R$ 8.688,00 39,5% 15 50% 11 

De R$ 8.689,00 a R$ 11.584,00 18,4% 7 13,6% 3 

De R$ 11.585,00 a R$ 14.480,00 2,6% 1 4,5% 1 

TOTAL 100% 38 100% 22 

Fonte: elaborada a partir de dados de pesquisa (UFPR, 2014; UTFPR, 2014). 

 

                                                           
77

 Auxiliar (se graduado ou portador de título de especialista); Assistente (se portador do título de mestre); 

Adjunto (se portador do título de doutor); Associado (se portador do título de doutor e através progressão 

funcional e no mínimo dois anos no último nível da classe de professor adjunto) ou Titular (feito 

unicamente por meio de habilitação em novo concurso público de provas e títulos, na qual só podem se 

inscrever portadores do título de doutor ou de livre-docente, professores adjuntos, bem como pessoas de 

notório saber). Fonte: Lei nº 12.863, de 24 de setembro de 2013. 
78

 O Plano de Carreira dos técnicos-administrativos é dividido em cinco níveis de classificação: A, B, C, 

D e E. Essas cinco classes são conjuntos de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir de alguns 

requisitos, como escolaridade. Cada uma dessas classes divide-se em quatro níveis de capacitação (I, II, 

III e IV), sendo que cada um desses níveis tem 16 padrões de vencimento básico.  
79

 Progressão por capacitação profissional: É a mudança de nível de capacitação, dentro do mesmo cargo 

e nível de classificação, decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em Programa de 

Capacitação, compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima 

exigida, respeitado o interstício de dezoito meses. 
80

 O plano de carreira do servidor técnico-administrativo oferece um incentivo ao servidor que possui 

educação formal superior a exigida para o cargo de que é titular. O benefício é pago em percentuais 

calculados sobre o padrão de vencimento percebido pelo servidor. Os percentuais são fixados em tabela, 

que podem variar de 5% a 75%. Fonte: Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005. 
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Para ambas as instituições, a faixa de renda que mais enquadrou os docentes foi 

a ‘de R$ 5.793,00 e R$ 8.688,00’ reais por mês. Era esperado encontrar valores 

semelhantes, uma vez que ambas as instituições são regidas pelo sistema de ensino 

superior federal e, por isso, os docentes compartilham o mesmo plano de carreira, 

disposto pela lei nº 12.863, de 24 de setembro de 2013. 

 

Tabela 23 - Porcentagem de técnicos-administrativos da UFPR Palotina e da UTFPR 

Toledo em cada faixa de renda – 2014 

FAIXA DE RENDA 
% 

UFPR 

Nº 

UFPR 

% 

UTFPR 

Nº 

UTFPR 

de R$ 1.821,00 a R$ 2.600,00 33,3% 7 4,8% 1 

de R$ 2.601,00 a R$ 3.900,00 47,6% 10 42,9% 9 

de R$ 3.901,00 a R$ 5.200,00 14,3% 3 33,3% 7 

de R$ 5.201,00 a R$ 6.500,00 4,8% 1 9,5% 2 

de R$ 6.501,00 a R$ 7.800,00 0% 0 4,8% 1 

mais de R$ 7.800,00 0% 0 4,8% 1 

TOTAL 100% 21 100% 21 

Fonte: elaborada a partir de dados de pesquisa (UFPR, 2014; UTFPR, 2014). 

 

A maior parte dos técnicos-administrativos também se enquadrou em uma faixa 

de renda, compreendida ‘entre R$ 2.601,00 e R$ 3.900,00’ por mês. Justifica-se a 

semelhança em razão do compartilhamento do mesmo plano de carreira, que no caso 

dos técnicos é regido pela Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005. 

A questão número cinco do questionário (Apêndices A e B) aplicado aos 

docentes e técnicos-administrativos da UFPR Palotina e da UTFPR Toledo buscou 

discriminar os gastos mensais em razão do consumo e da permanência na cidade. Os 

participantes quantificaram os gastos realizados com: i) alimentação; ii) moradia; iii) 

água, luz, telefone, internet; iv) lazer, entretenimento, academia; v) cursos; vi) vestuário; 

vii) materiais didáticos, livros, fotocópias; viii) médicos, medicamentos e despesas em 

farmácia; ix) outros gastos locais; x) poupança e; xi) gastos fora da cidade. Os 

respondentes puderam deixar em branco as categorias nas quais não realizam despesas. 

A partir disto obteve-se o índice de retorno das respostas, considerados os números  

totais de respondentes por categoria pesquisada (Tabela 24). 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Tabela 24 - Índice de retorno de respostas dos docentes e técnicos-administrativos da 

UFPR Palotina e da UTFPR Toledo em cada uma das categorias de gasto - 2014 

DESPESA 
% DOCENTES 

UFPR 

% DOCENTES 

UFPR 

% TÉCNICOS 

UFPR 

% TÉCNICOS 

UTFPR 

Alimentação 100% 100% 100% 100% 

Moradia 81,60% 86,4% 81% 81% 

Água, Eletr, Tel 89,50% 90,9% 90,5% 95,2% 

Lazer 78,90% 81,8% 81% 100% 

Cursos 36,80% 45,5% 14,3% 47,6% 

Vestuário 76,30% 81,8% 81% 85,7% 

Materiais 78,90% 68,2% 57,1% 61,9% 

Médicos 89,50% 90,9% 85,7% 81% 

Outros 78,90% 86,4% 85,7% 76,2% 

Poupança 60,60% 59,1% 61,9% 66,7% 

Gastos Fora 60,50% 54,5% 47,6% 42,9% 

Fonte: elaborada a partir de dados de pesquisa (UFPR, 2014; UTFPR, 2014). 

 

Na Tabela 25 estão quantificados os gastos dos docentes por setores da 

economia, com isso identificou-se os setores que mais recebem renda dos docentes que 

trabalham na UFPR Palotina e na UTFPR Toledo. Foram excluídos da Tabela os 

valores declarados como 'Poupança' e como 'Gastos fora da cidade', uma vez que estes 

não representam acréscimo de renda na economia local
81

. 

 

Tabela 25 - Somatório de cada categoria de gasto anual e respectivos percentuais 

referentes aos docentes da UFPR Palotina e da UTFPR Toledo - 2014 
DESPESA TOTAL % TOTAL % 

 DOCENTES UFPR DOCENTES UFPR DOCENTES UTFPR DOCENTES UTFPR 

Alimentação R$ 28.650,00 14,8% R$ 18.664,52 15,2% 

Moradia R$ 32.410,00 16,8% R$ 18.647,73 15,2% 

Água, Eletr, Tel R$ 9.645,00 5% R$ 6.987,88 5,7% 

Lazer R$ 10.010,00 5,2% R$ 7.388,63 6% 

Cursos R$ 5.220,00 2,7% R$ 4.066,36 3,3% 

Vestuário R$ 6.860,00 3,5% R$ 6.624,00 5,4% 

Materiais R$ 5.050,00 2,6% R$ 3.181,79 2,6% 

Médicos R$ 11.700,00 6% R$ 6.418,15 5,2% 

Outros R$ 22.530,00 11,6% R$ 16.606,34 13,6% 

TOTAL R$ 132.075,00 68,3% R$ 88.585,38 72,3% 

Fonte: elaborada a partir de dados de pesquisa (UFPR, 2014; UTFPR, 2014). 

 

Portanto, os setores que mais receberam a renda dos docentes foram: 

i) setor imobiliário: englobam-se aqui os gastos declarados com aluguéis e 

financiamento de imóveis. O setor imobiliário foi o que mais recebeu a renda dos 

docentes da UFPR Palotina atingindo o valor de R$ 32.410,00 mensais e um valor 

                                                           
81

 Estas categorias representaram R$ 28.100,00 (ou 14,5% da renda disponível aos docentes) e R$ 

33.300,00 (17,2% da renda) respectivamente, conforme declarado pelos docentes da UFPR Palotina e; R$ 

17.552,77 (ou 14,3%) e R$ 16.329,43 (13,3%) declarados pelos docentes da UTFPR Toledo. 
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médio de R$ 852,89 por pessoa. Dos 38 docentes participantes, 5 declararam gasto zero 

com moradia por possuírem moradia própria e 2 declararam morar em cidade vizinha 

(trabalhadores pendulares) e, por isso, não gastam com imóveis na cidade de Palotina. 

Apesar de 18,4% dos respondentes terem afirmado não realizar gasto com moradia, a 

destinação da renda dos outros 81,6% para o setor imobiliário foi maior do que a renda 

destinada aos demais setores. Este tipo de gasto consome 24,5% da renda disponível dos 

docentes da UFPR Palotina. Na UTFPR o setor imobiliário também foi o que mais 

recebeu renda no período. Este setor recebeu cerca de R$ 18.647,73 (21,1% da renda) 

por mês, consumindo uma média de R$ 847,60 mensais de cada docente; 

ii) setor de alimentação: abrangendo os gastos realizados em mercados, padarias, 

lanchonetes e restaurantes. Em Palotina este setor recebeu um valor estimado de R$ 

28.650,00 por mês e um valor médio de R$ 753,95 por pessoa. Na média, os gastos em 

alimentação consumiram cerca de 21,7% da renda disponível. Em Toledo o setor de 

alimentação também ficou em segundo lugar; atingiu um valor total de R$ 18.664,52 e 

consumiu cerca de 21,1% da renda. Em média, cada docente da UTFPR Toledo gasta 

R$ 848,40 com alimentação por mês. 

iii) categoria “Outros”: aqui foram declarados gastos diversos tais como: 

despesas com infraestrutura da moradia, com empregados domésticos, alimentação e 

cuidado de animais, financiamento de veículos, gastos com transporte (combustível), 

educação dos filhos (escola e faculdade) e doações para ONGs e igrejas. Tanto na 

UFPR quanto na UTFPR este foi o terceiro maior destino da renda docente. Em Palotina 

os gastos diversos somaram R$ 22.530,00 no período e atingiram o valor médio de R$ 

592,89 por pessoa (17,1% da renda). Em Toledo esta categoria atingiu um montante de 

R$ 16.606,34 no período e o valor médio de R$ 754,80 por pessoa (13,6%). 

As despesas contabilizadas com tratamento médico, remédios e demais gastos 

em farmácias, bem como o pagamento de planos de saúde; lazer e entretenimento; 

fornecimento de água, energia elétrica, telefone; vestuário; cursos de aperfeiçoamento e 

materiais didáticos, embora tenham arrecadado valores menores quando comparados 

aos setores i, ii e iii descritos, juntas foram responsáveis por injetar um montante mensal 

de R$ 48.485,00 nos setores da economia do município de Palotina e de R$ 34.666,81 

na economia de Toledo. 

No caso dos técnicos-administrativos da UFPR e da UTFPR o somatório dos 

gastos realizados nos municípios de Palotina e de Toledo e os setores que mais 

receberam esta renda no período estão dispostos na Tabela 26. Assim como na análise 
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dos dados dos docentes e dos acadêmicos, excluíram-se os valores declarados
82

 como 

Poupança' e como 'Gastos fora da cidade’. 

 

Tabela 26 - Somatório de cada categoria de gasto mensal e respectivos percentuais 

referentes aos técnicos-administrativos da UFPR Palotina e da UTFPR Toledo – 2014 
DESPESA TOTAL % TOTAL % 

 TAES UFPR TAES UFPR TAES UTFPR TAES UTFPR 

Alimentação R$ 11.250,00 17,8% R$ 13.287,23 18% 

Moradia R$ 14.704,00 23,3% R$ 14.308,17 19,4% 

Água, Eletr, Tel R$ 4.090,00 6,5% R$ 4.603,61 6,3% 

Lazer R$ 4.440,00 7% R$ 6.637,22 9% 

Cursos R$ 800,00 1,3% R$ 3.154,53 4,3% 

Vestuário R$ 4.000,00 6,3% R$ 4.712,63 6,4% 

Materiais R$ 1.240,00 2% R$ 1.615,51 2,2% 

Médicos R$ 5.500,00 8,7% R$ 5.095,15 6,9% 

Outros R$ 5.890,00 9,3% R$ 7.693,27 10,4% 

TOTAL R$ 51.914,00 82,4% R$ 61.107,31 83% 

Fonte: elaborada a partir de dados de pesquisa (UFPR, 2014; UTFPR, 2014). 

 

Seguindo a tendência encontrada na população de docentes e de acadêmicos, o 

setor imobiliário do município de Palotina foi o que mais recebeu a renda dos técnicos-

administrativos, atingindo o valor de R$ 14.704,00 por mês (28,3% da renda 

disponível). Em média, cada técnico-administrativo que reside em Palotina gasta R$ 

700,19 por mês com moradia. Em Toledo este setor também foi o que mais recebeu a 

renda dos técnicos, atingindo um montante de R$ 14.308,17 mensal (19,4% da renda). 

Em média, cada técnico que mora em Toledo, para trabalhar na UTFPR, gasta um valor 

de R$ 681,34 por mês com moradia. 

Tanto em Palotina quanto em Toledo, o segundo setor que mais recebeu a renda 

dos técnicos-administrativos foi o setor de alimentação. Em Palotina este setor 

arrecadou, aproximadamente, R$ 11.250,00 mensais (21,7% da renda). Ou seja, cada 

técnico-administrativo despende cerca de R$ 535,71 mensais com gastos relacionados à 

alimentação. Em Toledo a arrecadação deste setor foi de R$ 13.287,23 mensais. Em 

média, cada técnico-administrativo gasta de R$ 632,73 mensais com alimentação, o que 

consome 18% de sua renda. 

Em consonância com os resultados encontrados na população de docentes, o 

terceiro maior destino da renda dos técnicos-administrativos da UFPR Palotina ficou 

contabilizado como “Outros”. Nesta categoria foram declarados gastos diversos que 

                                                           
82

 Os técnicos da UFPR Palotina juntos declararam destinar R$ 8.150,00 para ‘Poupança’ e R$ 2.970,00 

para Gastos fora da cidade’, que representam 12,9% e 4,7% da renda, respectivamente. Na UTFPR, os 

técnicos declararam R$ 10.261,64 como ‘Poupança’ e R$ 2.263,59 como ‘Gastos fora da cidade’, 

representando 13,9% e 3,1% da renda respectivamente. 
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juntos somaram R$ 5.890,00 no período (ou 9,3% da renda disponível). Em média, cada 

técnico-administrativo gasta R$ 280,48 por mês com despesas diversas. Em Toledo 

estes gastos giram em torno de R$ 7.693,27. Em média, cada técnico-administrativo 

gasta R$ 366,30 por mês com despesas diversas e este valor representa 10,4% da renda 

disponível. Declarados como ‘Outros’, os gastos mais frequentemente citados foram: 

financiamento de veículo, alimentação e cuidado de animais, educação dos filhos e 

gastos com transporte; 

As categorias de despesas restantes foram responsáveis por injetar um montante 

mensal de R$ 20.070,00 nos setores da economia do município de Palotina e de R$ 

25.818,65 na economia de Toledo. Essas despesas se relacionam com serviços de saúde; 

lazer; água, energia elétrica, telefone; vestuário; cursos de aperfeiçoamento e materiais 

didáticos. 

Considerando que os valores gastos foram maiores ou menores, dependendo da 

quantidade de participantes da pesquisa, estimou-se o valor médio que cada docente e 

cada técnico-adminstrativo contratado para trabalhar na UFPR Palotina e na UTFPR 

Toledo injeta mensalmente nas respectivas economias. 

Nos casos dos docentes da UFPR e da UTFPR Toledo dividiram-se os gastos 

totais pelos 38 e 22 docentes respondentes, respectivamente. De maneira geral, a 

permanência de cada docente no município de Palotina gera a injeção de R$ 3.475,66 

reais e em Toledo de R$ 4.026,61 reais por mês na economia local (distribuídos entre 

diversos setores).  

Identificou-se que a permanência de cada técnico-administrativo em Palotina 

gera a injeção de R$ 2.472,10 e em Toledo de $ 2.909,87 reais por mês nas economias 

locais.  

Pela observância dos valores médios, percebeu-se que o valor médio injetado 

por docente da UTFPR Toledo é 15,9% maior do que o valor médio encontrado por 

docente da UFPR Palotina. O mesmo ocorreu com os valores médios injetados pelos 

técnicos-administrativos. Os da UTFPR Toledo injetaram 17,7% a mais do que os da 

UFPR Palotina. 

Confirma-se a tendência encontrada na análise das respostas dos acadêmicos, de 

que o município de Toledo possui um custo de vida mais alto do que o município de 

Palotina. Relembra-se que a maioria dos docentes das duas instituições foi enquadrada 

na mesma faixa de renda (de R$ 5.793,00 e R$ 8.688,00). Na média, os docentes 

auferem salários semelhantes mas, uma parte deles tende a gastar menos para viver na 



96 

 

cidade onde está instalado o campus. Daí inferir-se que os percentuais de renda restante 

sejam maiores para o público que mora e trabalha no município onde o custo de vida é 

menor. O que se confirma pela observação do tópico poupança, vez que os docentes da 

UFPR Palotina tendem a destinar 31,7% da renda restante para ‘Poupança’ e ‘Gastos 

fora da cidade’, enquanto os docentes da UTFPR Toledo destinaram 12,9% a menos 

para os mesmos fins (27,6% da renda restante disponível). Situação semelhante foi 

identificada pela análise do comportamento dos ganhos e gastos dos técnicos-

administrativos da UFPR Palotina e da UTFPR Toledo porém, o resultado foi mais sutil 

do que o encontrado para os docentes e acadêmicos. A maioria dos técnicos-

administrativos foi enquadrada em uma única faixa de renda (entre R$ 2.601,00 e R$ 

3.900,00). Considerando que os técnicos da UTFPR Toledo possuem mais gastos para 

se manterem no município, eles tendem a destinar 17% da renda restante para 

‘Poupança’ e ‘Gastos fora da cidade’, enquanto os técnicos da UFPR Palotina destinam 

0,6% a mais para este mesmo fim. 

Considerar os gastos realizados pelos servidores fora do município e o montante 

destinado à poupança pode fornecer subsídios para que sejam pensadas políticas de 

contenção do vazamento de renda para outras localidades. Esta informação pode apontar 

demandas que não são supridas no município, demonstrando oportunidades de negócios 

locais e empreendedorismo. 

As possíveis razões pelas quais o município de Toledo pode ter um custo de vida 

maior que Palotina dizem respeito ao porte maior de Toledo quando comparado à 

Palotina, o que consequentemente abre um leque maior de oportunidades de consumo 

para seus habitantes. 

A fim de estimar o montante anual que é injetado na economia local pelos 

docentes das instituições, multiplicou-se por 12 os gastos mensais que ocorrem durante 

todo o ano (como gastos com moradia, água, luz e telefone), e por 10 os demais gastos, 

pressupondo-se que estes passem aproximadamente dois meses afastados do município 

onde trabalham durante o período de férias
83

 (entre dezembro, janeiro, fevereiro e 

julho). Com isto, concluiu-se que ao longo de um ano, os 38 docentes que participaram 

da pesquisa na UFPR Palotina injetaram um valor estimado de R$ 1.404.860,00 

distribuídos em diversos setores da economia. Enquanto isso, os 22 docentes 
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 Pela Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012 no Art. 36: “servidores ocupantes de cargos efetivos 

pertencentes ao Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal serão concedidos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias anuais que poderão ser gozadas parceladamente”. 
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participantes da pesquisa na UTFPR Toledo injetaram um valor estimado de R$ 

937.124,98 distribuídos em diversos setores da economia. 

Considerando que população de docentes é mais homogênea, quando comparada 

com a população de acadêmicos, tornou-se possível estimar o total injetado em um ano, 

tendo como referência o universo total de docentes das universidades (100 na UFPR 

Palotina e 99 na UTFPR Toledo). Os docentes da UFPR Palotina injetaram um 

montante de R$ 3.697.000,00 e os da UTFPR Toledo injetaram R$ 4.217.062,39, nos 

diversos setores da economia local
84

. 

Para estimar o montante anual injetado pelos técnicos-administrativos 

multiplicou-se por 12 os gastos que ocorrem initerruptamente e por 11 os demais, 

pressupondo que estes passem um mês de férias afastados do município onde trabalham. 

Com isso, ao longo de um ano, os 21 técnicos da UFPR Palotina injetaram um valor 

estimado de R$ 589.848,00 enquanto os 21 da UTFPR injetaram R$ 691.092,14, nas 

economias locais. 

A estimação do total injetado em um ano pelo universo de técnicos-

administrativos das universidades (55 na UFPR Palotina e 56 na UTFPR Toledo) 

resultou que os da UFPR Palotina injetaram um montante de R$ 1.544.840,00 e os da 

UTFPR Toledo de R$ 1.842.912,37, nas economias locais. 

 

4.3 IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS: REFLEXOS DA PESQUISA E DA 

EXTENSÃO NO DESENVOLVIMENTO 

 

Esta seção buscou-se identificar alguns dos impactos indiretos decorrentes do 

funcionamento da UFPR Palotina e da UTFPR Toledo que, assim como as injeções de 

renda, contribuem para o desenvolvimento local. Para tanto, trabalhou-se com as 

informações tornadas disponíveis curso da pesquisa, sendo elas: 

i) relato dos servidores com relação às mudanças no ambiente urbano que 

estivessem atreladas à existência da universidade. O objetivo foi o de caracterizar as 

mudanças físicas e na infraestrutura urbana; 

ii) intenção de lugar de trabalho dos acadêmicos após a conclusão do curso, com 

o objetivo de analisar a capacidade de retenção de graduados na região (fator 
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 Novamente, não foram consideradas na contabilidade as despesas com 'Poupança' e com 'Gastos 

realizados fora do município' por estas não representarem investimento na economia local. 
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imprescindível ao desenvolvimento local por possibilitar a construção de um estoque de 

capital humano); 

iii) participação docente, técnica e acadêmica nestes projetos; 

iv) quantidade de projetos de pesquisa, de extensão e demais projetos de cunho 

social; 

v) demais ações em prol da comunidade promovidas pelas universidades que se 

sobressaíram no período de realização desta pesquisa. 

Comumente, instituições de ensino superior estão alocadas no espaço urbano e, 

por esta razão, se relacionam com as dinâmicas urbanas. Conforme mencionado no 

referencial teórico, as IES não são instituições flexíveis e não podem mudar de local se 

as condições socioeconômicas se tornarem hostis. Por não disporem da opção de 

migrar, as IES tendem a investir no desenvolvimento de seus arredores, prezando o bom 

relacionamento com o ambiente externo. 

A questão 06 do questionário aplicado aos docentes e técnicos (Apêndices A e 

B) inquiriu sobre a percepção dos atores sobre mudanças no ambiente urbano que 

pudessem estar atreladas ao funcionamento da universidade. A questão aberta sugeria 

que fossem citadas mudanças estruturais urbanas, tais como: novos espaços e 

infraestruturas, sistemas de transporte, abertura de loteamentos, pavimentações, atração 

de investimentos e/ou instituições. 

Aqui é conveniente advertir que apontar mudanças em um ambiente e imputá-las 

a determinado fenômeno é algo muito delicado, quando a investigação não se atém ao 

estudo específico das interferências do fenômeno dado. Pois, vários acontecimentos 

podem desencadear mudanças simultaneamente, o que dificulta a mensuração e a 

correlação direta/imediata de cada efeito com o fenômeno que o desencadeou.  

No caso das universidades estudas, por exemplo, muitas das obras e 

infraestruturas que foram realizadas no espaço urbano das duas cidades poderiam ter 

sido realizadas, motivadas por outros acontecimentos. Assim, impactos mais 

comumente associados à existência de uma IES, tais como: abertura de loteamentos, 

construções de residências, melhorias nos serviços urbanos de iluminação, 

abastecimento de água e demais serviços públicos (como os de saúde e transporte) 

poderiam ter sido empreendidos, em tempos diferenciados, caso não existisse IES na 

cidade e poderiam estar relacionados a chegada de outros tipos de investimentos, 

compatíveis com a lógica de aglomerações urbanas. 
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Mesmo ciente da advertência, considerou-se relevante captar as percepções dos 

servidores (pesquisados) sobre as mudanças no ambiente urbano que pudessem estar 

atreladas ao funcionamento da universidade
85

. Os 87,9%, servidores da UFPR Palotina 

(docentes e técnicos-administrativos), afirmaram terem percebido mudanças desta 

natureza, enquanto na UTFPR Toledo este índice foi de 97,4%. 

Considerando que a questão respondida pelos servidores era aberta, em que cada 

um podia indicar vários aspectos (de acordo com sua opinião sobre as mudanças) e, 

considerando a natureza qualitativa das respostas; optou-se por separá-las em 

categorias
86

, de modo que cada categoria compile opiniões semelhantes (Figura 5).  

 

Figura 6 – Percepção de mudanças no ambiente urbano pelos servidores da UFPR 

Palotina e da UTFPR Toledo - 2014 

 
Fonte: elaborada pela autora a partir de dados de pesquisa (UFPR, 2014; UTFPR, 2014). 
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 Para a apresentação dos dados coletados optou-se por não separar os docentes dos técnicos-

administrativos, uma vez que esta parte da investigação é subjetiva, diferentemente da parte sobre a renda 

e consumo que é diretamente influenciada pelos valores recebidos. Apenas as instituições permaneceram 

separadas. 
86

 Conforme sugerido por Gomes (2010), para agrupar as ideias e conceitos semelhantes em pesquisas 

qualitativas. 
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Com relação às respostas dadas pelos servidores da UFPR Palotina, a mudança 

que foi mais frequentemente citada foi a abertura de novos loteamentos no entorno da 

Universidade (50% das respostas citavam esta mudança) e a construção de casas, 

prédios, quitinetes e demais construções residenciais, em especial aquelas destinadas a 

moradia estudantil (34,6% das respostas). A expansão dos loteamentos e construções 

nos arredores da Universidade, em geral, foi considerada como sendo mais negativa 

(11,5%) do que positiva (3,8%), por ter sido acompanhado do aumento dos preços 

gerais e, consequentemente, do custo de vida. Situação semelhante ocorreu na UTFPR 

Toledo, onde os servidores citaram a abertura de loteamentos em 51,4% das respostas e 

a construção de novos imóveis em 24,3% das respostas. Em Toledo, a expansão 

imobiliária também conduziu a supervalorização dos preços dos imóveis, que foi 

percebida por 16,2% dos servidores. 

Uma mudança considerada positiva por 26,9% dos servidores da UFPR Palotina 

e por 32,4% da UTFPR Toledo foi a da expansão do comércio e do setor de serviços 

(26,9%) que trouxe consigo, além de novos empreendimentos, benefícios como: 

horários diferenciados de atendimento e descontos para servidores e alunos da 

Universidade. 

Com relação à urbanização e a oferta de serviços públicos, 19,2% dos servidores 

da UFPR Palotina citaram o asfaltamento e a pavimentação do entorno da Universidade 

e das vias de acesso como fatores positivos de desenvolvimento, imputáveis ao 

funcionamento da Universidade. Dentre as demais melhorias destacaram o sistema de 

trânsito (3,8%) e de iluminação pública (1,9%). As mudanças implementadas no 

sistema de trânsito e o crescimento populacional (5,8%) evidenciaram problemas na 

mobilidade urbana do município (13,5%). Com relação a esse aspecto, verificou-se que 

a Prefeitura Municipal de Palotina tem investido na construção de ciclovias e em 

campanhas de incentivo para seu uso
87

. Também foram citadas expansões na oferta de 

serviços públicos de saúde (5,8%) e de educação infantil. 

O asfaltamento e pavimentação do entorno da UTFPR Toledo também foi 

apontado como um avanço atrelado à existência da Universidade. Neste quesito, 37,8% 

dos servidores citaram a duplicação da rua e melhorias gerais nas vias que dão acesso. 

Melhorias no sistema transporte público foram citadas por 29,7%, que atribuíram parte 
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 Fonte disponível em: <http://www.oparana.com.br/cidades/2014/12/ciclovias-estimulam-pedaladas-em-

palotina/1243991/>. Acesso em: 02 fev. 2015 e <http://www.palotina.pr.gov.br/artigo/116/Prefeito-de-

Palotina-divulga-campanha-pelo-uso-das-ciclovias-no-Colegio-Santo-Agostinho/1655>. Acesso em: 02 

fev. 2015. 
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destes incrementos aos projetos de mobilidade urbana promovidos pela instituição. 

Além disso, melhorias no setor de saúde constaram em 18,9% das respostas. 

A reabilitação de áreas abandonadas contribui para a revitalização do ambiente e 

para frear a valorização excessiva dos preços imobiliários (CALDER e GREENSTEIN, 

2001); como exemplo concreto, teve-se em Palotina, a reabilitação do antigo Seminário 

São Vicente Pallotti. Após reformas, o prédio do Seminário passou a abrigar salas de 

aulas, laboratórios, gabinetes docentes, a biblioteca e o restaurante universitário (estes 

dois últimos em caráter provisório). Em Toledo, destaca-se a alocação do Museu 

Histórico Willy Barth e do Hospital Regional no bairro em que UTFPR está localizada 

(Vila Becker). É correto supor que a instalação da UTFPR neste bairro acelerou a 

revitalização do local, tornando-o mais atrativo para outras organizações. 

É comum que as universidades demandem o aprimoramento da infraestrutura do 

local onde estão hospedadas, reivindicando melhorias junto aos governantes. Elas lutam 

pelo aumento da atratividade de seu campus. Como qualquer outra organização, as 

universidades se mobilizam para evitar que a deterioração de seu entorno dificulte a 

atração de pessoas e de investimentos. Além disso, investimentos em infraestrutura são 

marcados pela característica de agregarem valor, mesmo em cenários de estagnação 

econômica. Em resumo, um investimento em infraestrutura é incorporado como 

benfeitoria ao local. Este investimento acopla-se ao imóvel.  

Alguns estudos caracterizam a migração de indivíduos qualificados, 

denominando tal movimento de “fuga de cérebros” (SABBADINI e AZZONI, 2006). 

No questionário aplicado aos acadêmicos, a questão 06 da ‘Parte II’ (Apêndice C) 

perguntou sobre o local de intenção de trabalho após a conclusão do curso, onde o 

respondente poderia optar entre: na cidade, na região Oeste Paranaense, no Estado do 

Paraná, em outro estado ou fora do país (item ii desta introdução). A opção pela 

inclusão desta questão partiu do pressuposto de que existe uma relação positiva entre 

investimento em capital humano e probabilidade de um trabalhador educado emigrar. A 

finalidade com tal questão foi a captar a intenção de local de trabalho manifesta pelos 

acadêmicos. 
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Tabela 27 - Intenção de local de trabalho, segundo os acadêmicos da UFPR Palotina e 

da UTFPR Toledo - 2014 

 UFPR UTFPR 

 Fora Pendulares Cidade Fora Pendulares Cidade 

Município 1,3% 0% 3,9% 4,2% 3,9% 30,0% 

Região Oeste 12,1% 3,0% 18,4% 11,6% 24,3% 16,7% 

Estado do Paraná 54,1% 72,7% 46,1% 42,1% 46,6% 33,3% 

Outro Estado 26,1% 15,2% 23,7% 31,1% 17,5% 12,2% 

Fora do país 5,9% 3,0% 7,9% 6,3% 4,9% 5,6% 

Qualquer alternativa 0,7% 6,1% 0% 4,7% 2,9% 2,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados de pesquisa (UFPR, 2014; UTFPR, 2014). 

Legenda: Fora: Alunos oriundos de outros municípios 

Pendulares: Alunos pendulares 

Cidade: Alunos residentes no município da IES antes do ingresso na instituição 

 

Nas respostas obtidas ficou claro o desejo da maioria dos acadêmicos em 

permanecer no Estado do Paraná. Na UFPR Palotina, 68,3% dos acadêmicos 

(independente da origem) assinalaram ter preferência por permanecer no município, ou 

na Região Oeste, ou no Estado do Paraná, indicando a capacidade de retenção dos 

alunos no Estado do Paraná. Na UTFPR Toledo, este índice foi semelhante, atingindo 

67,6%. Este resultado pode ser considerado satisfatório quando considerado o fato de 

que, ambas as universidades são mantidas pelo governo federal, mas incumbidas de 

desenvolver suas atividades no Paraná (que consequentemente tendem a desenvolver a 

região).  

Considerando que a presente dissertação analisa o desenvolvimento local dos 

municípios que hospedam as universidades, abre-se uma ressalva para destacar os 

índices auferidos para caracterizar a intenção de permanência no município de Palotina 

e de Toledo. No caso de Palotina, apenas 1,3% dos acadêmicos oriundos de outros 

municípios e 3,9% dos acadêmicos que nele residiam antes do ingresso na instituição 

afirmaram possuir a intenção de permanecer. Em Toledo os índices foram maiores, 

especialmente para os acadêmicos que nele residiam antes de ingressarem na UTFPR: 

4,2% dos acadêmicos oriundos de outros municípios, 3,9% dos pendulares e 30% dos 

acadêmicos anteriormente residentes. Esses números indicam a necessidade de estudos 

complementares que proponham soluções que possam garantir um retorno social maior 

dos investimentos no âmbito local. Todavia, se analisado sob o enfoque regional, esta 

questão da dispersão dessa mão-de-obra qualificada gera um efeito econômico positivo, 

neutralizando a perda no nível local. 

Portanto, a permanência de graduados na região é importante para o 

desenvolvimento, tanto pelo lado da oferta de mão-de-obra qualificada, quanto pelo 
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incentivo à formação de estoques de capital humano. Pela Tabela 27 nota-se que existe 

uma percepção quanto às possibilidades do mercado de trabalho regional. Entretanto, é 

prematuro afirmar que a região possui capacidade de reter os graduados, considerando 

que não foi investigado e analisado o mercado de trabalho para as áreas de graduação 

dos cursos da UFPR Palotina e da UTFPR Toledo. Mas, os acadêmicos compreendem 

que o Estado do Paraná oferece vantagens e oportunidades, por isso eles optariam por 

permanecer. 

Com relação aos itens iii, iv e v apresentados na introdução desta seção e, 

partindo do pressuposto de que as variáveis econômicas nem sempre são suficientes 

para desencadear o desenvolvimento (ILHA et al, 2009); as instituições de ensino 

superior podem ser consideradas grandes sistemas sociais ao se engajarem em ações que 

beneficiam o setor produtivo e a comunidade.  

Posto isto, procura-se explanar, ainda que brevemente, sobre como as 

instituições analisadas atuam, de forma direta e indireta, no desenvolvimento local e 

regional por intermédio da pesquisa, da extensão e de outros projetos sociais. 

Cabe relembrar que a ideia de desenvolvimento local vale-se de novos fatores 

produtivos. Dentre estes, destaca-se a importância da universidade como instituição 

engajada em atividades de pesquisa (que contribuem para o aumento dos níveis 

tecnológicos locais e regionais) e em projetos de extensão (tomados como variáveis para 

se perceber o nível de interação entre a universidade e a comunidade). A existência de 

projetos de pesquisa não necessariamente melhora a qualidade do ensino, mas 

contribuiu para a melhora seu conteúdo. Isto porque, a produção, o desenvolvimento e a 

disseminação de conhecimentos e de inovações tecnológicas ocorrem substancialmente 

no âmbito da pesquisa acadêmica. Além da pesquisa, os projetos de extensão tendem a 

intensificar a relação da IES com a comunidade ao promover programas, cursos, 

eventos e todo tipo de prestação de serviços (desde que relacionados aos cursos 

ofertados pela instituição), mantendo o foco na integração com a sociedade. 

De antemão, convém ressaltar que, além da complexidade inerente a proposta de 

qualquer investigação da pesquisa e extensão de uma instituição (considerando a 

natureza dos contextos que abrigam as atividades de pesquisa e extensão). No caso das 

instituições analisas, destaca-se que o objetivo não foi de fazer uma análise dos 
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conteúdos dos projetos
88

, mas de apenas caracterizar a quantidade e os índices de 

participação da comunidade acadêmica. 

A fonte de dados utilizada para caracterizar a participação docente, técnica e 

acadêmica nos projetos institucionais (item iii) foi a aplicação de questionários aos 

servidores da UFPR Palotina e da UTFPR Toledo. Para trabalhar com a quantidade de 

projetos de pesquisa, de extensão, demais projetos de cunho social e ações em prol da 

comunidade promovidas pelas universidades (itens iv e v) procurou-se complementar os 

dados dos questionários com os extraídos dos bancos de dados online, presentes nos 

sites das instituições.  

A ‘Parte II’ do questionário
89

 aplicado aos servidores e acadêmicos buscou 

investigar o envolvimento deste público em projetos de pesquisa, de extensão e demais 

projetos de cunho social
90

. As questões eram semiabertas, para as quais os respondentes 

poderiam assinalar ‘sim’ ou ‘não’ e, em caso positivo, descrever os títulos dos projetos. 

Na Tabela 31 constam os acadêmicos que participam de projetos de pesquisa, de 

extensão e/ou demais projetos de cunho social, por origem (de fora, pendulares ou 

citadinos) e de professores e técnicos-administrativos (proponentes ou participantes) 

destes projetos. 

 

Tabela 28 – Projetos UFPR Palotina e UTFPR Toledo - 2014 
 Pesquisa Extensão Projetos diversos 

 UFPR UTFPR UFPR UTFPR UFPR UTFPR 

Alunos oriundos de 

outros municípios 
33,2% 16,8% 17,9% 9,5% 14,3% 19,5% 

Alunos pendulares 18,2% 18,4% 0% 10,7% 9,1% 16,5% 

Alunos residentes no 

município antes do 

ingresso na IES 

31,6% 16,7% 17,1% 4,4% 7,9% 18,9% 

Docentes  81,6% 68,2% 57,9% 45,5% 39,5% 68,2% 

Técnicos-administrativos 0% 14,3% 9,5% 9,5% 0% 14,3% 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados de pesquisa (UFPR, 2014; UTFPR, 2014). 

 

Observando os dados da Tabela, vê-se que UFPR Palotina a modalidade de 

projeto que mais atrai os acadêmicos é a pesquisa, seguida pela extensão e pelos demais 
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 A análise de conteúdo dos projetos é interessante por permitir que seja delineado o escopo das ações 

promovidas, os objetivos, o público atingido e os principais benefícios. Entretanto, esta proposta não faz 

parte do escopo desta dissertação. 
89

  No Apêndice A, B e C, as questões 01 a 05 dos questionários buscaram auferir a participação em: i) 

projetos de pesquisa concluídos; ii) projetos de pesquisa em andamento; iii) projetos de extensão 

concluídos; iv) projetos de extensão em andamento e; v) quaisquer projetos de cunho social. 
90

 Excluíram-se os que declararam terem participado de projetos já concluídos. 
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projetos sociais. Não houve registro da participação dos alunos pendulares nos projetos 

de extensão.  

Dos 416 alunos inqueridos na UFPR Palotina, 31,7% participaram de projetos de 

pesquisa, 16,3% de extensão e 12,7% em demais projetos sociais. O que deixou 

evidente que a maior participação é daqueles alunos oriundos de outros municípios que 

estabeleceram residência em Palotina. Justifica-se o maior percentual de participação 

destes acadêmicos, considerando que tal atividade está atrelada ao recebimento de 

recursos que lhes complementa a renda. 

Na UTFPR Toledo, a modalidade de projeto que mais conta com a participação 

acadêmica ficou classificada como: ‘projetos e eventos promovidos que possuem cunho 

social’, seguida pela pesquisa e pela extensão. Dos 383 alunos que responderam o 

questionário, 18,5% estavam envolvidos com projetos sociais; 17,2% com projetos de 

pesquisa e 8,6% com projetos de extensão. Nesta instituição observou-se maior 

participação de acadêmicos pendulares quando comparado a UFPR Palotina. Pode-se 

justificar essa discrepância em virtude do maior número de acadêmicos pendulares que 

responderam o questionário (103 na UTFPR contra 33 na UFPR), o que assegura uma 

maior representatividade. Além disso, a maior participação de alunos pendulares pode 

ser atrelada a existência de uma melhor mobilidade interurbana espacial do município 

de Toledo (mais linhas e horários de ônibus), quando comparado ao município de 

Palotina
91

. 

Com relação a participação em projetos, cabe destacar a baixa participação dos 

servidores técnicos-administrativos. O envolvimento em projetos de pesquisa e de 

extensão faz parte das funções integradas à carreira docente das instituições de ensino 

superior
92

 e, por esta razão, os percentuais de participação dos docentes foram altos. No 

caso dos técnicos-administrativos ficou evidente que as instituições oferecem poucos 

incentivos para que eles se comprometam com projetos institucionais. 

                                                           
91

 Uma breve análise do comportamento dos acadêmicos pendulares na economia local das cidades 

deixou evidente que o município de Toledo exerce maior influência sobre as cidades vizinhas quando 

comparado a Palotina, tanto pelo maior número de cidades origens de trajetórias pendulares quanto pelo 

maior porte da cidade de Toledo, que consequentemente tende a aglomerar um leque maior de opções de 

consumo que são atrativos à população. Para maiores informações sobre mobilidade interurbana entre os 

municípios da região, consultar: STAMM, C., STADUTO, J. A. R. Movimentos pendulares das cidades 

interioranas de porte médio de Cascavel e Toledo, no Paraná. Rev. bras. estud. popul. [online]. 2008, 

vol.25, n.1, pp. 131-149. ISSN 0102-3098. 
92

 Para aqueles docentes que foram contratados em regime de dedicação exclusiva. 



106 

 

A coleta de dados permitiu o levantamento do número de projetos de pesquisa e 

de extensão em andamento no ano 201493 (itens iv e v da introdução dessa seção). 

Também destacou-se algumas ações promovidas pelas universidades e que se 

sobressaíram no período de realização desta pesquisa. 

Na UFPR Palotina, além dos dados obtidos com a aplicação dos questionários, 

utilizou-se o banco de dados Banpesq/Thales, que atrela os projetos de pesquisa a 

Plataforma Lattes do CNPq
94

. Foram identificados 234 projetos de pesquisa e 43 

projetos de extensão em andamento. Pelos títulos dos projetos verificou-se que a 

maioria visa o desenvolvimento da pesquisa/extensão na área de ciências agrárias, em 

consonância com a demanda por inovações no setor do agronegócio regional. 

É importante destacar o papel de empresas incubadoras no campo de atuação de 

uma IES. Este tipo de organização é interessante para o desenvolvimento local pelos 

seguintes motivos: desenvolver profissionalmente as pessoas envolvidas, fornecer 

serviços nas áreas de atuação e fomentar o empreendedorismo local. Empresas 

incubadoras são uma ferramenta de estímulo à criação de micro e pequenas empresas (e 

de empreendedores), primariamente em segmentos tecnológicos. 

A UFPR Palotina conta com a incubadora júnior: “Criatec: Criando Soluções 

Tecnológicas”. Ela foi a primeira experiência de incubação do campus, atrelada aos 

cursos de Engenharia em Aquicultura, Tecnologia em Biocombustíveis, Tecnologia em 

Biotecnologia, Agronomia e Ciências Biológicas. Sua função é de prestar serviços de 

assessoria, consultoria e desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação 

tecnológica nas áreas de atuação dos cursos ofertados no campus (UFPR, 2014d). Outro 

programa de inovação tecnológica da UFPR Palotina é a Mini-Usina de 

Biocombustíveis, a qual está atrelada aos cursos de pós-graduação, ao curso de 

Tecnologia de Biocombustíveis e ao curso de Engenharia de Energias Renováveis, 

aberto em 2015, sendo responsável por pesquisas e produção de etanol e biodiesel. Para 

o fomento ao empreendedorismo, a UFPR Palotina e parceiros locais criaram a Escola 
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 Para esta parte da pesquisa consideraram-se apenas os projetos em andamento, em virtude do alto 

número de projetos atrelados as universidades, muitos dos quais, já extintos ou realizados por docentes 

que não mais trabalham na instituição. No caso da UFPR Palotina, optou-se por selecionar os filtros do 

banco de dados Banpesq/Thales de forma que contabilizassem os projetos iniciados em qualquer ano, 

porém, ainda em andamento no ano de 2014 (UFPR, 2014g). 
94

 Como bibliografia complementar, recomenda-se os trabalhos de Rapini (2007a, 2007b) que mapeou 

interação entre universidades e empresas no Brasil, a partir das informações disponíveis no Diretório dos 

Grupos de Pesquisa do CNPq. 
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de Empreendedorismo e Inovação de Palotina, cujo objetivo é de promover a cultura 

empreendedora na cidade e na região
95

. 

A UFPR Palotina também presta no Hospital Veterinário (HV) que realiza 

consultas, exames e cirurgias em animais de todos os portes. Em 2013, o número de 

procedimentos realizados no HV atingiu um total de 14.437 atendimentos. 

 

Tabela 29 – Dados do Hospital Veterinário de Palotina – 2013 
Tipo de Atendimento Quantidade 

Cirurgias de grandes animais 140 

Cirurgias de pequenos animais 520 

Consultas de grandes animais 334 

Consultas e reconsultas de pequenos animais 3.283 

Exames laboratoriais grandes/pequenos/selvagens 8.715 

Exames radiológicos grandes/pequenos/selvagens 679 

Inseminações artificiais 0 

Cirurgias em animais selvagens 12 

Consultas em animais selvagens 170 

Vacina de pequenos/grandes animais 0 

Outros procedimentos animais selvagens 0 

Outros procedimentos grandes animais 419 

Outros procedimentos pequenos animais 165 

TOTAL 14.437 

Fonte: UFPR em números – 2013 (2014e, p. 24). 

 

Na UTFPR Toledo o levantamento de dados identificou 55 projetos de pesquisa 

em andamento, conseguiu-se identificar apenas os projetos iniciados no ano de 2013 até 

o início de 2014 (UTFPR, 2014e). Somaram-se 58 projetos de extensão. A diferença 

entre a quantidade de projetos de pesquisa desenvolvidos na UFPR Palotina e na 

UTFPR Toledo se deu em virtude da forma de apresentação dos dados oriundos de 

fontes secundárias (e não dos questionários). Para a UFPR Palotina, as informações 

obtidas por intermédio dos questionários foram complementadas pela consulta ao banco 

de dados institucional. O que não ocorreu para a UTFPR Toledo, cuja complementação 

foi extraída de informações constantes no site da universidade. 

Nela verificou-se a relevância do programa de extensão intitulado: “Programa 

Comunidade Integrada na Multiplicação de Conhecimentos (CIMCO)”, cujo objetivo é 

implementar a política social na instituição, promovendo qualidade de vida dos 

servidores, alunos e comunidade externa. Também se destaca o “Programa de 

Empreendedorismo e Inovação (PROEM)”, presente em todos os campi da UTFPR 

(UTFPR, 2014a). 
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 Fonte disponível em: < http://www.campuspalotina.ufpr.br/>.  Acesso em 02 fev. 2015. 
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Outras ações em prol do desenvolvimento local foram identificadas durante a 

pesquisa na UTFPR Toledo, dentre elas: o “Hotel Tecnológico da UTFPR” que é um 

programa de pré-incubação de empresas com potencial inovador, junto ao mercado ou 

organizações de incubadoras paranaenses. O Programa busca reunir dados sobre 

potenciais empreendedores e eventuais lacunas junto aos cursos, com vistas a 

“caracterizar o perfil dos projetos submetidos e canalizar esforços dos proponentes para 

nichos de mercado inexplorados ou com estrutura de crescimento previsível” (UTFPR, 

2014a, p. 339 - 340). As áreas incubadas estão relacionadas com informática 

(desenvolvimento de software, aplicações para internet, computação gráfica) e de 

automação em geral; em consonância com o curso de Engenharia Eletrônica e de 

Tecnologia em Sistemas para Internet, ofertados no campus. 

Tem proeminência o setor da UTFPR Toledo dedicado à administração dos 

estágios e das ofertas de empregos. Este setor é encarregado de firmar parcerias com 

empresas e instituições concedentes de oportunidades de estágio/emprego. Até 2013, a 

UTFPR Toledo havia firmado parceira com 30 empresas. 

Em síntese, projetos de pesquisa e de extensão se configuram como iniciativas 

de transferência de conhecimentos e, em alguns casos, até de infraestrutura. As 

universidades gerenciam fatores potenciais e têm vocação para desenvolver projetos 

com intuito de amenizar (às vezes até suprir) demandas e necessidades da comunidade 

da qual faz parte.  

Os benefícios gerados pela concretização dos compromissos pactuados entre 

universidade, setor produtivo e comunidade (via projetos de pesquisa e de extensão) 

podem auxiliar no impulso ao desenvolvimento local. Ainda que o desenvolvimento de 

tais projetos, muitas vezes, seja motivado pela oportunidade de acesso a programas 

públicos de financiamento, o resultado continua sendo positivo para a comunidade.  

As informações dispostas pelos sujeitos pesquisados indicam a existência de 

práticas de reciprocidade e relações de confiança entre universidade e comunidade local, 

o que é compatível com parte da literatura constante neste trabalho que explica que 

interações entre universidade e comunidade estimulam a formação de capital social e 

criam um ambiente tecnológico propício para a produção e transferência de 

conhecimentos. Apesar destes dados apontarem a existência de transferência de 

conhecimentos por parte da universidade para as cidades, não é possível afirmar que 

elas sejam responsáveis (ou não) por desencadear spillovers tecnológicos. 
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Com base no levantamento bibliográfico (em especial, no Estado da Arte) e nas 

informações obtidas com a pesquisa de campo elaborou-se uma matriz, a Figura 6. Nela, 

se esboça um panorama de impactos diretos e indiretos, no nível local, que podem ser 

imputados à existência e ao funcionamento de uma universidade. Na sequência, são 

apresentados quadros complementares à Figura 6, que relacionam os efeitos mais 

comumente emanados pelas IES aos efeitos advindos da UFPR Palotina e da UTFPR 

Toledo, que foram detectados pela pesquisa. 

Destaca-se que estes efeitos são indutores do desenvolvimento local e, em 

virtude do potencial de espraiamento, também contribuem para o desenvolvimento 

regional. 

 

Figura 7 – Impactos diretos e indiretos auferidos pela pesquisa 

 
Fonte: elaborada pela autora com base na revisão da literatura e nas conclusões da pesquisa (2014).  

 

No quadrante superior esquerdo estão os efeitos decorrentes do acúmulo de 

capital humano e da formação de capital social. Neste quadrante se destacam a 

aglomeração de pessoal qualificado (docentes e técnicos-administrativos) e a formação 

de mão-de-obra (dos acadêmicos) como fatores capazes de compor um estoque de 

capital humano no local. Além dessa função social das IES, agrega-se a ela a função de 

fornecer ensinamentos humanísticos que contribuem para a criação de um ambiente 
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cultural, para a promoção da integração social, política e cultural. Esta função social, 

atrelada a oferta de projetos de extensão e a demais projetos de cunho social, capacitam 

as universidades a participarem ativamente na constituição do capital social. O Quadro 

4 apresenta os efeitos relacionados a formação do capital humano e social que puderam 

ser encontrados com o estudo de caso da UFPR Palotina e da UTFPR Toledo. 

 

Quadro 4 – Quadrante um: Capital humano e social na UFPR Palotina e na UTFPR 

Toledo - 2014 
 UFPR Palotina UTFPR Toledo 

Aglomeração de pessoal 

qualificado 

i) 100 docentes (40% mestres, 57,1% 

doutores); 

ii) 55 técnicos-administrativos (4,8% 

mestres e 57,1% especialistas). 

i) 99 docentes (55% mestres, 45,5% 

doutores); 

ii) 56 técnicos-administrativos (14,3% 

mestres e 57% especialistas). 

Projetos de Extensão 

(cooperação e formação 

de capital social) 

43 projetos de extensão até 2014. 
58 projetos de extensão iniciados em 

2013 e ativos até início de 2014. 

Formação de mão-de-

obra 

101 graduados no 2º semestre de 

2013. 
21 graduados no 2º semestre de 2013.. 

Retenção de graduados 

68,3% dos alunos têm a intenção de 

permanecer no Estado do Paraná 

após a graduação. 

67,6% dos alunos têm a intenção de 

permanecer no Estado do Paraná após 

a graduação. 

Permanência (evita o 

escoamento da 

população jovem) 

35,3% dos acadêmicos já moravam 

na cidade antes do ingresso na 

instituição. 

47,5% dos acadêmicos já moravam na 

cidade antes do ingresso na 

instituição. 

Ampliação e 

democratização do 

acesso 

Adoção ao Sistema de Seleção 

Unificada – Sisu e da Lei de Cotas 

(Lei nº 12.711/2012). 

Adoção ao Sistema de Seleção 

Unificada – Sisu e da Lei de Cotas 

(Lei nº 12.711/2012). 

Fonte: elaborado pela autora. Dados de pesquisa (UFPR, 2014; UTFPR 2014).  

 

Dos dados dispostos no Quadro é interessante destacar as políticas de 

democratização do acesso
96

 que têm feito parte das políticas institucionais das 

universidades federais a partir do ano de 2012. Políticas como a “Lei de Cotas” (Lei nº 

12.711 de 29 de agosto de 2012, normatizada pelo Decreto nº 7.824/2012 e pela Portaria 

Normativa nº 18/2012) reitera a intenção do governo em organizar uma legislação 

pertinente, capaz de contribuir para a redução das desigualdades, via a incorporação de 

grupos que foram historicamente excluídos desta modalidade de ensino. Cita-se também 

o Sistema de Seleção Unificada como uma ferramenta de universalização do acesso por 

permitir que os candidatos se inscrevam para cursos de qualquer instituição, em 

qualquer lugar do Brasil, utilizando a pontuação do Exame Nacional de Ensino Médio. 

Além da importante interferência produzida pelo programa REUNI que se integra ao 

contexto da política de ações afirmativas (neste caso para os alunos já matriculados no 
                                                           

96
 Estudos sobre a democratização do acesso geralmente trazem consigo reflexões sobre a massificação 

do ensino superior e a consequente queda da qualidade da educação. Entrar nesta questão fugiria do 

escopo deste trabalho e dos objetivos propostos, embora o tema seja relevante para o contexto no qual 

esta dissertação se insere.  
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ensino superior), a qual objetiva à assistência estudantil para aqueles em situação de 

vulnerabilidade econômica e social, com isso ampliar o acesso a bolsas e auxílios. 

Quadro 5 – Quadrante dois: Dinamização da economia local e regional a partir da 

UFPR Palotina e da UTFPR Toledo - 2014 
 UFPR Palotina UTFPR Toledo 

Atração de novos 

investimentos 

26,9% dos servidores alegarem 

perceberem a expansão do setor de 

comércio e de serviços. 

32,4% dos servidores alegarem 

perceberem a expansão do setor 

de comércio e de serviços. 

Fortalecimento dos setores de 

alimentação, moradia, lazer, 

saúde, etc. 

O setor imobiliário e o de alimentação são os que mais recebem injeções 

de renda os três públicos – alunos, docentes e técnicos (R$ 146.405,80 

no setor imobiliário por mês em Palotina e R$ 104.749,09 em Toledo. 

R$ 89.062,50 no setor de alimentação por mês em Palotina e R$ 

69.504,25 em Toledo). 

Gastos da comunidade 

acadêmica injetados nos 

setores da economia local 

Em média, o acréscimo da 

comunidade acadêmica gera 

injeção de: 

i) R$ 3.475,66 por docente; 

ii) R$ 2.472,10 por técnico-adm.; 

iii) R$ 798,21 por aluno 

Em média, o acréscimo da 

comunidade acadêmica gera 

injeção de: 

i) R$ 4.026,61 por docente; 

ii) R$ 2.909,87 por técnico-adm.; 

iii) R$ 908,79 por aluno 

Gastos com o funcionamento 

da IES 

Gastos relacionados à expansão pelo REUNI, à manutenção da 

instituição (obras, equipamentos) e com despesas de custeio
97

. 

Criação de postos de trabalho 

Além da criação de postos de trabalho diretos (docentes e técnicos), 

existe criação de postos indiretos que geralmente são terceirados e 

empregam residentes na cidade (serviços de manutenção, segurança, 

limpeza). 

Fonte: elaborado pela autora. Dados de pesquisa (UFPR, 2014; UTFPR 2014).  

 

Vale relembrar que a dinamização da economia local está atrelada a conexão 

entre a universidade, as empresas e o mercado de trabalho, uma vez que os cursos 

ofertados pelas instituições geralmente são abertos para suprir lacunas de mão-de-obra e 

demandas científicas e tecnológicas, previamente detectadas na região. Estas dinâmicas 

eventualmente evoluem para a constituição de um ambiente de inovação, apresentado 

no quadrante 4 (Quadro 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97

 As despesas de custeio correspondem aos gastos de manutenção da Instituição: limpeza, material de 

escritório, energia elétrica, telefone, água, manutenção de equipamentos, pagamento de diárias, 

hospedagem, passagens aéreas e terrestres etc. As despesas com investimentos correspondem a 

dispêndios com obras de construção civil, material permanente, livros, reformas etc. (LOPES, 2001, p. 

77). 
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Quadro 6 – Quadrante três: Demografia, alocação de atividades e funcionalidades 

urbanas a partir da UFPR Palotina e da UTFPR Toledo - 2014 
 Quadrante três:  

 UFPR Palotina UTFPR Toledo 

Atração e concentração de 

pessoas 

1.196 alunos, 100 docentes e 55 

técnicos em agosto de 2014. 

879 alunos, 99 docentes e 56 

técnicos em setembro de 2014. 

Expansão e melhorias urbanas 

Abertura de loteamentos, 

construções imobiliárias, 

asfaltamento, melhorias no 

sistema de trânsito, na 

iluminação pública e na saúde 

pública (com base na percepção 

dos servidores). 

Abertura de loteamentos, 

construções imobiliárias, 

asfaltamento, melhorias no 

sistema de trânsito, na 

mobilidade urbana e na saúde 

pública (com base na percepção 

dos servidores). 

Definição da alocação das 

atividades no espaço 

Atração de empreendimentos no 

entorno da UFPR: mercados, 

padarias, livrarias, etc. 

Atração de empreendimentos no 

entorno e alocação do Museu 

Histórico Willy Barth e do 

Hospital Regional no bairro onde 

UTFPR está localizada. 

Novas hierarquias entre cidades 

Palotina tornou-se um ponto de 

destino de estudantes pendulares 

(33 acadêmicos). 

Toledo tornou-se um ponto de 

destino de estudantes pendulares 

(103 acadêmicos). 

Imóvel atemporal 
Reabilitação do prédio do 

Seminário São Vicenti Pallotti. 
 

Fonte: elaborado pela autora. Dados de pesquisa (UFPR, 2014; UTFPR 2014).  

 

Importa reconhecer o fato de as universidades públicas ocuparem a condição de 

imóveis atemporais, que não dispõem da opção de migrar caso o ambiente ou a 

economia se torne hostil. Face a isso, as instituições precisam se empenhar para manter 

seu entorno atrativo e vitalizado. Em alguns casos, estes esforços resultam na aquisição 

de áreas e/ou infraestruturas abandonadas ou desvalorizadas, que recebem investimentos 

para readequação.  

 

Quadro 7 – Quadrante quatro: Ambiente de inovação com suporte científico e 

tecnológico a partir da UFPR Palotina e da UTFPR Toledo - 2014 

 
Quadrante quatro: Ambiente de inovação com suporte científico e 

tecnológico 

 UFPR Palotina UTFPR Toledo 

Desenvolvimento de pesquisas 

científicas 

234 projetos de pesquisa ativos 

até 2014. 

55 projetos de pesquisa iniciados 

em 2013 e ativos até início de 

2014 

Empresas incubadoras e 

programas de estímulo ao 

empreendedorismo local e de 

integração empresarial 

Criatec: Criando Soluções 

Tecnológicas (empresa 

incubadora), Escola de 

Empreendedorismo e Inovação 

de Palotina e Mini-Usinas de 

Biocombustíveis. 

Programa Comunidade Integrada 

na Multiplicação de 

Conhecimentos (CIMCO), 

Programa de Empreendedorismo 

e Inovação (PROEM), Hotel 

Tecnológico e Setor de 

administração dos estágios e das 

ofertas de empregos da UTFPR. 

Fonte: elaborado pela autora. Dados de pesquisa (UFPR, 2014; UTFPR 2014).  

 

Pelos dados desse último quadrante fica visível a intangibilidade dos fatores 

apontados como promotores de inovação, em razão dos efeitos mais comumente e ele 
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atrelados, quais sejam: i) captação e transmissão de conhecimentos; ii) formação de 

polos tecnológicos, de ambientes de inovação e, iii) aumento do nível tecnológico local 

e regional. São fatores difíceis de serem medidos e apreendidos por intermédio de 

variáveis quantitativas. Qualitativamente, foram citadas as ações empreendedoras e 

tecnológicas promovidas pela UFPR Palotina e pela UTFPR Toledo.  

Com a síntese representada pela matriz, ficou evidente como as instituições 

analisadas cumprem papéis nos processos de desenvolvimento. Indo ao encontro dos 

resultados esperados, notou-se que essas instituições apresentaram desempenho 

semelhante para as principais variáveis analisadas, quais sejam: aglomeração e 

formação de capital humano (intrínseco a qualquer instituição de ensino superior), 

dinamização da economia (sobretudo com a expansão do comércio e dos serviços), 

alocação de atividades no espaço, demanda por serviços públicos urbanos e incentivo à 

inovação (por intermédio das pesquisas científicas, empresas incubadoras e demais 

programas de estímulo ao empreendedorismo). 

Apesar de esta matriz representar efeitos que podem ser emanados por quaisquer 

instituições de ensino superior, uma das principais contribuições desta pesquisa é 

evidenciar o papel do programa REUNI no desenvolvimento, por intermédio das 

variáveis expostas na Figura 6. Isto porque, o REUNI foi pensado como uma estratégia 

de interiorização do sistema de educação público superior e, ao alocar instituições 

públicas de ensino superior em localidades que diferem das tradicionais áreas centrais 

(tais como capitais dos estados, regiões metropolitanas e demais áreas com alta 

densidade demográfica e alta concentração de atividades econômicas), foi responsável 

por promover acesso e inclusão social e por desencadear demandas econômicas que 

provavelmente não se engendrariam sem o impulso de uma política pública. Como 

consequência, a interiorização desencadeia benefícios econômicos e sociais capazes de 

contribuir para a amenização das disparidades regionais.  
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CONCLUSÃO 

 

Conforme exposto ao longo do trabalho, o pressuposto que norteou esta pesquisa 

foi de que uma instituição de ensino superior pública é um fator capaz de alterar a 

dinâmica urbana e o desenvolvimento local de uma cidade. Porém, antes de se 

confirmar ou refutar a ideia, foi preciso evidenciar que a reforma da educação superior - 

em curso desde que foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

nº. 9.394/96) - foi o ponto de inflexão para a integração da universidade com o 

desenvolvimento local e regional. Isto ocorreu pois, uma das diretrizes da reforma foi 

justamente incentivar as IES a transcenderem a missão do ‘ensino, pesquisa e extensão’ 

para se engajarem nos processos produtivos locais e regionais, com vistas a atuarem 

ativamente nos processos de desenvolvimento. 

Acredita-se que este papel foi cumprido ao demonstrar como a trajetória da 

política educacional de ensino superior moldou o papel das universidades frente às 

demandas sociais e, especialmente, as produtivas. Dentro desta trajetória, optou-se por 

trabalhar um componente específico da reforma da política pública do ensino superior: o 

programa REUNI, cujo pressuposto foi o de equalizar o acesso à educação superior de 

grupos historicamente excluídos e de diminuir o abismo quantitativo entre a oferta do 

ensino superior público e privado; e para isso se mostrou eficaz ao intervir na dinâmica 

urbana e no desenvolvimento local (mesmo não sendo este, seu objetivo principal). 

Além disso, o programa REUNI, ao utilizar-se da política pública para alocar as 

instituições em cidades interioranas auxiliou no desencadeamento de efeitos 

econômicos que dificilmente ocorreriam em tais cidades se não houvesse incentivos. 

No que concerne aos ambientes intrainstitucionais analisados nesta pesquisa, 

tanto na UFPR Palotina quanto na UTFPR Toledo, a adesão ao REUNI criou demandas 

iniciais de expansão e demandas diversas decorrentes do avanço dos cursos rumo à 

integralização. Apesar de alguns estudos
98

 debaterem os aspectos negativos do REUNI, 

dentre os quais, destacam-se: o visível imediatismo que permeou sua implantação (no 

que tange os curtos prazos que as universidades tiveram para estabelecer suas metas), a 

racionalização do trabalho docente e técnico, terceirização, a falta de subsídios que 

acompanhassem adequadamente a expansão e os questionamentos acerca do desafio de 

se aumentar o nível quantitativo da educação superior concomitantemente ao nível 
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qualitativo; estas questões (apesar de relevantes) não fizeram parte do escopo desta 

pesquisa. O norte desta pesquisa partiu da observação de que o programa REUNI possui 

potencial para transformar as instituições (ampliar vagas, cursos, o quadro de servidores 

e a infraestrutura) e que; o aumento da instituição gera demandas de expansão física e 

gera acréscimo populacional, que por sua vez, modificam a dinâmica das cidades. Para 

dar o aporte necessário a um programa de expansão da educação superior, tal como foi o 

REUNI, tornou-se necessário ampliar o aporte de serviços públicos e de espaços 

urbanos (para tráfego e habitação) das cidades que hospedam a IES, para atender o 

excedente populacional. Não obstante a principal diretriz do REUNI ser a de ampliar o 

acesso, os cursos e as vagas no ensino superior público federal, invariavelmente, ao 

promover a expansão física das IES (sobretudo em cidades do interior, como as cidades 

analisadas nesta pesquisa) ele influenciou as realidades locais. 

Com relação aos efeitos decorrentes do funcionamento de uma instituição de 

ensino superior pública, embora mais comumente se reconheça que o papel primordial 

das instituições de ensino superior pública é de ser um espaço de debates plurais, de 

oferta de ensino e de desenvolvimento científico e tecnológico; as contribuições 

apontadas nesta pesquisa evidenciam que as IES podem ser consideradas uma fonte de 

dinamismo para as economias locais e um ponto de inflexão na direção do 

desenvolvimento local. Longe de se sugerir que sejam criadas instituições com o intuito 

de aquecer a economia local e regional, a finalidade desta pesquisa foi a de captar 

fatores existentes (neste caso, as universidades) e observar como eles podem ser 

transformados em fatores dinamizadores. 

As análises elaboradas nesta pesquisa evidenciaram que as universidades, 

criadas e expandidas com recursos do programa REUNI, produzem efeitos econômicos 

imediatos, materializados no incentivo ao dinamismo das economias dos municípios de 

Palotina e Toledo. Ainda que os efeitos do aumento do emprego e da renda tenham 

potencial de espraiamento para todo o território do entorno, esses efeitos se mostraram 

mais intensos no local, por se tratar de pequenos e médios municípios localizados em 

uma região interiorana do Estado do Paraná. 

Notou-se que os atores socioeconômicos atraídos pelas instituições de ensino 

destinam a maior parte de sua renda, recebida na forma de salário das universidades, 

para gastos com o consumo e a permanência na cidade. No caso dos docentes na UFPR 

Palotina, 68,3% do salário é despendido em vários estabelecimentos do município, 

enquanto os docentes da UTFPR Toledo gastam em média 72,3% do salário recebido 
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pela universidade no setor de serviços do município de Toledo. Com relação aos 

técnicos-administrativos em educação da UFPR Palotina, estes gastam cerca de 82,4% 

do salário recebido com o consumo e permanência para trabalho no município de 

Palotina, enquanto os técnicos-administrativos da UTFPR Toledo despendem cerca de 

83% do total recebido como salário pela universidade. Projetando as despesas mensais 

dos docentes e dos técnicos-administrativos da UFPR Palotina para um ano, tem-se que 

os servidores da UFPR Palotina injetam cerca de R$ 5.241.840,00 por ano na economia 

local. Quanto aos docentes e dos técnicos-administrativos da UTFPR Toledo, suas 

despesas somadas representam um acréscimo R$ 6.059.974,76 por ano na economia de 

Toledo. 

Em se tratando dos acadêmicos, os acadêmicos da UFPR gastam 95,2% da renda 

recebido com consumo e permanência na cidade. Este índice foi de 94,5% para os 

acadêmicos da UTFPR Toledo. A pesquisa ainda concluiu que o custo de vida da cidade 

de Toledo é ligeiramente maior quando comparado à cidade de Palotina. 

O fluxo adicional de renda decorrente das despesas realizadas pelos acadêmicos 

e servidores que é injetado nas economias dos municípios de Palotina e de Toledo é 

responsável por dinamizar o setor de serviços. No caso desta pesquisa, os setores que 

mais se beneficiaram com o acréscimo populacional oriundo do funcionamento de 

ambas as instituições nas cidades foram os setores imobiliário e de alimentação. 

Entretanto, tão importante quanto o acréscimo de renda que estes e os demais setores 

tiveram no período analisado é o fato de que, o conhecimento da destinação da renda 

abre a possibilidade de empreendedores direcionarem novos investimentos e ampliarem 

os existentes. O conhecimento prévio (por parte do mercado) de que a universidade é 

capaz de contribuir ativamente com a economia local tende a modificar o perfil da 

economia ao agregar valor aos investimentos existentes; além de possibilitar a criação e 

expansão de novos setores. 

Não obstante a importância dos efeitos econômicos, o impacto mais comumente 

atribuído à educação superior público está em sua relevância social, na formação de 

pessoas (capital humano) e na formação da civilidade, cidadania e de identidade social 

(capital social). A vinda de servidores qualificados, mestres e doutores, engajados em 

atividades de pesquisa e extensão e; a formação de força de trabalho adequada para 

apoiar as estruturas produtivas e o empresariado local (no caso dos alunos egressos) 

enquadram-se na categoria de efeitos qualitativos. A aglomeração de pessoal 

qualificado concorre para a formação de formação de um estoque de capital humano 
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que, conforme literatura, é fator imprescindível para o desenvolvimento local. Se a 

educação está atrelada à formação do capital humano, que por sua vez, é imperativo 

para a formação do capital social e; considerando que os capitais humano e social são 

indispensáveis ao desenvolvimento local, seguramente pode-se dizer que os municípios 

de Palotina e de Toledo dispõem de um fator pujante ao desenvolvimento. 

Outra descoberta que se sobressaiu ao longo da pesquisa diz respeito ao 

envolvimento das universidades com o desenvolvimento urbano. Por serem instituições 

inseridas no ambiente urbano, as universidades se envolveram no desenho local e 

provocaram alterações significativas na paisagem. As principais contribuições 

apontadas foram: abertura de loteamentos, pavimentação de estradas, melhorias no 

sistema de trânsito, de iluminação e demais revitalizações nos bairros que hospedam as 

universidades. 

Por fim, acredita-se que esta pesquisa confirmou o pressuposto inicial de que as 

duas universidades, UFPR Palotina e UTFPR Toledo, recriadas pelo REUNI, produzem 

efeitos econômicos diretos (materializados no curto prazo) e efeitos intangíveis (cujos 

impactos são vistos no médio e longo prazo), decorrentes de seu funcionamento, que 

contribuem ativamente para o desenvolvimento local dos municípios que as hospedam. 

Dessa forma, as análises realizadas no decorrer deste trabalho evidenciam que essas 

universidades são instituições com relevância econômica e social, capazes de 

influenciar as dinâmicas em tal desenvolvimento. 

A fim de concluir este trabalho, ressalta-se que para uma região ser desenvolvida, 

ela precisa ir além de sua capacidade de gerar empregos, renda e riqueza. É preciso que 

existam melhorias no âmbito sociais, no bem-estar da população. Estas melhorias 

sociais não estão relacionadas com a quantidade existente de capitais físicos (que 

enfrentam consideráveis restrições econômicas para sua acumulação), mas sim com 

avanços no campo educacional99. Os avanços no campo da resolução de problemas de 

desenvolvimento local e regional dependem do engajamento social e da participação de 

pessoas e de instituições suficientemente organizadas e qualificadas. Considerando a 

extensão do debate, a parágrafo subsequente traz breves recomendações e sugestões 

para compor uma agenda futura de pesquisas que entrelace os temas: universidade, 

políticas públicas, sociedade e desenvolvimento, dentro do campo das Ciências Sociais 

Aplicadas.  

                                                           
99

 Estudos que embasaram as conclusões deste parágrafo e estão em conformidade com conclusões desta 

pesquisa: Desbiens e Ferrera de Lima (2004), Schultz (1987) e Viana e Ferrera de Lima (2010). 
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Pesquisas que suscitem o interesse pela compreensão dos impactos econômicos 

gerados pela existência de uma universidade se revestem de importância, 

principalmente quando inseridas na conjuntura política de redefinição das relações entre 

as ações do Estado para com os incentivos (ou redução) e dos financiamentos da 

educação pública. Estudos desta natureza contribuem para lançar luz sobre o 

desempenho das universidades como instituições que possuem um papel ativo no 

desenvolvimento das cidades e regiões, contribuindo para desmistificar pessimismos 

econômicos que circundam os gastos do governo. Está é uma das razões para que o 

tema: “universidade e desenvolvimento” seja aprofundando e difundido. 

O conjunto de ideias reunidas nesta pesquisa torna clara as possibilidades de uma 

universidade disseminar benefícios econômicos, sociais, culturais e ambientais no 

município que a hospeda. Da mesma forma, face a essa miríade de benefícios torna-se 

inviável discuti-los, mensurá-los e avalia-los apenas nessa primeira pesquisa.  Pois, 

neles há uma infinidade de variáveis que são capazes de influenciar o desenvolvimento 

local, tanto pela amplitude das dimensões quanto pela natureza plural, objetiva e 

subjetiva dos fenômenos. Observada esta pluralidade, é conveniente estudar o tema “em 

recortes”, diminuindo a extensão e ampliando a profundidade das variáveis 

selecionadas. 

Trabalhos desta natureza apontam para a necessidade de se realizar um estudo 

continuado, que abranjam os impactos “para frente” da universidade, como por 

exemplo: o acompanhamento dos egressos das instituições e sua atuação no mercado 

laboral local e regional. 
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APÊNDICES



 

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DOCENTES 

Início 
1) Qual sua cidade de origem (cidade onde 
morava antes do ingresso na universidade)? 
________________________________________ 
2) Que ano ingressou na Universidade? 
________________________________________ 

 
Parte I: Renda e Consumo 
 
1) Qual sua renda mensal? 

a. Até R$ 1.448,00 
b. De R$ 1.449,00 a R$ 2.896,00 
c. De R$ 2.897,00 a R$ 4.344,00 
d. De R$ 4.345,00 a R$ 5.792,00 
e. De R$ 5.793,00 a R$ 8.688,00 
f. De R$ 8.689,00 a R$ 11.584,00 
g. De R$ 11.585,00 a R$ 14.480,00 
h. Acima de R$ 14.481,00 

 
2) Qual sua carga horária semanal? 

a. 20 horas 
b. 40 horas 
c. Dedicação Exclusiva 

 
3) Qual sua denominação na carreira docente? 

 a. Auxiliar 
 b. Assistente 
 c. Adjunto 
 d. Associado 
 e. Titular 

 
4) Qual seu nível na carreira docente? 
 a. 1 
 b. 2 
 c. 3 
 d. 4 
 e. Único 
 
5) Com base nos últimos três meses, determine 
os gastos MENSAIS que você realiza com 
consumo e com sua permanência na cidade 
(todas as alternativas). Caso parte seja 
destinada à poupança ou a gastos realizados 
fora da cidade (repasse de dinheiro a familiares 
em outra cidade, por exemplo), também os 
discrimine abaixo. Qual o valor aproximado com 
cada gasto? 

a. Alimentação: _________R$  
b. Moradia: _________ R$ 
c. Água, Eletricidade, Telefone: _________ R$ 
d. Lazer e Entretenimento (academia, hobbies): 
_________ R$ 
e. Cursos (Línguas, Informática, etc): ________ R$ 
f. Vestuário: _________ R$ 
g. Materiais didáticos, livros, etc: _________ R$h. 
Médicos e despesas em farmácias: _________ R$ 
i. Outros gastos locais: _________ R$ 
j. Poupança: _________ R$ 
k. Gastos fora da cidade: _________ R$ 

 
Parte II: Participação em atividades 
relacionadas à IES  
1) Possuiu/participou de projetos de pesquisa 
concluídos (recentes, no ano de 2013)?  
Se sim, quantos e quais? 
a. Sim.___________________________________ 
b. Não 
2) Possui/participa de projetos de pesquisa em 
andamento? Se sim, quantos e quais? 
a. Sim.___________________________________ 
b. Não 
3) Possuiu/participou de projetos de extensão 
concluídos? Se sim, quantos e quais? 
a. Sim.___________________________________ 
b. Não 
4) Possui/participa de projetos de extensão em 
andamento (recentes, no ano de 2013)?  
Se sim, quantos e quais? 
a. Sim.___________________________________ 
b. Não 
5) Participa de quaisquer outros projetos de 
cunho social e/ou promove eventos (congressos, 
seminários, etc) que sejam direcionados para a 
comunidade local. Se sim, quantos e quais? 
a. Sim.___________________________________ 
b. Não 
6) Desde seu ingresso na Universidade, você 
percebeu alguma mudança no ambiente urbano, 
que pode estar atrelada à existência da 
Universidade? Por exemplo: novas linhas de 
transporte, mais postos de saúde, atração de 
novos investimentos (biblioteca, museu, etc, 
alocados no entorno), abertura de loteamentos 
no entorno, etc. 
________________________________________

 

 

 

 



 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 

 

Início 
1) Qual sua cidade de origem (cidade onde 
morava antes do ingresso na universidade)? 
 

2) Que ano ingressou na Universidade? 
________________________________________ 

 
Parte I: Renda e Consumo 
 
1) Qual sua renda mensal? 
a. de R$ 781,00 a R$ 1.300,00 
b. de R$ 1.301,00 a R$ 1.820,00 
c. de R$ 1.821,00 a R$ 2.600,00 
d. de R$ 2.601,00 a R$ 3.900,00 
e. de R$ 3.901,00 a R$ 5.200,00 
f. de R$ 5.201,00 a R$ 6.500,00 
g. de R$ 6.501,00 a R$ 7.800,00 
h. mais de R$ 7.800,00 
 
2) De qual nível da carreira você faz parte? 
 a.  C 
 b.  D 
 c.  E 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Recebe percentual de incentivo a 
qualificação?  
a. Ensino médio completo (área com correlação direta) 
b. Ensino médio completo (área com correlação 
indireta) 
c. Ensino médio profissionalizante ou ensino médio 
com curso técnico completo (área com correlação 
direta) 
d. Ensino médio profissionalizante ou ensino médio 
com curso técnico completo (área com correlação 
indireta) 
e. Curso de graduação completo (área com correlação 
direta) 
f. Curso de graduação completo (área com correlação 
indireta) 
g. Especialização (área com correlação direta) 
h. Especialização (área com correlação indireta) 
i. Mestrado (área com correlação direta) 
j. Mestrado (área com correlação indireta) 
k. Doutorado (área com correlação direta) 

l. Doutorado (área com correlação indireta) 
 

5) Com base nos últimos três meses, determine 
os gastos que você realiza com consumo e com 
sua permanência na cidade. Caso parte seja 
destinada à poupança ou a gastos realizados 
fora da cidade (repasse de dinheiro a familiares 
em outra cidade), discrimine-os abaixo. Qual o 
valor aproximado com cada gasto? 
a. Alimentação: _________ R$ 
b. Moradia: _________ R$ 
c. Água, Eletricidade, Telefone: _________ R$ 
d. Lazer e Entretenimento (academia, hobbies): 
_________ R$ 
e. Cursos (Línguas, Informática, etc): ________ R$ 
f. Vestuário: _________ R$ 
g. Materiais didáticos, livros, etc: _________ R$ 
h. Médicos e despesas em farmácias: _______ R$ 
i. Outros gastos locais: _________ R$ 
j. Poupança: _________ R$ 
k. Gastos fora da cidade: _________ R$ 
 

Parte II: Participação e coparticipação 
em atividades relacionadas à IES 
 
1) Possuiu/participou de projetos de pesquisa 
concluídos? (recentes, no ano de 2013). 
a. Sim.___________________________________ 
b. Não 

2) Possui/participa de projetos de pesquisa em 
andamento? Se sim, quantos e quais? 
a. Sim.___________________________________ 
b. Não 

3) Possuiu/participou de projetos de extensão 
concluídos? (recentes, no ano de 2013). 
Se sim, quantos e quais?  
4) Possui/participa de projetos de extensão em 
andamento?  
a. Sim.___________________________________ 
b. Não 

5) Participa de quaisquer outros projetos de 
cunho social e/ou promove eventos (congressos, 
seminários) que sejam direcionados para a 
comunidade local. Se sim, quantos e quais?  
a. Sim.___________________________________ 
b. Não 
6) Desde seu ingresso na Universidade, você 
percebeu alguma mudança no ambiente urbano, que 
pode estar atrelada à existência da Universidade? Por 
exemplo: novas linhas de transporte, mais postos de 
saúde, atração de novos investimentos (biblioteca, 
museu, etc, alocados no entorno), abertura de 
loteamentos no entorno, etc. 
________________________________________ 

3) Qual sua classe de capacitação? 

 a. I 

 b. II 

 c. III 

 d. IV 

 



 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS 

 
Início 
1) Qual sua cidade de origem (cidade onde 
morava antes do ingresso na universidade)? 
a) residente em outro município antes do 
ingresso na Universidade. Qual_______________.  
b) residente em Palotina/Toledo antes do 
ingresso na Universidade. 
c) residente em outro município, mas realiza 
movimento diário (ida e volta) para estudo. 
Qual_____________. 
 
2) Que ano (e semestre) ingressou na 
Universidade? 
________________________________________ 

 
Parte I: Renda e Consumo 
 
1) Qual sua renda mensal (Apenas a sua renda, 
não a familiar. Marque a alternativa que 
representa o valor que você dispõe, 
mensalmente, para gastar na cidade onde 
estuda)? 
 
a. até R$ 781,00 
b. de R$ 781,00 a R$ 1.300,00 
c. de R$ 1.301,00 a R$ 1.820,00 
d. de R$ 1.821,00 a R$ 2.600,00 
e. de R$ 2.601,00 a R$ 3.900,00 
h. mais de R$ 3.901,00 
 
2) Recebe bolsa de estudo (bolsa permanência, 
bolsa por projeto de pesquisa/extensão, bolsa 
monitoria) fornecida pela IES? Se sim, qual o 
valor? 
a. Não 
b. Sim. Valor_______. 
 
3) Recebe qualquer outro auxilio fornecido pela 
IES (auxílio moradia, auxílio alimentação, etc). 
a. Não 
b. Sim. Valor_________. 
 
4) Exerce trabalho remunerado no município? Se 
sim, qual sua remuneração? 
a. Não 
b. Sim. Valor___________. 
 
5) Recebe auxílio (mesada) dos pais, parentes ou 
quaisquer tutores? Se sim, qual o valor? 
a. Não  
b. Sim. Valor___________. 

 
6) Com base nos últimos três meses, determine 
os gastos MENSAIS que você realiza com 
consumo e com sua permanência na cidade 
(todas as alternativas). Caso parte seja 
destinada à poupança ou a gastos realizados 
fora da cidade (repasse de dinheiro a familiares 
em outra cidade, por exemplo), também os 
discrimine abaixo. Qual o valor OU a 
porcentagem aproximada com cada gasto?  
a. Alimentação: _________R$ 
b. Moradia: _________ R$ 
c. Água, Eletricidade, Telefone: _________ R$ 
d. Lazer e Entretenimento (academia, hobbies): 
_________ R$ 
e. Cursos (Línguas, Informática, etc): ________ R$ 
f. Vestuário: _________ R$ 
g. Materiais didáticos, livros, etc: _________ R$ 
h. Médicos e despesas em farmácias: _______ R$ 
i. Outros gastos locais: _________ R$ 
j. Poupança: _________ R$ 
k. Gastos fora da cidade: _________ R$ 

 
Parte II: Participação e coparticipação 
em atividades relacionadas à IES 
 
1) Já participou de projetos de pesquisa 
(concluídos)? Se sim, quantos e quais? 
a. Sim.___________________________________ 
b. Não 
2) Participa de projetos de pesquisa em 
andamento? Se sim, quantos e quais? 
a. Sim.___________________________________ 
b. Não 
3) Já participou de projetos de extensão 
(concluídos)? Se sim, quantos e quais?  
a. Sim.___________________________________ 
b. Não 
4) Possui/participa de projetos de extensão em 
andamento? Se sim, quantos?  
a. Sim.___________________________________ 
b. Não 
5) Participa de quaisquer outros projetos de 
cunho social e/ou promove eventos (congressos, 
seminários, etc) que sejam direcionados para a 
comunidade local. Se sim, quantos e quais? 
a. Sim.___________________________________ 
b. Não 
6) Após a graduação, você tem intenção de 
trabalhar onde? 
 

 
 

a. Na cidade 
b. Na região Oeste 

 

c. No Estado do Paraná 
d. Em outro estado 
e. Em outro país 

 



 

APÊNDICE D – ESTADO DA ARTE 

 
Quadro 8 - Trabalhos encontrados na composição do Estado da Arte do tema 

ANO AUTOR NATUREZA OBJETIVO RESULTADO 

1987 Rogerio Cid Bastos 
Artigo de periódico 

nacional 

Propor um sistema de custos que avalie os custos reais 

do ensino, pesquisa e extensão separadamente das 

universidades brasileiras. 

A conclusão apresenta o sistema de custos, afirmando que é aconselhável que a 

contabilidade seja uma ferramenta a disposição dos gestores universitários, com 

o intuito de melhor administrar os recursos disponíveis. 

1995 Jacques Schwartzman 
Artigo de periódico 

nacional 

Propor um ranking de qualidade para universidades 

brasileiras, considerando três indicadores: atividades 

de ensino da graduação, da pós-graduação e atividades 

de pesquisa. 

A conclusão do artigo aponta para a construção da metodologia que compõe o 

ranking e não para a classificação das universidades. 

1996 Alexandre Marinho 
Tese (Doutorado em 

Economia) 

Estudar a avaliação organizacional de uma 

universidade pública através da eficiência na gestão 

dos recursos 

Mostrou instrumentos úteis para a avaliação organizacional de IES. 

2001 
Roberto Paulo M. 

Lopes 

Dissertação (Mestrado 

em Economia) 

Medir o impacto dos gastos relacionados ao 

funcionamento da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia (UESB) sobre a economia local. 

A UESB é fundamental para o desenvolvimento do município no qual está 

instalada. 

2004 
Carlos Henrique 

Leite Borges 

Artigo de periódico 

nacional 

Mostrar a importância da UESC como fonte de 

recursos para a economia local. 

Concluiu-se que a UESC contribui de forma significativa na economia local e 

no mercado de bens e serviços. 

2004 Joel R. Oaña 
Conferência 

internacional 

Discutir o modo de pesquisa acadêmica, a fim de 

adaptá-la as mudanças econômicas em razão da 

emergência da colaboração entre IES e stakeholders. 

Oferece uma prospecção para programas de pesquisa sustentável. 

2005-

2006 

Conjunto de 

pesquisadores da 

University of 

Arkansas at Little 

Rock 

Plano de estratégias 
Elaborar um plano de estratégias de inserção da 

UALR na economia local 

Oferece prospecções sobre a ação da Universidade com seus stakeholders locais 

e com o governo. 

2005 Richard K. Lester 
Relatório técnico 

internacional 

Mostrar como as universidades sustentam o 

desenvolvimento da economia local pela transferência 

de tecnologia e formação de sistemas de inovação 

A pesquisa conduzida em 22 localidades concluiu que existem sistemas de 

inovação em todos os locais observados, cada um com suas especificidades. 

2006 Barton A. Smith 
Relatório técnico 

internacional 

Estudar os impactos econômicos da Universidade de 

Boston no seu entorno 

Encontrou um conjunto de correlações positivas que comprovam o 

envolvimento da universidade com a região 

2006 
Maria de Lourdes 

Bernart 

Tese (Doutorado em 

Educação) 

Analisar as manifestações dos conceitos de região, 

desenvolvimento e suas relações com o ensino 

superior no sudoeste do Paraná, nos últimos cinquenta 

anos. 

Concluiu-se que o desenvolvimento do sudoeste Paranaense é influenciado 

pelas IES nele instaladas e que essas IES cumprem o papel proposto pela LDB, 

UNESCO e CEPAL. 

2007 
Ronan Soares dos 

Santos 

Dissertação (Mestrado 

em Desenv. Reg. e 

Meio Ambiente) 

Verificar se as IES de Vitória da Conquista – BA são 

decisivas no desenvolvimento local através de 

formação de APLs 

As aglomerações universitárias são decisivas para o desenvolvimento local, 

porém, não constituem um APL. 

2008 Janete Ilibrante 
Dissertação (Mestrado 

em Educação) 

Analisar as políticas públicas para a educação superior 

brasileira, incluindo o REUNI. 

Forneceu reflexões sobre os pressupostos das políticas para a educação superior, 

tais como: ideologia neoliberal e foco para o mercado. 

2009 
Bruno Lima Patrício 

dos Santos 

Artigo de periódico 

nacional 

Promover um diálogo sobre a representação do 

REUNI no que tange os possíveis impactos na 

educação superior brasileira. 

Diagnosticou alguns avanços e retrocessos na educação superior sob a ótica do 

direito. 



 

2009 
Denise Bessa Léda e 

Deise Mancebo 

Artigo de periódico 

nacional 
Debater as propostas do programa REUNI. 

Concluiu que as condições de oferta do REUNI sem os recursos necessários 

favorecem a precarização da instituição e fornecem ensino com a qualidade 

comprometida. 

2010 Gubiani et al 
Anais (Congresso, 

Encontro). 

Propor um modelo para medição das atividades 

desenvolvidas pelas IES, analisando os impactos na 

economia através da análise de variáveis (IDH-M). 

Confirmou-se a hipótese de que IES podem substituir as aglomerações 

econômicas no desenvolvimento regional. 

2010 
Jorge Amaro Bastos 

Alves 

Dissertação (Mestrado 

em Desenvolvimento 

Regional) 

Avaliar os impactos econômicos provenientes dos 

gastos e investimentos produzidos pela Universidade 

do Contestado (UnC) campus Canoinhas, no 

município, utilizando o multiplicador keynesiano. 

Uma síntese da estimação do impacto econômico pelo uso dos multiplicadores 

keynesianos em decorrência do funcionamento da UnC/Cni no município de 

Canoinhas foi apresentada, apontando os impactos quantitativos na renda, no 

PIB municipal e no emprego. 

2010 
Juliana Fiuza 

Cislaghi 

Dissertação (Mestrado 

em Serviço Social) 

Discutir o programa REUNI sob o ponto de vista da 

racionalização de recursos de custeio. 

Concluiu que o REUNI, no período analisado, não alterou as características do 

ensino superior (privatização e corte orçamentário). 

2010 

Maria A. D. de 

Araújo e Helano D. 

Pinheiro 

Artigo de periódico 

nacional 

Debater o papel do Estado no programa REUNI, num 

contexto de diminuição da participação estatal no 

financiamento do ensino superior. 

Concluiu que o REUNI visa dar respostas à crise da educação, valorizando 

novos arranjos organizacionais e mecanismos de gestão para obter mais 

eficiência orçamentária. 

2010 
Rafael Bastos Costa 

de Oliveira 

Dissertação (Mestrado 

em Políticas e 

Formação Humana) 

Estudar a proposta de qualificação profissional 

desenvolvida no REUNI. 

Concluiu-se que o programa REUNI visa formar pessoal com competências 

para o mercado, em detrimento das competências sociais. 

2011 
Débora S. M. 

Machado Ferreira 

Dissertação (Mestrado 

em Serviço Social) 

Analisar os impactos do REUNI nos cursos de Serviço 

Social das universidades federais do ES, MG e RJ 

Forneceu uma análise sobre a contrarreforma da educação superior e os 

impactos nos cursos em análise, concluindo pela precarização do ensino 

superior, agravado pelo programa REUNI 

2011 
Diego César Terra de 

Andrade 

Dissertação (Mestrado 

em Administração) 

Verificar o nível de socialização organizacional entre 

servidores de uma Ifes (não identificada) em virtude 

do aumento do número de pessoal contratado pelo 

programa REUNI. 

Analisaram-se competências pessoais concluindo que existe um bom nível de 

socialização entre os servidores da universidade em estudo. 

2011 Garcia et al 
Artigo de periódico 

nacional 

Analisar os efeitos da proximidade geográfica para o 

estímulo da interação universidade-empresa 

Identificaram-se os efeitos espaciais entre a relação dos grupos de pesquisa das 

universidades com a P&D das empresas. 

2011 Hoff et al 
Artigo de periódico 

nacional 

Analisar o impacto da Universidade Federal do Pampa 

em diferentes setores da economia local. 

Concluiu-se que a universidade cria impactos diretos e indiretos na economia 

local. 

2011 Jacira Garcia Gaspar 
Tese (Doutorado em 

Educação) 

Compreender o papel do ensino superior na cidade de 

Araguaína – TO, sob o ponto de vista dos estudantes e 

professores das IES da cidade. 

O estudo aponta que alunos e docentes consideram o ensino superior como 

sendo importante para o desenvolvimento local e reforçam o papel da cidade 

como localidade central em virtude da concentração de IES. 

2011 
João Carlos de 

Oliveira Koglin 

Dissertação (Mestrado 

em Política Social) 

Analisar a política REUNI na Universidade Federal de 

Pelotas. 

O autor propôs uma metodologia de avaliação anual do programa por quatro 

dimensões: recursos financeiros investidos, repasse de recursos ao programa, 

execução orçamentário-financeira e acompanhamento das metas do programa. 

2011 
Nara Poliana S. B. de 

Melo 

Dissertação (Mestrado 

em Avaliação de 

Políticas Públicas) 

Avaliar o REUNI na UFT – Palmas do ponto de vista 

da democratização e do acesso pelo perfil 

socioeconômico dos alunos dos cursos criados pelo 

REUNI. 

Concluiu-se que não há uma tendência democratizante no que tange a inclusão 

social, principalmente por não haver um conjunto de políticas sociais que 

promovam condições de igualdade para estudantes em condição de 

vulnerabilidade social. 

2011 
Rhoberta Santana de 

Araújo 

Dissertação (Mestrado 

em Educação) 

Investigar as repercussões do programa REUNI na 

Universidade Federal do Pará Campus Altamira no 

que tange o acesso, o financiamento e a gestão 

universitária. 

Concluiu-se que a universidade não atingiu todas as metas propostas pelo 

programa REUNI e que houve significativas mudanças na dinâmica da gestão, 

cujos processos passaram a orientar-se pela racionalidade e eficiência. Apontou 

também redução da autonomia e expansão sem os recursos necessários. 

2011 
Ricardo Gandini 

Lugão 

Dissertação (Mestrado 

em Administração) 

Avaliar o processo de planejamento e implementação 

do REUNI em IFES de MG. 

Concluiu-se que o curto prazo dado ao planejamento pode trazer impactos 

negativos, no curto e longo prazo, em especial, no que tange a qualidade do 

ensino. 



 

2012 

Andria C. Santin e 

Patrícia R. C. da 

Cunha 

Anais (Congresso, 

Encontro). 

Analisar o processo de implementação do REUNI e 

do SISU e os impactos gerados na Universidade 

Federal de Pelotas. 

A pesquisa concluiu que a UFPel interfere positivamente no desenvolvimento 

do Município de Pelotas e que, no geral, a educação superior ainda é uma 

realidade distante para brasileiros e a oferta massiva ainda ocorre pelas 

instituições privadas, o que compromete a democratização. 

2012 Shin Pinto Nishimura 
Dissertação (Mestrado 

em Educação) 

Estudar se o programa REUNI precarizou o trabalho 

docente na UFRGS. 

Concluiu-se que houve intensificação do trabalho docente na instituição com a 

implementação do REUNI. 

2012 
Vivianne da Silva B. 

Martins 

Dissertação (Mestrado 

em Educação) 

Analisar se a adesão da UFMA ao REUNI favoreceu o 

acesso de alunos com deficiência. 

Confirmou a hipótese, afirmando que o REUNI, por ser norteado pela política 

de inclusão social, favoreceu o ingresso de alunos com deficiência pela reserva 

de vagas. 

2013 
Ana Carolina P. B. 

Batista 

Dissertação (Mestrado 

em Educação) 

Analisar as condições do trabalho docente com a 

implementação do REUNI. 

Concluiu-se que o aumento de cursos e vagas não é acompanhado pelo aumento 

proporcional de docentes e técnicos-administrativos, tampouco pela 

infraestrutura. 

2013 
Carla Agda 

Gonçalves 

Tese (Doutorado em 

Serviço Social) 

Analisar como se deu a implantação do REUNI no 

curso de Serviço Social da UFG 
Forneceu algumas ressonâncias sobre o processo de implantação do REUNI. 

2013 
Daniele Cirilo 

Suliano 

Dissertação (Mestrado 

em Políticas Públicas e 

Gestão da Educação 

Superior) 

Avaliar as repercussões educacionais e sociais 

decorrentes da expansão e da interiorização da 

Universidade Federal do Ceará. 

Permitiu delinear o processo de interiorização da UFC e sua contribuição para o 

desenvolvimento regional, citando alguns dos benefícios aferidos. 

2013 
Jacqueline Oliveira 

Lima Zago 

Dissertação (Mestrado 

em Educação) 

Compreender a expansão que transformou a 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro, pelo 

programa REUNI. 

Identificou mudanças no cenário físico, de pessoas e de configuração da gestão 

que ocorreram com a implementação do REUNI. 

2013 João Alves Pacheco 
Tese (Doutorado em 

Educação) 

Compreender as razões pelas quais a avaliação da 

educação ganhou destaque no fim do século XX, em 

especial, pela promoção do ENEM, veiculado como 

um mecanismo decisivo. 

A conclusão sintetiza as discussões sobre os procedimentos e instrumentos de 

avaliação da educação, enfatizando as funções do ENEM na massificação da 

Educação Superior no Brasil. 

2013 Luciana Mann Filus 
Dissertação (Mestrado 

em Educação) 

Analisar a participação dos programas de pós-

graduação no REUNI. 

Concluiu-se que, mesmo que a pós-graduação não seja o objetivo principal do 

REUNI, sua existência melhora substancialmente a qualidade da graduação. 

Entretanto, a escassez de recursos e de docentes é um empecilho a eficácia do 

programa. 

2013 

Márcia C. S. Cabrera 

de Souza e Mara R. 

A. Marques 

Anais (Congresso, 

Encontro). 

Analisar os impactos da implantação do REUNI na 

Universidade Federal de Uberlândia. 

Concluiu-se pela necessidade de ampliar a discussão sobre o movimento 

educacional no Brasil, em especial pela reestruturação que vem ocorrendo. 

2013 
Márcia Cristina S. C. 

de Souza 

Dissertação (Mestrado 

em Educação) 

Identificar a repercussão da implementação do 

REUNI na Universidade Federal de Uberlândia sobre 

a cultura institucional. 

O estudo apontou para o aumento do volume de trabalho, para a insuficiência de 

pessoal e para a aplicação de novas tecnologias de informação e comunicação. 

2013 

Moacir Luiz Righi e 

Janis Elisa 

Ruppenthal 

Artigo de periódico 

nacional 

Mostrar a contribuição da Universidade Federal de 

Santa Maria – UFSM na criação de um polo de ensino 

superior em Santa Maria – RS. 

Mostrou-se que a UFSM contribuiu no desenvolvimento de um polo de ensino 

superior no município de Santa Maria, concluindo pela importância da cidade 

contar com uma instituição de ensino superior pública. 

2013 Shikida et al 
Anais (Congresso, 

Encontro). 

Analisar o efeito que a Universidade Estadual de 

Ponta Grossa apresenta sobre o desenvolvimento da 

região na qual se localiza através da construção de um 

índice de desenvolvimento municipal. 

Identificou-se que quanto mais próximo é o município de Ponta Grossa e quanto 

mais elevado são os gastos da universidade, maior tende a ser o seu 

desenvolvimento. 

Fonte: Elaboração própria com base no levantamento bibliográfico (2013; 2014). 



 

APÊNDICE E – TEXTOS NORMATIVOS SOBRE A EDUCAÇÃO SUPERIOR DO 

BRASIL SANCIONADOS NO GOVERNO FHC 
 

Quadro 9 - Medidas sancionadas nos textos normativos aprovados no governo FHC (1995-2002) 

MEDIDA 

NORMATIVA 

PRINCIPAL 

MEDIDA 
ATRIBUIÇÕES 

Lei n. 9.192 de 

21 de dezembro 

de 1995 

Estabelece o 

processo de 

escolha dos 

dirigentes 

universitários 

- regulamenta o mandato de reitores, vice-reitores, diretores e vice-diretores 

das universidades; 

- assegura a existência de colegiados com poder deliberativo; 

- assegura que estes colegiados contenham participação da comunidade; 

- os docentes devem ocupar 70% das vagas; 

- nas universidades e instituições federais, o mandato é de quatro anos, sendo 

permitida recondução ao cargo por igual período. 

Lei n. 9.394 de 

20 de dezembro 

de 1996 

Estabelece as 

diretrizes e 

bases da 

educação 

nacional 

- normatizou acesso aos cursos de graduação, questões docentes na gestão das 

instituições, a avaliação instituional, flexibilização de formatos institucionais, 

e criou o CNE, Conselho Nacional de Educação, em substituição ao CFE, 

Conselho Federal de Educação; 

- permitiu a existência de universidades especializadas por campo do saber; 

- estendeu a autonomia a instituições que comprovassem qualificação para 

ensino ou pesquisa (antes este privilégio era só das universidades); 

- reafirmou a autonomia das universidades de criar/extinguir cursos, alterar 

número de vagas, de flexibilizar seu quadro organizacional (docentes e 

técnicos) e de empregar recursos; 

- prezou a gestão democrática, via órgãos colegiados deliberativos, com 

participação de docentes, técnicos e estudantes, com liberdade de 

construir/alterar regimentos e estatutos da universidade; 

- instituiu os cursos sequenciais (destinados a egressos do ensino médio), 

regulamentados pelo CNE. 

Decreto nº 2.026 
de 10 de outubro 

de 1996. 

Revogado pelo 

Decreto nº 3.860 

de 09 de julho de 

2001 

Avaliação dos 

cursos e 

instituições de 

ensino superior 

- prevê avaliação de indicadores de desempenho global; 

- de indicadores de natureza individual, de cada instituição; 

- de indicadores de cada curso, considerando as condições de oferta e 

resultados do ENC; 

- atribuiu a Capes a avaliação da Pós-Graduação; 

- o decreto que vigora atualmente é o Decreto nº 5.773, de 2006, sancionado 

no governo Lula (vide Quadro 04). 

Lei n.9.131 de 

24 de novembro 

de 1995 

Substituiu o 

CFE pelo CNE 

- o Conselho Federal de Educação - CFE havia sido criado pela LDB/61. Em 

1995 este foi substituído pelo Conselho Nacional de Educação, cujas 

atribuições são: i) homologar políticas educacionais diversas; ii) aprovar 

processos de reconhecimento de curso, criação de IES, credenciamento de 

universidades e avaliações de recredenciamento; iii) emitir parecer sobre 

resultados de avaliação da educação superior no geral; iv) deliberar sobre 

reconhecimento periódico de mestrados e doutorados; v) subsidiar a 

elaboração do PNE; vi) emitir parecer sobre assuntos da área educacional; - o 

CNE pode executar ou delegar as seguintes funções: i) relatórios de 

reconhecimento de cursos; ii) autorização, credenciamento e 

recredenciamento periódico de IES e; iii) deliberar sobre o estatuto das 

universidades e regulamento das demais IES; 

- é composto pelas Câmaras de Educação Básica e de Educação Superior; 

- tem função de assessoria junto ao MEC. 

Decreto n. 2.207 
de 05 de abril de 

1997, logo sendo 

alterado pelo 

Decreto n. 2.306 

de 19 de agosto 

de 1997 

Formato 

Institucional e 

diversificação 

das instituições 

- as IES podiam adotar cinco formatos: i) universidades; ii) centros 

universitários; iii) faculdades integradas; iv) faculdades e; v) institutos ou 

escolas superiores; 

- assim como o Decreto n. 2.026 de 1996, que tratava a avaliação de cursos e 

instituições, este decreto foi revogado pelo Decreto nº 3.860, de 09 de julho 

de 2001 que, por sua vez, foi revogado pelo Decreto nº 5.773, de 09 de maio 

de 2006, que vigora atualmente; 

- o Decreto nº 5.773, de 2006 aborda então a avaliação juntamente com o 



 

formato institucional; 

- em se tratando do formato institucional, as categorias são: i) faculdades; ii) 

centros universitários e; iii) universidades; 

- distinguiu as IES em: i) públicas; ii) privadas sem fins lucrativos e; iii) 

privadas com fins lucrativos. 

Lei n. 10.260 de 

07 de dezembro 

de 2001 
FIES 

- normatizou o Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior 

(FIES); 

- a oferta de vagas se dá em instituições privadas com avaliação positiva no 

SINAES; 

- desde 2010, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

passou a ser o agente financiador, diminuindo os juros para 3,4% a.a.; 

- cabe ao MEC e ao FNDE a gestão do FIES; 

- a Lei n. 12.202 de 14 de janeiro de 2010 permite o abatimento do saldo 

devedor aos profissionais do magistério público e médicos dos programas de 

saúde da família, via utilização de INSS como crédito do FIES. 

Lei n. 10.168 de 

29 de dezembro 

de 2000 

Programa de 

Estímulo à 

Interação 

Universidade-

Empresa para 

Apoio à 
Inovação 

- incentiva parcerias entre universidades, centros de pesquisa e setor privado 

com o objetivo de estimular o desenvolvimento tecnológico; 

- normatiza as contribuições econômicas devidas pelo detentor de licença de 

uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos; 

- a Lei n. 12.402 de 02 de maio de 2011 complementa a 10.168/00 

instituindo contribuição de intervenção de domínio econômico destinada a 

financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o 

Apoio à Inovação. 

Lei n. 10.172 de 

09 de janeiro de 

2001 

PNE** (2001 - 

2010) 

- aprovou o Plano Nacional de Educação (2001-2010) e a partir de então 

incumbiu estados e municípios a elaborarem seus planos decenais com base 

neste; 

- coube a União, estados, municípios e sociedade acompanhar sua execução, 

sendo a primeira avaliação após quatro anos de vigência; 

- o plano foi criticado pelo excesso de metas, o que causou desfocalização. 

Foram 295 metas distribuídas entre as etapas de ensino, sendo 35 para a 

educação superior, 15 para educação profissional e tecnológica e 44 para 

financiamento e gestão; 

- destaque para a transferência de responsabilidade do financiamento da 

educação, que passou do poder público para a sociedade e setor privado. 

Fonte: Elaboração própria com base em Cunha (2013) e nos Decretos e Leis citadas. 

 

 



 

APÊNDICE F - TEXTOS NORMATIVOS SOBRE A EDUCAÇÃO SUPERIOR DO 

BRASIL SANCIONADOS NO GOVERNO LULA 
 

Quadro 10 - Medidas sancionadas nos textos normativos aprovados no governo Lula (2003-2010) 

MEDIDA 

NORMATIVA 

PRINCIPAL 

MEDIDA 
ATRIBUIÇÕES 

Decreto nº 4.914 de 

11 de dezembro de 

2003 

Dispõe sobre os 

Centros 

Universitários 

- veda a constituição de novos centros universitários, exceto os que já 

estavam tramitando e em caso de indicação do MEC, sob alegação de 

necessidade social; 

- os centros já credenciados tiveram prazo para provar que satisfaziam o 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

- em consonância com o Decreto n. 3.860 de 09 de julho de 2001, as 

instituições que não enquadrassem estariam sujeitas à interdição. 

Decreto nº 5.224 de 

01 de outubro de 

2004 

Dispõe sobre a 

organização dos 

Centros Federais 

de Educação 

Tecnológica 

- dispõe a transformação das Escolas Técnicas Federais e Escolas 

Agrotécnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica - 

CEFET, assegurando-lhes autonomia e vinculando-as ao MEC; 

- os CEFET serão IES pluricurriculares especializadas na oferta de cursos 

de área tecnológica; 

- supervisionados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

do MEC; 

- o referido decreto ainda dispõe os objetivos do CEFET, sua estrutura 

organizacional e sua autonomia para oferta de cursos e alteração de 

vagas. 

Lei nº 10.861 de 14 

de abril de 2004 

alterada por 

sucessivas 

normativas, em 

especial no que tange 

o Enade 

Instituição do 

Sinaes 

- substituiu o ENC (de FHC); 

- substituiu a Avaliação das Condições de Oferta dos Cursos de 

Graduação (de FHC); 

- instituiu o Sinaes; 

- regulamenta o Enade junto com a Portaria INEP nº 107/2004 (que 

estabelece que o exame será anual, mas o mesmo curso será avaliado de 

3 em 3 anos e os conceitos variam de 1 a 5); 

- a Portaria INEP nº 107/2004 é complementada pela Portaria 

Normativa nº 40/2007 (sem revogá-la). Fariam o exame os ingressantes 

com 7% até 22% da carga horária mínima e os concluíntes com menos de 

80%; 

- a Portaria Inep nº 145/2009 alterou o percentual para cursos 

superiores de tecnologia. Ingressantes: 7 a 25% e concluintes: 75% ou 

mais; 

- a Portaria Normativa nº 8/2011 modificou o Enade 2011, o qual 

considerou ingressantes aqueles com matrícula no ano de realização do 

exame e concluintes os prováveis formandos do ano em exame e aqueles 

com mais de 80% da carga horária mínima do currículo concluída; 

- a Portaria Normativa nº 40/2007 explica que os ingressantes que 

tiverem realizado o ENEM poderão ser dispensados do Enade mediante 

comprovação de resultados válidos, via comparação de resultado entre os 

dois exames. 

Lei nº 10.973 de 02 

de dezembro de 2004 

regulamentada pelo 

Decreto nº 5.563 de 

11 de outubro de 

2005 

Lei de Inovação 

Tecnológica 

- trata dos incentivos à inovação, tecnologia e pesquisa; 

- permite aproximação entre universidade e setor privado, autorizando a 

subordinação da pesquisa científica as demandas do mercado; 

- estimula a criação de ambientes cooperativos de inovação; 

- estimula a criação de fundos de investimento para este fim; 

- o Decreto nº 5.563 de 11 de outubro de 2005, estabelece medidas de 

incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

produtivo; 

- este decreto categoriza cada orgão envolvido, normatiza as formas de 

participação, de construção de ambientes, de criação distribuição de 

propriedade intelectual, dos contratantes e contratados. 

Lei nº 11.079 de 30 

de dezembro de 2004 

e outros decretos 

Lei da Parceria 

Público-Privada 

- introduziu normas para licitação e contratação de PPPs na 

administração pública, autorizando assim, o Governo Federal a contratá-



 

las; 

 - críticas foram tecidas a esta lei por fortalecer o setor privado e por 

permitir que o setor privado utilize recursos públicos (mesmo os sem fins 

lucrativos); 

- Decreto nº 5.411 de 6 de abril de 2005 autoriza a integralização  de 

cotas no Fundo Garantidor de PPPs mediante ações representativas de 

participações acionárias da  União em sociedades de economia mista 

disponíveis para venda; 

 - o Decreto nº 5.385 de 4 de março de 2005 institui o Comitê Gestor de 

Parceria Público-Privada Federal – CGP;  

- o Decreto n.º 5.977, de 1º de dezembro de 2006 regulamenta a 

apresentação de projetos, estudos ou investigações a serem utilizados em 

modelagens de parcerias público-privadas no âmbito da administração 

pública federal;  

- o Decreto nº 6.037, de 7 de fevereiro de 2007, altera e acresce o 

Decreto no 5.385 que institui o  o Comitê Gestor de Parceria Público-

Privada Federal – CGP; 

- outros orgãos emitem portarias e resoluções que normatizam as PPPs, 

tais como: Comitê Gestor de PPP Federal (CGP), o Conselho Monetário 

Nacional, o Tribunal de Contas da União e a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM).  

Decreto Presidencial 

nº 5.225 de 01 de 

outubro de 2004; 

Revogado pelo 

Decreto n. 3.860, 
cuja revogação foi 

feita pelo D. 5.773 

Organização dos 

Centros Federais 

de Educação 

Tecnológica 

- dispõe sobre a organização do ensino superior e a avaliação de cursos e 

instituições; 

- separava as IES em i) universidades; ii) centros federais de educação 

tecnológica e centros universitários; e iii) faculdades integradas, 

faculdades de tecnologia, faculdades, institutos e escolas superiores;  

- revogado primeiramente pelo Decreto nº 3.860 de 2001 e depois pelo 

Decreto nº 5.773, de 2006, que vigora atualmente.  

Lei nº 11.892 de 29 

de dezembro de 2008 

Rede Federal de 

Educação 

Profissional, 

Científica e 

Tecnológica e 

criação dos Ifs** 

- instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, vinculada ao MEC, composta por institutos federais, 

universidades tecnológicas, centros federais de educação tecnológica, 

escolas técnicas vinculadas às universidades federais; 

- sancionou a finalidade, característica e objetivos desta nova rede, 

prezando estrutura Multicampi;  

- o Decreto n. 7.022 de 02 de dezembro de 2009 estabelece medidas 

excepcionais para dar suporte ao processo de implantação da Rede 

Federal, elencando órgãos que prestarão orientação e assistência técnica 

prioritária ao MEC e às reitorias dos institutos.  

Lei nº 11.096 de 13 

de janeiro de 2005 

Programa 

Universidade Para 

Todos (ProUni) 

- o ProUni trata da expansão do ensino superior no âmbito privado. O 

governo fornece isenções fiscais em troca de incorporação de parcela da 

população que não teria condições de se manter no ensino privado;  

- concede bolsas de estudo parciais de 50% ou de 25% em instituições 

privadas;  

- famílias com renda mensal per capita que não exceda um salário 

mínimo e meio e que não seja portador de diploma de graduação poderão 

conseguir bolsa de 100%;  

- até o segundo semestre de 2013, o ProUni já havia atendido mais de 1,2 

milhões de estudantes, dos quais 69% com bolsas integrais. 

Decreto Presidencial 

n. 5.205 de 14 de 

setembro de 2004; 

Revogado pelo 

Decreto nº 7.423, de 

31 de dezembro de 

2010 

Fundações de 

Apoio privadas 

dentro das Ifs 

- regulamentou as fundações de apoio dentro das instituições federais de 

ensino superior;  

- por este decreto, as IES, ICTs e IFEs puderam celebrar convênios e 

contratos com fundações de apoio privadas, com o objetivo de induzir o 

desenvolvimento institucional e apoiar projetos de pesquisa, ensino e 

extensão;  

- revogado pelo Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010;  

- o novo decreto também dispõe sobre as relações entre as instituições 

federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as 

fundações de apoio, porém vedando a contratação de objetos genéricos, 

desvinculados de projetos específicos (atividades de limpeza, 

manutenção, vigilância, serviços administrativos, secretariado, 



 

informática, copeiragem);  

- as fundações de apoio devem manifestar seu interesse junto ao MEC, 

que será submetido à apreciação;  

- haverá acompanhamento e controle por parte do colegiado superior da 

instituição apoiada. 

Decreto Presidencial 

n. 5.622 de 19 de 

dezembro de 2005 

Educação à 

Distância 

- regulamenta o art. 80 da LDB de 96; 

- normatizou a EaD, abrindo o mercado educacional ao capital 

estrangeiro;  

- a EaD também está submetida aos procedimentos de avaliação, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento, assim como as demais 

instituições;  

- as avaliações dos estudantes devem ser presenciais;  

- pelo decreto, a possibilidade de oferta de cursos ou programas a 

distância de mestrado e doutorado, entretanto, estas modalidades ainda 

não estão desenvolvidas.   

Decreto Presidencial 

n. 5.773 de 09 de 

maio de 2006 

Regulação, 

Supervisão e 

Avaliação das 

Instituições de 

Educação 

Superior 

- dispõe sobre a regulação, supervisão e avaliação de instituições de 

educação superior e cursos superiores de graduação e seqüenciais no 

sistema federal de ensino;  

- trata do credenciamento, recredenciamento de instituições e 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos 

superiores;  

- as funções previstas no decreto serão exercidas pelo MEC, CNE, INEP 

e CONAES;  

- exercem funções a Secretaria de Educação Superior, a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica e a Secretaria de Educação a 

Distância, respeitadas as competências de cada;  

- o art. 16 do referido decreto limitou a autonomia universitária para 

criação de cursos e/ou expansão de vagas para a sede ou o município 

cede;  

- após um ano, o Decreto n. 6.303 de 12 de dezembro de 2007 que dispõe 

sobre as mesmas medidas do Decreto n. 5.773, porém sem revogá-lo, 

anuncia a cassação da autonomia das universidades para a criação de 

cursos de Direto, Medicina, Odontologia e Psicologia; 

- a criação destes cursos depende da autorização do MEC com prévia 

manifestação da OAB, nos cursos de Direito, e do Conselho Nacional de 

Saúde, para os demais.  

Decreto Presidencial 

n. 6.096 de 24 de 

abril de 2007 
REUNI 

- instituiu o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (REUNI);  

- o plano consiste em um conjunto de medidas para retomar o 

crescimento do ensino superior público (expansão de infraestrutura, 

cursos, vagas, docentes, técnicos); 

- principais ações do programa: i) aumento de vagas na graduação; ii) 

aumento de cursos noturnos; iii) inovar a pedagogia de ensino (revisar 

curriculos, inserir novas modalidades de ensino, por exemplo, a EaD); iv) 

combater evasão e elevar taxa de conclusão de curso; v) promover a 

mobilidade acadêmica nacional e internacional. 

Fonte: Elaboração própria com base em Ferreira (2012), Sguissardi (2006), INEP, Leis e Decretos citados. 

* Mais detalhes sobre as portarias e resoluções que normatizam as parcerias público-privadas, consultar o site do 

Ministério do Planejamento, no link: 

<http://www.planejamento.gov.br/hotsites/ppp/conteudo/legislacao/legislacao.html>. 

** Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

 



 

APÊNDICE G - CRITÉRIO PARA CÁLCULO DE ÁREA – REUNI UFPR 

 

Tabela 30 - Critério para cálculo de área a ser construída ou reformada com recursos do 

REUNI 

1. Salas de aula 
Sala de aula (recinto) 1,8m²/aluno 

Áreas Comuns (20% área do recinto + IS) 0,4m²/aluno 

I.S. (1 cabine/20 alunos + áreas comuns I.S.) 0,2 m²/aluno Subtotal 2,4 m²/aluno 

2. Laboratórios (referência: bancada central e instalações) 
Laboratórios (recinto) 2,8m²/aluno 

Áreas comuns (20% área recinto + I.S.) 0,6 m²/aluno 

Instalações sanitárias (1 cabine/20 alunos + 

circulação I.S.) 

0,2 m²/aluno Subtotal: 3,6 m²/aluno 

3.Anfiteatro 
1 Anfiteatro/1000 alunos 1,8 m²/aluno 

4. Áreas administrativas/Gabinetes 6 m²/servidor 

5.Biblioteca  
Área por aluno  

Área por funcionário  

Funcionário/aluno  

Área serviços/áreas comuns 10% total 

Fonte: Extraído de Projeto REUNI (UFPR-REUNI, 2008, p. 89). 



 

 

APÊNDICE H – DESPESAS DO GOVERNO FEDERAL COM A IMPLEMENTAÇÃO DO REUNI NA UTFPR TOLEDO 

 

Tabela 31 – Compilação de Despesas da UTFPR – Toledo, destinadas pelo Governo Federal, por período. 

Grupo de Despesa 
Ano (em R$) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Investimentos Equipamentos e Materiais Permanentes 24.554,88 209.115,29 596.164,01 1.224.293,61 1.252.437,28 341.830,21 845.807,88 30.829,78 

Investimentos Obras e Instalações nada consta nada consta nada consta 2.167.057,60 1.712.323,03 1.480.196,34 205.031,14 89.994,91 

Investimentos 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoas 

Jurídica nada consta nada consta nada consta nada consta nada consta nada consta 10.300,00 1.682,30 

Despesas Correntes Auxílio Financeiro a Estudantes nada consta nada consta 49.200,00 98.950,00 158.340,00 297.051,00 450.397,83 58.820,00 

Despesas Correntes Diárias – Civil 21.171,82 37.273,75 73.111,10 110.092,45 70.736,05 62.236,36 83.694,57 29.893,84 

Despesas Correntes Indenizações e Restituições 21.500,00 13.847,17 3.799,66 5.532,77 3.010,47 1.756,58 18.574,12 340,66 

Despesas Correntes Locação de Mão-de-Obra 14.815,22 89.460,80 105.488,47 235.282,85 377.765,15 522.777,75 730.853,68 111.047,52 

Despesas Correntes Material de Consumo 32.331,13 133.478,04 121.552,75 200.322,05 103.753,01 277.864,24 382.599,04 14.600,76 

Despesas Correntes Obrigações Tributárias e Contributivas nada consta 280,91 3.333,58 4.059,70 1.830,31 2.938,42 76.071,44 2.500,38 

Despesas Correntes Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Física nada consta 285,00 14.142,03 8.679,27 6.339,74 22.482,04 29.529,30 6.620,79 

Despesas Correntes 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoas 

Jurídica 24.480,30 81.244,16 582.231,76 718.917,42 499.718,31 629.566,23 807.777,06 174.466,38 

Despesas Correntes Passagens e Despesas com Locomoção 8.834,47 20.512,03 37.795,68 42.941,00 15.364,06 22.806,07 29.535,86 13.536,73 

Total no ano (R$) UTFPR – Toledo 147.687,82 585.497,15 1.586.819,04 4.816.128,72 4.201.617,41 3.661.505,24 3.670.171,92 534.334,05 

Total no ano (R$) UTFPR – GERAL 148.789.298,43 191.937.359,53 258.140.403,93 283.895.671,41 376.237.788,23 461.148.852,26 551.170.202,22 274.281.501,50 

% Despesa UTFPR - Toledo com Despesa UTFPR – Geral 0,099259706 0,305045954 0,614711613 1,696443167 1,116745192 0,79399639 0,665887217 0,194812281 

Fonte: Portal da Transparência (2014). 



 

APÊNDICE I - DADOS DETALHADOS DO RECEBIMENTO DE RENDA DOS 

ACADÊMICOS ORIUNDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS POR CURSOS DA UFPR 

PALOTINA 
 

Medicina Veterinária 

- 13 dos 132 respondentes não recebem 

mesada/auxílio; 

- A mesada média dos 119 restantes (90,1%) é de 

R$ 827,00; 

- O maior valor recebido foi de R$ 3.000,00 e o 

menor foi de R$ 100,00; 

- O valor mais frequente recebido foi de R$ 

1.000,00; 

- 38 (28,8%) dos 132 acadêmicos respondentes 

informaram receber algum tipo de bolsa ou auxílio 

por parte da instituição; 

- 3 participantes (2,8%) informaram exercer 

trabalho remunerado no município. A média 

salarial recebida por eles é de R$ 430,00 mensais. 

 

Tabela de Frequência mesada/auxílio: 

Valores em R$ Alunos 

100 – 200 7 

201 – 300 4 

301 – 400 4 

401 – 500 8 

501 – 600 12 

601 – 700 16 

701 – 800 15 

801 – 900 9 

901 – 1000 20 

1001 – 1100 6 

1101 – 1200 7 

1201 – 1300 3 

1301 – 1400 2 

1401 – 1500 3 

1501 – 1600 0 

1601 – 1700 1 

mais de 1700 2 

TOTAL: 119 

 

Agronomia 

- 9 dos 62 respondentes não recebem 

mesada/auxílio; 

- A mesada média dos 53 restantes (85,5%) é de 

R$ 772,00; 

- O maior valor recebido foi de R$ 1.600,00 e o 

menor foi de R$ 200,00; 

 

- O valor mais frequente recebido foi de R$ 

800,00; 

 

- 21 (33,9%) dos 62 acadêmicos participantes 

recebem alguma bolsa ou auxílio da Universidade; 

- Apenas 1 respondente (1,6%) exerce trabalho 

remunerado no município. A média salarial 

informada foi de R$ 260,00 mensais. 

 

Tabela de Frequência mesada/auxílio: 

Valores em R$ Alunos 

200 – 300 4 

301 – 400 6 

401 – 500 1 

501 – 600 6 

601 – 700 4 

701 – 800 13 

801 – 900 6 

901 – 1000 5 

1001 – 1100 1 

1101 – 1200 2 

1201 – 1300 2 

1301 – 1400 1 

1401 - 1500 1 

1501 - 1600 1 

TOTAL: 53 

 

Ciências Biológicas 

- 16 dos 36 respondentes não recebem 

mesada/auxílio; 

- A mesada média dos 20 restantes (55,5%) é de 

R$ 548,00; 

- O maior valor recebido foi de R$ 1.000,00 e o 

menor foi de R$ 150,00; 

- O valor mais frequente recebido foi de R$ 

200,00; 

- 24 dos 36 acadêmicos (66,6%) que responderam 

o questionário afirmaram receber bolsa e/ou 

auxílio da instituição; 

- Apenas 1 respondente (2,70%) exerce trabalho 

remunerado no município (com média salarial de 

R$ 1.300,00 reais mensais). 

 

Tabela de Frequência mesada/auxílio: 

Valores em R$ Alunos 

100 – 200 4 

201 – 300 2 

301 – 400 1 

401 – 500 2 



 

501 – 600 2 

601 – 700 2 

701 – 800 4 

801 – 900 1 

901 – 1000 2 

TOTAL: 20 

 

Engenharia de Aquicultura 

- 0 dos 9 respondentes não recebem 

mesada/auxílio; 

- A mesada média dos 9 respondentes (100%) é de 

R$ 636,70; 

- O maior valor recebido foi de R$ 1.000,00 e o 

menor foi de R$ 200,00; 

- O valor mais frequente recebido ficou entre R$ 

700,00 e R$ 800,00; 

- 4 (44,4%) recebem alguma bolsa ou auxílio da 

Universidade; 

- Nenhum afirmou exercer trabalho remunerado no 

município 

 

Tabela de Frequência mesada/auxílio: 

Valores em R$ Alunos 

100 – 200 1 

201 – 300 1 

301 – 400 1 

401 – 500 0 

501 – 600 0 

601 – 700 1 

701 – 800 3 

801 – 900 1 

901 – 1000 1 

TOTAL: 9 

 

 

Licenciatura em Computação e Licenciatura 

em Ciências Exatas 

- 6 dos 11 respondentes não recebem 

mesada/auxílio; 

- A mesada média dos 5 respondentes restantes 

(45,5% é de R$ 640,00; 

- O maior valor recebido foi de R$ 900,00 e o 

menor foi de R$ 200,00; 

- 7 (63,6%) recebem alguma bolsa ou auxílio da 

instituição; 

- 3 dos 11 participantes (27,3%) afirmaram exercer 

trabalho remunerado. A média salarial destes é de 

R$ 667,00 por mês. 

 

Tabela de Frequência mesada/auxílio: 

Valores em R$ Alunos 

200 1 

600 1 

700 1 

800 1 

900 1 

TOTAL: 5 

 

Tecnologia em Biocombustíveis e Tecnologia em 

Biotecnologia 

 

- 21 dos 57 respondentes não recebem 

mesada/auxílio; 

- A mesada média dos 36 respondentes restantes 

(63,1%) é de R$ 710,00; 

- O maior valor recebido foi de R$ 2.000,00 e o 

menor foi de R$ 100,00; 

- O valor mais frequente recebido foi de R$ 

500,00; 

- 39 (68,4%) dos 57 respondentes recebem alguma 

bolsa ou auxílio da instituição.  

- Dos 57 participantes, 9 (15,8%) exercem trabalho 

remunerado no município. A média salarial é de 

R$ 1.014,00 mensais 

 

Tabela de Frequência mesada/auxílio: 

Valores em R$ Alunos 

100 – 200 4 

201 – 300 1 

301 – 400 5 

401 – 500 7 

501 – 600 3 

601 – 700 4 

701 – 800 2 

801 – 900 2 

901 - 1000 2 

1001 - 1100 0 

1101 - 1200 0 

1201 - 1300 3 

1301 - 1400 1 

mais de 2000 2 

TOTAL: 36 

 

 

 



 

APÊNDICE J - DADOS DETALHADOS DO RECEBIMENTO DE RENDA DOS 

ACADÊMICOS ORIUNDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS POR CURSOS DA UTFPR 

TOLEDO 

 

Engenharia Civil 

- 1 dos 90 respondentes não recebe 

mesada/auxílio; 

- A mesada média dos 89 restantes (98,9%) é de 

R$ 900,00; 

- O maior valor recebido foi de R$ 2.450,00 e o 

menor foi de R$ 100,00; 

- O valor mais frequente recebido foi de R$ 

1.000,00; 

- 11 (12,2%) dos 90 acadêmicos participantes 

recebem alguma bolsa ou auxílio da 

Universidade; 

- Apenas 1 respondente (1,1%) exerce trabalho 

remunerado no município. A média salarial 

informada foi de R$ 400,00 mensais. 

 

Tabela de Frequência mesada/auxílio: 

Valores R$ Alunos 

100 - 200 3 

201 - 300 3 

301 - 400 4 

401 - 500 3 

501 - 600 5 

601 - 700 9 

701 - 800 13 

801 - 900 4 

901 - 1000 20 

1001 - 1100 1 

1101 - 1200 11 

1201 - 1300 5 

1301 - 1400 2 

1401 - 1500 5 

1501 - 1600 0 

mais de 2.500 1 

TOTAL: 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engenharia Eletrônica 

- 4 dos 72 respondentes não recebem 

mesada/auxílio; 

- A mesada média dos 68 restantes (94,4,5%) é 

de R$ 875,00; 

- O maior valor recebido foi de R$ 2.000,00 e o 

menor foi de R$ 100,00; 

- O valor mais frequente recebido foi de R$ 

1.000,00; 

- 7 dos 72 (9,7%) acadêmicos que responderam 

o questionário afirmaram receber bolsa e/ou 

auxílio da instituição; 

- Apenas 6 respondentes (8,3%) exercem 

trabalho remunerado no município (com média 

salarial de R$ 833,00 reais mensais). 

 

Tabela de Frequência mesada/auxílio: 

Valores em R$ Alunos 

100 - 200 1 

201 - 401 0 

401 - 500 3 

501 - 600 12 

601 - 700 8 

701 - 800 12 

801 - 900 6 

901 - 1000 13 

1001 - 1100 1 

1101 - 1200 2 

1201 - 1300 6 

1301 - 1400 1 

1401 - 1500 2 

1501 - 1.999 0 

≤ 2.000 1 

TOTAL: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tecnologia em Processos Químicos 

- 5 dos 12 respondentes não recebem 

mesada/auxílio; 

- A mesada média dos 7 restantes (58,3%) é de 

R$ 635,70; 

- O maior valor recebido foi de R$ 1.000,00 e o 

menor foi de R$ 200,00; 

- 4 (33,3%) dos participantes recebem alguma 

bolsa ou auxílio da instituição; 

- Ainda, 6 (50%) dos 12 participantes afirmaram 

exercer trabalho remunerado em Toledo. A 

média salarial destes é de R$ 1.079,00 por mês. 

 

Tabela de Frequência mesada/auxílio: 

Valores em R$ Alunos 

100 - 200 1 

201 - 400 0 

401 - 500 1 

501 - 600 2 

601 - 700 1 

701 - 800 0 

801 - 900 1 

901 - 1000 1 

TOTAL: 7 

 

 

Tecnologia em Sistemas para Internet 

- 2 dos 6 respondentes não recebem 

mesada/auxílio; 

- A mesada média dos 4 respondentes (66,6%) é 

de R$ 860,70; 

- O maior valor recebido foi de R$ 1.500,00 e o 

menor foi de R$ 440,00; 

- Nenhum acadêmico (dentre os 6 participantes) 

recebe alguma bolsa ou auxílio da instituição; 

- Dos 6 respondentes, 2 (33,3%) exercem 

trabalho remunerado no município. O salário 

mais alto foi de R$ 6.000,00 e o mais baixo de 

R$ 1.220,00. 

 

Tabela de Frequência mesada/auxílio: 

Valores em R$ Alunos 

401 - 500 1 

601 - 700 1 

701 - 800 1 

≤ 1500 1 

TOTAL: 4 

 

 

 

 

Licenciatura em Matemática 

 

- 8 dos 10 respondentes não recebem 

mesada/auxílio; 

- A mesada média dos 2 (20%) respondentes 

restantes é de R$ 850,00; 

- O maior valor recebido foi de R$ 900,00 e o 

menor foi de R$ 800,00; 

- 4 (40%) respondentes informaram receber 

algum tipo de bolsa ou auxílio por parte da 

instituição; 

- Ainda, 6 participantes (60%) informaram 

exercer trabalho remunerado no município. A 

média salarial recebida por eles é de R$ 

1.200,50 mensais. 

 

Tabela de Frequência: não há 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE K - SOMATÓRIO DE CADA CATEGORIA DE GASTO E PERCENTUAIS POR DESPESA (POR CURSO E TOTAL) 

DA UFPR PALOTINA E DA UTFPR TOLEDO 

 
Tabela 32 - Somatório de cada categoria de gasto e percentuais por despesa (por curso e total) da UFPR Palotina – 2014 

GASTOS*/CURSO Agronomia C. Biológicas Eng. Aqui Licenciaturas Tecnologias Med. Vet TOTAL² %³ 

Alimentação R$ 9.471,50 R$ 4.990,00 R$ 1.445,00 R$ 1.693,00 R$ 9.183,00 R$ 22.380,00 R$ 49.162,50 19,1% 

Moradia R$ 20.426,00 R$ 10.185,00 R$ 2.550,00 R$ 2.810,00 R$ 19.538,00 R$ 43.782,80 R$ 99.291,80 38,6% 

Água, Eletr, Tel R$ 5.256,75 R$ 2.429,00 R$ 810,00 R$ 790,00 R$ 4.560,00 R$ 11.131,00 R$ 24.976,75 9,7% 

Lazer R$ 4.087,50 R$ 1.770,00 R$ 1.130,00 R$ 780,00 R$ 4.980,00 R$ 11.849,00 R$ 24.596,50 9,6% 

Cursos R$ 1.883,00 R$ 855,00 R$ 330,00 R$ 50,00 R$ 1.449,00 R$ 2.440,00 R$ 7.007,00 2,7% 

Vestuário R$ 2.092,50 R$ 555,00 R$ 50,00 R$ 225,00 R$ 4.040,00 R$ 3.820,00 R$ 10.782,50 4,2% 

Materiais R$ 1.225,00 R$ 1.185,00 R$ 270,00 R$ 145,00 R$ 1.525,00 R$ 3.710,00 R$ 8.060,00 3,1% 

Médicos R$ 1.587,50 R$ 806,00 R$ 0,00 R$ 155,00 R$ 2.175,00 R$ 4.520,00 R$ 9.243,50 3,6% 

Outros R$ 2.670,00 R$ 999,00 R$ 350,00 R$ 215,00 R$ 2.477,00 R$ 5.220,00 R$ 11.931,00 4,6% 

Poupança R$ 250,00 R$ 200,00 R$ 60,00 R$ 400,00 R$ 290,00 R$ 1.235,00 R$ 2.435,00 0,9% 

Gastos Fora R$ 2.582,50 R$ 400,00 R$ 30,00 R$ 250,00 R$ 2.150,00 R$ 4.370,00 R$ 9.812,50 3,8% 

TOTAL¹ R$ 51.532,25 R$ 24.374,00 R$ 7.055,00 R$ 7.513,00 R$ 52.367,00 R$ 114.457,80 R$ 257.299,05 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa (UFPR, 2014). 

 
Tabela 33 - Somatório de cada categoria de gasto e respectivos percentuais (por curso e total) da UTFPR Toledo – 2014 

GASTOS*/CURSO Eng. Civil Eng. Eletrônica Tec. P. Químicos Tec. Sistemas Lic. Matemática TOTAL² %³ 

Alimentação R$ 17.160,00 R$ 15.287,50 R$ 2.360,00 R$ 1.440,00 R$ 1.305,00 R$ 37.552,50 20,6% 

Moradia R$ 34.354,00 R$ 26.639,19 R$ 4.050,00 R$ 2.600,00 R$ 4.150,00 R$ 71.793,19 39,3% 

Água, Eletr, Tel R$ 6.425,50 R$ 5.726,93 R$ 1.105,00 R$ 440,00 R$ 810,00 R$ 14.507,43 7,9% 

Lazer R$ 8.981,25 R$ 6.287,10 R$ 895,00 R$ 1.310,00 R$ 770,00 R$ 18.243,35 10% 

Cursos R$ 2.195,00 R$ 964,00 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 3.659,00 2% 

Vestuário R$ 3.051,25 R$ 2.005,40 R$ 680,00 R$ 470,00 R$ 600,00 R$ 6.806,65 3,7% 

Materiais R$ 2.444,00 R$ 1.908,50 R$ 400,00 R$ 210,00 R$ 220,00 R$ 5.182,50 2,8% 

Médicos R$ 3.083,50 R$ 1.701,90 R$ 200,00 R$ 230,00 R$ 115,00 R$ 5.330,40 2,9% 

Outros R$ 4.521,00 R$ 3.974,00 R$ 460,00 R$ 0,00 R$ 640,00 R$ 9.595,00 5,3% 

Poupança R$ 962,50 R$ 786,00 R$ 300,00 R$ 3.300,00 R$ 900,00 R$ 6.248,50 3,4% 

Gastos Fora R$ 1.669,50 R$ 1.494,00 R$ 85,00 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 3.748,50 2,1% 

TOTAL¹ R$ 84.847,50 R$ 66.774,52 R$ 10.735,00 R$ 6.700,00 R$ 9.810,00 R$ 182.667,02 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa (UTFPR, 2014). 

Legenda: ¹Total de gastos gerados por curso; ²Total de gastos gerados por categoria de despesa; ³Porcentagem gerada por categoria de despesa. 



 

APÊNDICE L – GASTOS MENSAIS DOS ESTUDANTES PENDULARES E 

GASTOS MÉDIO POR DESPESA DOS ACADÊMICOS DA UFPR PALOTINA E 

UTFPR TOLEDO 
 

Tabela 34 - Gastos mensais dos estudantes pendulares nos municípios de Palotina e 

Toledo 

GASTOS 
TOTAL 

UFPR 
% 

Média por aluno 

UFPR 

TOTAL 

UTFPR 
% 

Média por aluno 

UTFPR 

ALIMENTAÇÃO R$ 2.090,00 43,7% R$ 63,33 R$7.350,00 43,3% R$ 71,36 

LAZER R$ 400,00 8,4% R$ 12,12 R$1.670,00 9,8% R$ 16,21 

CURSOS R$ 0,00 0% R$ 0,00 R$1.909,00 11,2% R$ 18,53 

VESTUÁRIO R$ 510,00 10,7% R$ 15,45 R$ 650,00 3,8% R$ 6,31 

MATERIAIS R$ 830,00 17,3% R$ 25,15 R$3.810,40 22,4% R$ 36,99 

MÉDICOS R$ 90,00 1,9% R$ 2,73 R$ 200,00 1,2% R$ 1,94 

OUTROS R$ 865,00 18,1% R$ 26,21 R$1.395,00 8,2% R$ 13,54 

TOTAL R$ 4.785,00 100% R$ 145,00 R$16.984,40 100% R$ 164,90 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa (UFPR, 2014; UTFPR, 2014). 

 

Tabela 35 - Média de valores (R$) injetados na economia local em virtude da 

permanência dos docentes da UFPR e da UTFPR no município de Palotina e de Toledo 
DESPESA TOTAL GASTO MÉDIA POR TOTAL GASTO MÉDIA POR 

 DOCENTES UFPR DOCENTE UFPR DOCENTES UTFPR DOCENTE UTFPR 

Alimentação R$ 28.650,00 R$ 753,95 R$ 18.664,52 R$ 848,39 

Moradia R$ 32.410,00 R$ 852,89 R$ 18.647,73 R$ 847,62 

Água, Eletr, Tel R$ 9.645,00 R$ 253,82 R$ 6.987,88 R$ 317,63 

Lazer R$ 10.010,00 R$ 263,42 R$ 7.388,63 R$ 335,85 

Cursos R$ 5.220,00 R$ 137,37 R$ 4.066,36 R$ 184,83 

Vestuário R$ 6.860,00 R$ 180,53 R$ 6.624,00 R$ 301,09 

Materiais R$ 5.050,00 R$ 132,89 R$ 3.181,79 R$ 144,63 

Médicos R$ 11.700,00 R$ 307,89 R$ 6.418,15 R$ 291,73 

Outros R$ 22.530,00 R$ 592,89 R$ 16.606,34 R$ 754,83 

TOTAL R$ 132.075,00 R$ 3.475,66 R$ 88.585,38 R$ 4.026,61 

Fonte: elaborada a partir de dados de pesquisa (UFPR, 2014; UTFPR, 2014). 

 

 

Tabela 36 - Média de valores (R$) injetados na economia em virtude da permanência 

dos técnicos-administrativos da UFPR e da UTFPR em Palotina e em Toledo 
GASTOS/CURSO TOTAL GASTO MÉDIA POR TOTAL GASTO MÉDIA POR 

 TAE UFPR TAE UFPR TAE UFPR TAE UFPR 

Alimentação R$ 11.250,00 R$ 535,71 R$ 13.287,23 R$ 632,73 

Moradia R$ 14.704,00 R$ 700,19 R$ 14.308,17 R$ 681,34 

Água, Eletr, Tel R$ 4.090,00 R$ 194,76 R$ 4.603,61 R$ 219,22 

Lazer R$ 4.440,00 R$ 211,43 R$ 6.637,22 R$ 316,06 

Cursos R$ 800,00 R$ 38,10 R$ 3.154,53 R$ 150,22 

Vestuário R$ 4.000,00 R$ 190,48 R$ 4.712,63 R$ 224,41 

Materiais R$ 1.240,00 R$ 59,05 R$ 1.615,51 R$ 76,93 

Médicos R$ 5.500,00 R$ 261,90 R$ 5.095,15 R$ 242,63 

Outros R$ 5.890,00 R$ 280,48 R$ 7.693,27 R$ 366,35 

TOTAL R$ 51.914,00 R$ 2.472,10 R$ 61.107,31 R$ 2.909,87 

Fonte: elaborada a partir de dados de pesquisa (UFPR, 2014; UTFPR, 2014). 



 

APÊNDICE M - ESQUEMA DE AVALIAÇÃO DO SINAES (MEC/INEP) 

 

Figura 8 – Esquema de Avaliação do SINAES (MEC/INEP) 

 
Fonte: elaboração da autora (2014) com base em SINAES (2014). 

 

Legenda: 
I. Autoavaliação: é realizada por comissões instituídas dentro da própria instituição. Essa comissão, chamada 

de Comissão Própria de Avaliação (CPA) segue um roteiro de avaliação implantado pelo CONAES
100

; 

II. Avaliação Externa: estas são realizadas in loco por comissões designadas pelo INEP, também com base nos 

padrões de qualidade impostos pelo CONAES; 

III. Enade: visa auferir o rendimento dos alunos ao longo do curso de graduação, considerando os conteúdos 

programáticos do curso e as competências da profissão. É aplicado aos ingressantes e concluintes (vide 

Quadro 04); 

IV. Avaliação dos Cursos de Graduação: os cursos de graduação devem passar por avaliações periódicas. Assim, 

o Sinaes prevê três tipos de avaliação: i) para autorização: realizada quando uma IES solicita autorização do 

MEC para abrir um curso; ii) para reconhecimento: é feito quando a primeira turma de ingressantes de 

determinado curso finaliza a primeira metade. Nesta etapa, avalia-se o cumprimento do projeto da fase de 

autorização e; iii) para renovação de reconhecimento: é trienal e baseia-se no Conceito Preliminar do Curso - 

CPC
101

. Os cursos com CPC entre 1 ou 2 receberão visita de comissão designada in loco. 

                                                           
100 A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES foi instituída pela Lei 10.861 de 14 de abril 

de 2004 (a mesma que instaura o Sinaes) em seu art. 6º, atribuindo-lhe funções legais de coordenar e supervisionar. 

Porém, a realização da avaliação continuou sob responsabilidade do Instituto Anísio Teixeira -INEP (ROTHEN e 

BARREYRO, 2010, p. 171). 
101 A Portaria Normativa n. 40 sanciona a criação do Conceito Preliminar de Cursos. Ele consiste em uma pré-análise 

elaborada para a renovação de conhecimento de curso, que atribuiu o conceito com base nos dados do Censo da 

Educação Superior e dos resultados do Enade. Caso esta nota previamente atribuída fosse satisfatória, as visitas in 

loco de comissões do INEP podem ser dispensadas. 


