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RESUMO 

 

 

Quais os fatores determinantes na criação de uma universidade pública, principalmente quando essa 

criação se dá num contexto adverso a gastos públicos com o ensino superior?  Esse questionamento 

inicial é que nos levou a buscar compreender e interpretar o que aconteceu em Goiás, no final da 

década de 1990, para que o governo estadual criasse uma universidade sob sua responsabilidade. Essa 

pesquisa pretendeu analisar como se deu o processo de criação, estruturação e expansão da 

Universidade Estadual de Goiás, tendo como parâmetros: a história das políticas públicas do governo 

estadual para a educação superior; a utilização do ensino superior como marketing político; as eleições 

para governador, em 1998 e a reforma da educação superior da década de 1990, implementada pelo 

Governo Federal em consonância com determinações internacionais.  Para tanto, ao analisar os 

estudos sobre educação superior em goiás, é preciso levar em consideração que o processo de 

interiorização foi impulsionado muito mais por fatores político-eleitoreiros do que por questões 

econômicas, pela necessidade de suprir a demanda por ensino superior público ou pela defesa da 

democratização do acesso a esse nível de ensino.  A pesquisa evidenciou que o processo de criação da 

UEG contou com a importante participação dos movimentos sociais.  A expansão ocorrida na UEG  

foi realizada por meio de caráter privatista, uma vez que mais da metade dos alunos matriculados na 

instituição, no período analisados, estudavam em cursos pagos.  Constatou-se também que é de 

extrema importância a qualificação dos docentes da UEG, já que, em agosto de 2006, a instituição 

ainda não havia atingido o patamar mínimo exigido pela LDB, comprometendo assim, todo o trabalho 

desenvolvido na Universidade. 

 

Palavras-chave: UEG. ENSINO SUPERIOR. GOIÁS. EXPANSÃO. POLÍTICAS PÚBLICAS. 
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ABSTRACT 

 

 

 

What are the determining factors in the creation of a public university, especially when that creation 

occurs in a context adverse to public spending with higher education? This initial questioning that led 

us to seek to understand and interpret what happened in Goias, at the end of the decade from 1990 to 

the state government to establish a university under his responsibility. This research sought to examine 

as has the process of creating, structuring and expansion of the State University of Goias, with the 

parameters: a history of public policies of the state government for higher education; the use of higher 

education as political marketing; the elections to governator in 1998 and the reform of higher 

education in the 1990's, implemented by the Federal Government in line with international 

determinations. Thus, when reviewing studies on higher education in Goias, we must take into 

consideration that the process of internalization was driven more by political factors than by elector-

economic issues, the need to meet the demand for higher education or the public defense 

democratization of access to this level of education. The research showed that the process of creating 

the UEG counted with the participation of important social movements. The expansion occurred in 

UEG was done through private character, since more than half of the students enrolled in the 

institution in the period analyzed, studied in courses paid. It was also seen that it is crucial to the 

qualification of teachers UEG since, in August 2006, the institution still had not reached the minimum 

threshold required by Brazilian Educatition Law, thereby jeopardising, the whole work in the 

University. 

 

 

Keywords: UEG. HIGHER EDUCATION. GOIÁS. EXPANSION. PUBLIC POLICIES. 
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INTRODUÇÃO  

 

  A pesquisa, que ora apresentamos, tem como objetivo principal analisar o processo de 

criação, estruturação e expansão da Universidade Estadual de Goiás1. Para tanto, as 

referências do processo de criação da UEG, encontram-se nos seguintes fatores; 

  a) nas iniciativas dos governos estaduais que se sucederam no Estado desde o início do 

século passado, quando começaram a surgir as primeiras faculdades em Goiás, b) a utilização 

do ensino superior, em Goiás, como marketing político e como “promessa de campanha” em 

períodos eleitorais; c) a eleição para governador em 1998; d) a reforma da educação superior 

da década de 1990. 

  A partir, então, dessas referências, nossa preocupação principal está em compreender o 

que aconteceu em Goiás, no final da década de 1990, para que o governo criasse uma 

universidade estatal, num momento em que gastos públicos com a educação superior são 

questionados no Brasil. A inquietação inicial é, então, compreender quais os fatores e atores 

determinantes na criação, estruturação e expansão desta universidade pública. 

  As várias faculdades estaduais, criadas em Goiás, nos últimos 30 anos, tiveram em 

comum a desarticulação de suas ações, a falta de estrutura básica, como laboratórios e 

bibliotecas, até mesmo prédios próprios. Não houve uma preocupação com a qualificação dos 

docentes e servidores técnico-administrativos, com a institucionalização da pesquisa, enfim, 

essas faculdades eram mais escolas de terceiro grau do que instituições de ensino superior. 

Cabe-nos analisar de que maneira essas heranças do ensino superior em Goiás influenciaram a 

trajetória da UEG, de sua criação até o ano de 2004. 

  É necessário também, contextualizar essa trajetória, não como um ato isolado, mas 

repleto de interferências, influências e significados. É preciso, pois, relacionar a criação dessa 

universidade com as novas determinações para a educação superior, não somente no Brasil, 

mas em todo o mundo, cujas determinações, em sua maioria, encontram-se nos novos nexos, 

novos objetivos e novos modelos para as instituições de ensino superior. 

  Um verdadeiro furacão surgiu nas décadas finais do século XX que, ao chegar à praia 

da economia e da política, causou turbulências, reviravoltas, remexendo conceitos, 

revolvendo meta-narrativas. Quando chegou a calmaria, mais do que uma terra devastada, 

existia uma nova. Novas roupagens do capitalismo mundial já se faziam sentir, modificando 

formas e visões de mundo, de sociedade, de economia. 

                                                 
1 Utilizaremos a sigla UEG para nos referirmos à Universidade Estadual de Goiás. 
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  Essa nova roupagem, denominada de neoliberalismo, assentava-se como um modelo 

civilizatório capaz de levar a humanidade à prosperidade até então, impensáveis. Mas para 

isso, era preciso mudanças e transformações estruturais em todos os setores sociais, incluindo 

aí, a educação superior que deveria servir para formar novos trabalhadores, adequados às 

novas determinações do mundo do trabalho. 

  Dessa forma, as universidades passaram por várias transformações que acabaram por 

modificar até mesmo os modelos organizacionais, até então, predominantes no país. O  

discurso da diferenciação, da diversificação e da flexibilização atingiu em cheio a educação 

superior brasileira, categorizando as universidades como produtivas (ou improdutivas), e 

competitivas. Assim, as universidades vão se transformando, cada vez mais em empresas, ou 

seja, referenciadas nos aspectos financeiros e gerenciais. 

  Evidentemente que cada Instituição de Ensino Superior2 irá adaptar-se e/ou resistir a 

esses novos paradigmas das mais variadas formas. Ainda mais no caso do Brasil que tem, na 

diferenciação de suas IES, uma de suas principais características na área do ensino superior. 

  Por isso, que é preciso levar em consideração que a UEG situa-se no setor das 

universidades estaduais brasileiras. Este setor, por não possuir uma política “única” (como no 

setor das federais), é extremamente diverso, contando com universidades importantes, com 

altos índices de qualificação docente, expressivo número de pesquisas e definição 

orçamentária, da mesma forma que o setor das universidades estaduais comporta, em seu 

conjunto, universidades direcionadas quase que exclusivamente para a formação de 

professores, com baixa qualificação dos docentes e “incertezas” orçamentárias. 

  Com o objetivo de equacionar essas questões, buscamos um caminho de pesquisa que 

possibilitasse uma visão geral sobre o tema. Nesse sentido, buscamos sistematizar uma ampla 

revisão da literatura sobre ensino superior em Goiás. Utilizamos para isso, várias teses e 

dissertações que foram apresentadas aos Programas de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Goiás e da Universidade Católica de Goiás, entre outras. 

  Utilizamos também os documentos oficiais (Leis, Decretos, Normas, Estatutos, 

Regimentos, Planos de Desenvolvimento Institucional, Planos Diretores, etc.) que pudessem 

nos dar uma possibilidade de visualização de como se deu a expansão do ensino superior em 

Goiás por meio de iniciativas, tanto do Legislativo como do Executivo estadual. 

  Para fazer esta análise documental, foram imprescindíveis as pesquisas realizadas no 

Conselho Estadual de Educação; na Superintendência de Ensino Superior da Secretaria de 

                                                 
2 Utilizaremos a sigla IES para nos referirmos às Instituições de Ensino Superior 
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Ciência e Tecnologia; no Instituto Histórico e Geográfico de Goiás; no Núcleo de Estudos, 

Pesquisas e Documentação Educação, Sociedade e Cultura (NEDESC) da Faculdade de 

Educação da UFG e nos Departamentos de Catalogação dos jornais Diário da Manhã e O 

Popular. 

  A rede mundial de computadores foi uma ferramenta importante na aquisição de 

documentos de difícil acesso em sua versão impressa. Por isso, visitamos constantemente os 

sítios do Ministério da Educação, do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPED) e de vários outros órgãos dos governos estaduais e federal. 

  Para traçar um panorama das universidades estaduais no Brasil, visitamos as páginas 

na internet que estas instituições mantêm, além de visitarmos os sítios dos governos estaduais, 

das secretarias estaduais de educação, das secretarias de ciência e tecnologia dos Estados, 

assim como dos Conselhos Estaduais de Educação e das várias associações que congregam as 

universidades estaduais. 

  Utilizamos também o recurso das entrevistas com pessoas que participaram ativamente 

da trajetória da UEG, que nos comprometemos a analisar. O objetivo era conhecer as 

informalidades ou os bastidores políticos tão agregados ao processo que culminou com a 

criação da instituição. 

  Para tanto, entrevistamos a ex-secretária de educação e ex-secretária de ciência e 

Tecnologia do governo estadual, professora Raquel Teixeira; o ex-secretário de Ciência e 

Tecnologia do Estado, professor Gilvane Felipe, que na época, coordenou todo o processo de 

organização da UEG; professora Marlene de Oliveira Lobo Faleiro; ex-professora e ex-

diretora da Faculdade de Educação da UFG, na época, presidente do Fórum Goiano em 

Defesa da Escola Pública, que reunia uma série de entidades e movimentos sociais 

relacionados com a educação em Goiás; por fim, entrevistamos também o professor Marcos 

Elias, que esteve à frente da coordenação da Estatuinte da UEG, que possibilitou a 

participação de toda a comunidade universitária na elaboração dos documentos fundamentais 

da UEG, como seu Estatuto, Regimentos, etc. 

  Apesar de ter acesso a um grande número de documentos oficiais, liberados pela 

própria administração da UEG e pela Superintendência de Ensino Superior da Secretaria de 

Estado de Ciência e Tecnologia, outros, relacionados à situação financeira da instituição, não 

foram liberados para análise. Junta-se a esse fator complicador outras duas questões que de 

uma forma ou de outra, dificultou a elaboração deste trabalho: um relacionado ao banco de 
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dados das antigas faculdades estaduais isoladas que compuseram a UEG e a provisoriedade 

que marcou o início dos trabalhos da instituição. 

  Como dito anteriormente, as faculdades estaduais em Goiás, antes da criação da UEG, 

tinham pouca ou nenhuma relação entre si. Dessa forma, não se preocupou, na época, em 

estabelecer, por exemplo, um banco de dados único, ou então a unificação de currículos, 

calendários, metodologias, etc. Ao criar a UEG, era preciso também, estabelecer um canal de 

comunicação que possibilitasse a aglutinação de dados das várias unidades universitárias que 

compuseram a UEG. Por isso, os dados da instituição (número de alunos, professores, 

servidores, cursos, orçamentos, programas de extensão, entre muitos outros) somente 

começaram a ser mais sistematizados depois de 2002, quando se iniciou uma política de 

comunicação interna mais eficiente.  

  Optou-se por definir o ano de 1999 como recorte temporal desta pesquisa, para que 

pudéssemos perceber como a UEG foi se estruturando em seus momentos iniciais, mesmo 

com as graves dificuldades pertinentes, entre elas, a falta de dados, que, na análise de alguns 

indicadores, foi preciso ampliar o recorte temporal para 2005 ou mesmo, 2006.  

  A partir então dessas linhas gerais que apontavam para uma análise da criação da 

UEG, o trabalho acabou sendo dividido em três capítulos de forma que todos esses elementos 

citados fossem se articulando. 

  O primeiro capítulo trata de apresentar uma breve descrição dos modelos 

universitários que mais contribuíram para a formação do sistema de educação superior no 

país, quais sejam, o modelo francês (ou napoleônico) e o modelo alemão (ou humboldtiano). 

Esses dois modelos foram (e ainda são) importantes para que possamos analisar (de modo 

didático) as várias IES brasileiras. Entretanto, as novas determinações para o ensino superior 

acabaram por estabelecer novos parâmetros organizativos das IES. Dessa forma, analisa-se, a 

partir das reformas universitárias da década de 1990, como a educação superior brasileira vem 

se organizando nestes últimos anos e como as universidades estaduais vem se relacionando 

com essas novas determinações, principalmente depois que o neoliberalismo avançou sobre o 

Palácio do Planalto, sobre as empresas, sobre o mercado financeiro e também, sobre as 

universidades. 

  O segundo capítulo faz um retrospecto sobre a educação superior em Goiás, sob duas 

vertentes; a primeira, numa análise historiográfica, tendo como ponto de partida, as pesquisas 

já realizadas sobre o tema que, para tal, foram analisadas as várias teses e dissertações que 

tem na educação superior em Goiás, o seu objeto de estudo e análise; a outra vertente de 

composição deste retrospecto constitui-se pela análise da história da estruturação e 
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consolidação da educação superior no Estado, enfocando, prioritariamente, as iniciativas do 

Executivo e Legislativo goianos. A importância desse retrospecto reside na possibilidade de  

identificar e compreender os vários olhares que se debruçaram sobre o projeto de criação de 

uma universidade pública estadual em Goiás, antes, durante e depois do processo de criação 

da UEG. 

  No terceiro capítulo, trataremos de compreender esse processo, desde as eleições para 

governador do Estado em 1998 até a estruturação e expansão da UEG. A reorganização das 

forças políticas em Goiás e a articulação dessas novas forças políticas com os movimentos 

sociais e com partidos políticos que tradicionalmente tinham uma relação mais orgânica com 

a discussão sobre educação superior no Estado, foram fundamentais para que o projeto de 

criação de uma universidade pública estadual fosse retirado da “gaveta”. 

  Logo após a criação da UEG, ela precisava tomar forma. Existiam como dito 

anteriormente, uma rede de faculdades isoladas, espalhadas pelas diversas regiões do Estado. 

Era preciso criar uma organicidade e uma estrutura capaz de adequar essas faculdades numa 

única instituição. A UEG, logo após a sua criação começou a se expandir significativamente, 

tanto que, em 2006, ela estava entre as 10 maiores universidades do país em número de 

estudantes matriculados. Faz-se então, nesse capítulo, uma análise dos processos de 

estruturação e expansão da UEG, a fim de compreender os parâmetros e os objetivos destes. 

  Por fim, nas Considerações Finais busca-se fazer uma análise do processo de criação, 

estruturação e expansão da UEG, identificando as contradições desses processos além de 

enfatizar a necessidade de estabelecer um projeto de universidade que seja capaz de atender as 

demandas da população do Estado, da comunidade acadêmica e do desenvolvimento 

econômico e social de Goiás. 
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CAPÍTULO 1 

UNIVERSIDADES ESTADUAIS BRASILEIRAS. 

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONAIS E HISTÓRICAS 

 

 

 

 Neste capítulo, trataremos de analisar os dois modelos mais significativos de 

universidades e como estes modelos influenciaram no processo de elaboração da UEG.  Esta 

análise fundamentará a análise da UEG no contexto do setor das universidades estaduais 

brasileiras.   

 

1.1. Os modelos de universidade 

 

  A criação de uma universidade vai muito além dos aspectos legais e burocráticos. O 

tipo de universidade que se idealiza é fruto, pois, de reflexões, ideais, paradigmas, das 

relações entre a academia, a sociedade e o mercado assim como das relações entre o Estado, a 

universidade, a comunidade e a sociedade civil. 

  Para HORTALE e MORA (2004), a constituição do conceito de Estado-Nação na 

Europa, significou uma profunda mudança nas universidades européias que, antes privadas, 

passam às mãos do Estado. Junta-se a esse fator, a ascensão da Revolução Industrial que 

exigia das universidades a formação de novos profissionais. 

  Conforme SAVIANI (2004), esses elementos nunca aparecem de forma isolada, pois, 

na medida em que um prevalece sobre o outro, vão se constituindo diferentes modelos 

institucionais. Dessa forma, quando o Estado passou a prevalecer na direção da educação 

superior, surgiu o modelo napoleônico, quando a sociedade civil prevaleceu, deu-se o modelo 

anglo-saxônico (e/ou estadunidense). Já quando a autonomia da comunidade acadêmica foi 

preponderante, surgiu o modelo prussiano (alemão ou humboldtiano). 

  E esses tipos (ou modelos institucionais) irão influenciar as funções da universidade; 

que tipo de pesquisas realizar; que cursos e/ou profissões serão prioritárias; de que maneira o 

conhecimento será produzido e socializado, enfim, que tipo de homem se deseja formar. 

  Buscamos, de forma sintetizada, compreender os modelos de universidades em seus 

aspectos mais "puros", ou seja, em suas características e concepções originais. Esses modelos 

influenciaram o processo de criação das universidades no Brasil, apesar de suas 

peculiaridades, adaptações e hibridações. Por serem os dois modelos mais importantes na 
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consolidação das universidades do Brasil, serão analisados, de forma mais sistematizada, os 

modelos francês e alemão. 

  A compreensão destes modelos e suas respectivas modificações que aconteceram no 

Brasil, faz-se necessária uma vez que, a criação da Universidade Estadual de Goiás não é um 

fato isolado, portanto, reflexo de um movimento há muito existente no país. 

 

1.1.1. O modelo francês 

 

  Apesar do ensino superior já existir na França, desde a Idade Média, a Revolução 

Francesa e o governo de Napoleão Bonaparte modificaram substancialmente sua essência. 

  Conforme MOROSINI apud ANASTASIOU (1999), o ensino superior na França 

passa a ter como objetivos, servir ao governo, formando os burocratas que desempenhariam 

funções no recém Estado republicano. Além de estarem vinculadas ao Estado, as faculdades, 

outrora isoladas, se agregaram em autarquias ou em federações de unidades (independentes). 

  Cada unidade tinha como objetivo a formação de uma única especialidade que 

diplomava os alunos para uma determinada profissão. 

 

Na reforma napoleônica, observamos o controle estrito da formação em conformidade 
com a nova ordem social; a tirania do diploma do Estado, abrindo o direito para o 
exercício de uma profissão precisa; a regulamentação detalhada dos programas 
uniformes; o monopólio da colação de graus pelo Estado. (CHARLE & VERGER 
apud PAULA. 2002, p.124). 

 

  Segundo PAULA (2002), o ensino superior francês, após a revolução, e por um 

período de aproximadamente cem anos (1793-1896), organizou-se como um sistema de 

escolas superiores autárquicas - que não atendiam pelo nome de universidade - organizadas 

como um serviço público, assim como o ensino primário, o secundário e o normal. 

  Ainda segundo PAULA (2002), no final do século XIX, estas escolas isoladas foram 

reorganizadas constituindo-se um corpus de faculdades autárquicas que depois passaram a se 

chamar universidade. Entretanto, estas universidades funcionavam muito mais como uma 

federação de unidades independentes do que o estrito sentido do termo. 

  Neste processo de transformação, foram separadas as instituições que se dedicavam à 

pesquisa daquelas que se dedicavam ao ensino, criando-se uma hierarquia entre as “grandes 

escolas”, voltadas para a pesquisa científica e para a formação de alto nível das elites 
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intelectuais, e as universidades, responsáveis por um ensino mais massificado. A pesquisa, 

portanto, era praticada fora das universidades. 

  Dessa forma, o modelo francês-napoleônico, caracterizava-se por uma organização 

não-universitária, mas profissionalizante, centrado nos cursos/faculdades e na defesa dos 

ideais revolucionários, sendo os professores os guardiões do novo regime. 

 

Todas as escolas da universidade imperial tornarão por base de seu ensino; 1º - os 
preceitos da religião católica; 2º - a fidelidade ao imperador, à monarquia imperial, 
depositária da felicidade dos povos e à dinastia napoleônica, conservadora da unidade 
da França e de todas as idéias liberais proclamadas pela Constituição; 3º - a 
obediência aos estatutos do corpo docente, que tem por objeto a uniformidade de 
instrução, e que concorrem para formar, para os cidadãos, ligados à sua religião, a 
seus princípios, à sua pátria e à sua família. (AULARD, apud ANASTASIOU, 1999, 
p. 4 8). 

 

  Esse modelo institucional da educação superior influenciou, em grande parte, as 

instituições brasileiras, desde o século XVIII, como veremos mais à frente. 

 

1.1.2. O modelo alemão 

 

  Os alemães também desenvolveram uma concepção de universidade, diferente daquela 

proposta pelos franceses.   

Entre as características mais marcantes desta concepção, segundo PAULA (2002), 

destacam-se a preocupação fundamental com a pesquisa e com a unidade entre esta e o 

ensino; a formação geral e humanista, ao invés da formação meramente profissional; a 

autonomia (relativa) da universidade diante do Estado e dos poderes políticos; a concepção 

idealista e não-pragmática de universidade, em detrimento da concepção de universidade 

como prestadora de serviços ao mercado e à sociedade-, o fraco vínculo entre intelectuais e 

poder político, ou seja, ligação não-imediata entre intelligentzia e poder; e a concepção liberal 

e elitista de universidade; além da estreita ligação entre a formação das elites dirigentes e a 

questão da nacionalidade. 

  Segundo ainda PAULA (2002), o modelo alemão estabeleceu-se a partir da fundação 

da Universidade de Berlim, por Humboldt3 , em 1810, cujo padrão foi estipulado para 

reformar as demais universidades alemãs. 

                                                 
3 As reflexões sobre o papel da universidade foram fundamentais para a constituição do modelo alemão. Por trás 
dessas reflexões estão os filósofos Fichte Schelling, Schleiemacher e Humboldt que foram responsáveis pela 
fundação da Universidade de Berlim, em 1810. (PAULA, 2002). 
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  Neste modelo, destacava-se a importância da pesquisa como função primordial da 

universidade, ao lado do ensino. Outra característica importante da concepção alemã de 

universidade diz respeito à autonomia da comunidade universitária frente ao Estado, apesar de 

sua dependência financeira. 

  Assim como na França, os professores também tinham um destacado papel neste 

processo de reforma da universidade na Alemanha. 

 

o professor universitário, mais que um funcionário Público, deveria assumir o papel de 
membro de uma corporação científica, reivindicando a autonomia da pesquisa e do 
ensino, o que implica a sua independência das pressões e demandas externas à 
aventura do sabe (PAULA, 2002, p.126). 

 

  Todo este processo de transformação pela qual passou a universidade na Alemanha 

tem a ver, também, com o processo de edificação nacional, uma vez que, o país, naquele 

momento, empobrecido e dividido em diversos principados e ducados autônomos, unificou-se 

numa única nação. Era preciso, pois, constituir esse sentimento de nacionalidade, resistindo à 

colonização intelectual da nobreza alemã pela ilustração francesa (CUNHA, 2006, p. 72). 

  Segundo ANASTASIOU (1999), além da questão da nacionalidade, a universidade 

alemã precisava também responder à Revolução Industrial, já iniciada na França e na 

Inglaterra. Era preciso, então, que a pesquisa e a ciência alemãs, por meio de suas 

universidades, entrassem no competitivo campo científico daquele final de século XIX. 

  A partir desses princípios, esses dois modelos de universidade passaram a ser copiados 

por vários países do mundo, inclusive no Brasil. 

 

1.1.3. Influência dos modelos francês e alemão na educação superior brasileira 

 

  Em análise feita por MOROSINI apud ANASTESIOU (1999), o ensino superior 

brasileiro, durante o Brasil Colônia, iniciou-se com as primeiras escolas isoladas, em 1808, 

adotando-se o modelo francês-napoleônico, que se caracterizava por uma organização não-

universitária, mas profissionalizante, portanto, centrado nos cursos/faculdades. 

  Visavam a formação de burocratas para o desempenho das funções do recém-criado 

“Estado brasileiro” que começou a se organizar com a vinda da família real portuguesa. 

  Segundo ANASTESIOU (1999), o modelo francês, já existente no Brasil desde as 

primeiras faculdades isoladas, tinha como objetivo principal a formação de profissionais, que, 

“mantendo-se na defesa de seus valores de classe, dá continuidade e manutenção ao sistema, 
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cooptando-se aos interesses do Estado, desconhecendo ou desconsiderando os problemas 

nacionais”. 

  Conforme MOROSINI & FRANCO apud ANESTESIOU (1999), por sua vez, o 

modelo humboldtiano influenciou a criação da Universidade de São Paulo (USP) e ampliou 

sua influência no país com a política de redemocratização no final dos anos 1970, o que pode 

ser verificado pela participação dos professores nos Comitês de agências federais, como o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e em todo o incentivo dado aos 

programas de pós-graduação em todo o país. 

  Para PAULA (2002) são várias as divergências entre as concepções alemã e francesa 

de universidade, senão, vejamos; Segundo a autora, o modelo alemão enfatiza a importância 

da pesquisa na universidade e mais do que isto, parte da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão ao passo que no modelo francês, a pesquisa não é tarefa primordial da 

universidade, havendo dissociação entre universidades que se dedicam fundamentalmente ao 

ensino e "grandes escolas", voltadas para a pesquisa e a formação profissional de alto nível. 

  Enquanto o modelo francês volta-se para a formação especializada e 

profissionalizante, por meio de escolas isoladas, o alemão enfatiza a formação geral, científica 

e humanista, com enfoque na totalidade e universalidade do saber e na conseqüente 

importância da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras como órgão central da universidade. 

  No modelo napoleônico, a educação superior é mantida e dirigida pelo Estado, 

tornando-se uma espécie de aparelho ideológico deste, com pequena autonomia frente aos 

poderes políticos, já no modelo de universidade alemã, mesmo que seja uma instituição do 

Estado e por ele mantida, além de estar sob a sua vigilância e fiscalização, conservou uma 

parte notável do seu caráter corporativo e deliberativo, gozando de liberdade de ensino e de 

pesquisa. Enquanto a intelligentzia francesa possuía forte vínculo com o Estado e com a 

política napoleônica, os intelectuais alemães mantinham uma posição de maior neutralidade 

frente aos poderes políticos instituídos. 

  Conforme PAULA (2002) a influência francesa sobre a concepção organizacional 

(institucional) da educação superior brasileira pode ser detectada, sobretudo no Rio de 

Janeiro. Isto porque o modelo napoleônico de universidade, caracterizado por escolas isoladas 

de cunho profissionalizante, com dissociação entre ensino e pesquisa e grande centralização 

estatal, marcou profundamente a organização da Universidade do Rio de Janeiro em 1920. 

  Não houve, como em São Paulo, a preocupação de introduzir a pesquisa como uma 

das principais finalidades da universidade, nem com a constituição de uma Faculdade de 
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Filosofia, Ciências e Letras, entendida como coração da universidade ou como centro 

integrador e catalisador da idéia de universidade, responsável pela pesquisa e pela ciência 

livre e desinteressada, características do modelo universitário alemão do século XIX, que 

influenciou a organização da USP. 

  Segundo PAULA (2002), no caso brasileiro, a centralização do ensino superior e o seu 

controle acentuado pelo Estado tiveram início com a Reforma do Ensino Superior Francisco 

Campos e com a instituição do Estatuto das Universidades Brasileiras, ambos de 1931. 

  A partir do final da década de 1950, a universidade brasileira começa a sofrer muitas 

críticas. Governo e comunidade acadêmica se mobilizam na direção de sua formulação. 

Entretanto, com o golpe militar de 1964, as reivindicações do movimento estudantil e dos 

professores mais progressistas, identificados com a reformulação estrutural da universidade e 

da sociedade brasileiras, foram distorcidas e absorvidas pelos técnicos do Ministério da 

Educação e Cultura - MEC e pelos consultores estadunidenses que os auxiliaram a reformar a 

educação superior brasileira. 

  Estas diretrizes foram apontadas pelos Acordos MEC/USAID e Plano Atcon e, por 

meio deles, a influência estadunidense na educação superior brasileira faz-se sentir de forma 

mais acentuada4. 

  Assim a Lei  nº 5540/68, responsável pela reforma universitária, incorpora várias 

características da concepção universitária estadunidense, a saber: 

  a) vínculo linear entre educação e desenvolvimento econômico, entre educação e 

mercado de trabalho; 

  b) estímulo às parcerias entre universidade e setor produtivo; 

  c) instituição do vestibular unificado, do ciclo básico ou primeiro ciclo geral, dos 

cursos de curta duração, do regime de créditos e matrícula por disciplinas, todas estas medidas 

visando uma maior racionalização para as universidades; 

  d) fim da cátedra e a instituição do sistema departamental; 

  e) criação da carreira docente aberta e do regime de dedicação exclusiva; 

                                                 
4 Os acordos MEC/USAID, foram firmados entre o governo brasileiro e o governo norte-americano, através da 
USAID (Agência Norte-americana para o Desenvolvimento Internacional), e tinham como objetivo (oficial) a 
cooperação entre os dois países, visando a "modernização" do sistema educacional do Brasil. O Plano Atcon 
(que expressava as teses do assessor da USAID, Rudolph Atcon, convidado da Diretoria de Ensino Superior do 
MEC para ser um dos principais idealizadores da reformulação da universidade brasileira e do CRUB) defendia 
a desestatização da Universidade, a total autonomia para se desenvolver enquanto empresa privada. Para tanto a 
administração universitária deveria ter como parâmetro o modelo industrial de gestão. (SANTOS & AZEVEDO, 
2003) 



 26 

  f) expansão do ensino superior, através da ampliação do número de vagas nas 

universidades públicas e da proliferação de instituições privadas, o que provocou uma 

massificação desse nível de ensino; 

  g) a idéia moderna de extensão universitária; h) ênfase nas dimensões teóricas-

administrativa do processo de reformulação da educação superior, no sentido da 

despolitização da mesma (PAULA, 2002). 

  É preciso, porém, enfatizar que o modelo estadunidense passou a influenciar a 

universidade brasileira mais ativamente a partir da década de 1940 quando são intensificadas 

as bolsas e visitas de professores brasileiros a centros estadunidenses de pesquisa e muitas das 

práticas ali existentes foram adotadas no Brasil. Entretanto, a influência estadunidense atingiu 

seu apogeu a partir dos anos de 1960 após o golpe militar de 1964. 

  Para MARINHO apud SANTOS & AZEVEDO (2003); 

 

as intervenções norte-americanas no ensino superior brasileiro remontam ao início 
do século XX, especialmente com a Fundação Rockefeller e suas relações 
filantrópicas com a Universidade de São Paulo (USP) entre as décadas de 1930 e 
1950. Houve neste período uma redefinição da hegemonia econômica mundial pós 
Segunda Guerra Mundial, com a ascensão dos Estados Unidos e a descensão da 
Europa. O mesmo ocorre no interior da educação brasileira; a hegemonia cultural 
francesa se mantém nas humanidades, mas dá lugar à norte-americana nas exatas e 
biológicas. Neste sentido os ideais empresariais do american way of life, em sua fase 
expansionista mais voraz, vão criando caminhos mais eficientes para a intervenção 
norte-americana na educação dos países periféricos. 

 

  Segundo PAULA (2002), o modelo estadunidense caracteriza-se pelo estreitamento 

dos ideais humboldtianos (o binômio ensino-pesquisa) com aspectos funcionais (prestação de 

serviços), ajustando-se, dessa forma, às necessidades da expansão e massificação da educação 

superior e do desenvolvimento da sociedade de consumo. 

  A pesquisa como função do ensino superior (característica do modelo alemão), e a 

articulação da universidade com o setor produtivo, chegam ao Brasil por meio da concepção 

estadunidense de universidade. 

 

a universidade moderna foi uma importação da Alemanha para América, sendo os 
estabelecimentos existentes transformados em centros de ensino graduado e de 
pesquisa e, principalmente, da evolução e da organização universitária surge o 
departamento. Este tem vida autônoma e engloba um ramo do conhecimento. 
(BOAVENTURA apud ANASTASIOU 1999). 
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  A Lei nº 5.540/68, segundo CUNHA (2000, p, 178-180), também determinou que a 

universidade fosse o modelo organizacional do ensino superior, contrapondo-se com a 

tradição brasileira de expandir o ensino superior por meio de faculdades isoladas. 

  Estas mesmas faculdades isoladas teriam então, um caráter excepcional e transitório. 

Entretanto, apesar da lei, o número de faculdades isoladas cresceu enormemente a partir das  

décadas seguintes (conforme veremos no capítulo II). 

  Segundo PAULA (2002), a idéia de racionalização foi o princípio básico da Reforma  

Universitária de 1968, dela derivando as demais diretrizes, fundamentadas na linguagem 

tecnicista e empresarial; eficiência, eficácia, produtividade, passam a fazer parte de qualquer 

planejamento para a área da educação superior. Isto porque o processo educacional foi 

associado à produção de uma mercadoria que, como todo processo econômico, implicava em 

um custo e um beneficio. 

  É preciso, pois, ressaltar que, essa busca de uma maior racionalidade instrumental para 

as universidades, sobretudo as públicas, ressurge no cenário brasileiro com mais força a partir 

da década de 1980, num novo contexto político, econômico e social. 

  As universidades públicas, no contexto do neoliberalismo, são vistas pelos "novos 

pensadores" como "improdutivas" e ineficazes. Para rever tal situação, na perspectiva 

neoliberal, era necessário estabelecer novos paradigmas, pelos quais, o ensino superior 

brasileiro, deveria se orientar. Assim, a avaliação da produtividade, tanto da comunidade 

acadêmica como da instituição e de sua produção científica, a ingerência da lógica do capital 

no planejamento das ações e a busca de novas fontes de financiamento passaram a ser 

preponderantes na organização do ensino superior. 

  Para CUNHA (2000), a partir de janeiro de 1995, várias medidas foram tomadas para 

reformar o campo educacional em todos os níveis e modalidades e que, para isso, foram 

aprovadas emendas constitucionais, leis, decretos e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) com vistas a adaptar a educação brasileira às novas determinações e 

conceitos advindos, principalmente, das agências financeiras internacionais. 

 

1.2.  As novas (?) roupagens da educação superior brasileira ou a constituição de novos 

modelos institucionais. 

 

  Para iniciarmos uma análise da política para a educação superior no Brasil, precisamos 

levar em consideração que a história do Brasil é marcada pelo patrimonialismo, pela 
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utilização do público para beneficio do privado e do particular, pelo clientelismo e pelos 

pactos de conciliação entre as camadas dominantes. 

  E foi assim, também, na transição da ditadura para o período de transição democrática 

em que, mais uma vez, foi pactuado entre as elites econômicas e políticas que já estavam 

estabelecidas no poder durante o regime militar, permanecendo no período de democratização 

o mesmo grupo dirigente da ditadura (CHAUÍ, 2001). 

  Essa mesma elite foi a responsável pelo crescimento exponencial da dívida externa 

brasileira, contribuindo ainda mais para que o país não conseguisse resolver os graves 

problemas sociais já existentes. 

  É neste contexto que o governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) propôs a 

partir de 1999, uma reforma do Estado brasileiro. 

  Uma das principais estratégias apresentadas por FHC foi a reforma das concepções e  

funções do Estado, tendo, para isso, inclusive, criado um Ministério – O Ministério da 

Administração e Reforma do Estado (MARE) - que elaborou as diretrizes do Plano Diretor da 

Reforma do Estado (1995). 

  De acordo com o Plano, a reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da 

redefinição do papel do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento 

econômico e social para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse 

desenvolvimento (BRASIL, MARE, 1995). 

  Além da privatização, as outras estratégias de reforma do Estado são a publicização e a 

terceirização. Terceirização e publicização são assim definidas por BRESSER PEREIRA: 

  

Terceirização é o processo de se transferir, para o setor privado, serviços auxiliares ou 
de apoio, antes administrados pelo setor público. A publicização consiste na 
transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais e científicos que 
hoje o Estado presta. O conceito de publicização significa “transformar uma 
organização estatal em uma organização de direito público, privado, não-estatal” 
(1997, p.07). 

 

  Para o então Ministro BRESSER, a educação está incluída nessa forma de 

propriedade: 

 

O Estado Social-Liberal que é social porque mantém suas responsabilidades pela área 
social, mas é liberal porque acredita no mercado e contrata a realização dos serviços 
sociais de educação, saúde, cultura e pesquisa científica de organizações públicas não-
estatais é que financia o fundo perdido com orçamento público (1997, p. 14). 
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  A política educacional brasileira, na década de 1990, fez parte do projeto de reforma 

do Estado que, tendo como diagnóstico da crise, a crise do Estado e não do capitalismo, 

buscou racionalizar recursos, diminuindo o seu papel no que se refere às políticas sociais. 

 

A década de 1990, com a ascensão das políticas neoliberais no país, cujos eixos 
centrais foram o ajuste fiscal e a implantação do Estado mínimo, tomou curso um 
controle e/ou corte nos gastos públicos, de dimensões drásticas, além da expressiva 
privatização de empresas estatais e de serviços públicos de uma maneira geral. 
Entendia-se que o Estado deveria deixar de ser o responsável direto pelo 
desenvolvimento econômico e social por meio da produção de bens e serviços, 
devendo, outrossim, fortalecer seu propósito de promotor e regulador desse 
desenvolvimento. Sua função estaria restrita a uma “ação redistributiva” dos bens 
sociais e ao cumprimento do objetivo de garantir a ordem interna e a segurança 
externa. (MANCEBO, 2004). 

 

  Ao analisar os projetos de política educacional, CATANI e OLIVEIRA (2002) 

constatam que a redefinição do papel do Estado está se materializando por meio de dois 

movimentos: de contradição Estado mínimo/Estado máximo, que se apresenta nos processos 

de centralização/descentralização dos projetos de política educacional. 

  Ainda segundo os autores, o movimento de centralização/descentralização da atual 

política, no qual é descentralizado o financiamento e centralizado o controle, é parte da 

proposta de redefinição do papel do Estado. 

  O que resulta desse pensamento é a desobrigação, por parte do Estado, em financiar as 

políticas públicas para a educação em nível superior, uma vez que o investimento na educação 

básica, a racionalização dos recursos, elaboração de diretrizes e parâmetros curriculares 

nacionais, avaliação das instituições e um maior aporte financeiro da comunidade e dos pais 

são as diretrizes balisares das políticas educacionais por um viés neoliberal. 

  Junta-se a esses fatores, o redirecionamento da educação superior com vistas à se 

adequar às exigências de formação profissional já que novas roupagens foram se 

consolidando no campo social, político, econômico e cultural a partir da década de 1990. 

  As novas tecnologias da informação (internet, transmissão via-satélite, etc.) que 

aceleram e tomam a comunicação e a informação “on line”, além das transformações do 

mundo do trabalho, com suas novas formas de gestão, novos modelos de produção, utilização 

da robótica e da informática, ou seja, todo o processo de reestruturação produtiva obriga as 

universidades a se adequarem a esta nova realidade, formando profissionais cada vez mais 

polivalentes, conectados, especialistas, capazes de trabalhar em equipe e fazer com que o 

mercado se expanda e prospere. 
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  É por essas e outras razões que, muito mais do que um modelo de desenvolvimento 

econômico, os pensadores do neoliberalismo preocupam-se sistematicamente em inculcar 

seus pressupostos de forma hegemônica e das mais variadas formas nos diversos setores das 

sociedade. 

 

a presente ofensiva neoliberal precisa ser vista não apenas como uma luta em tomo da 
distribuição de recursos materiais e econômicos (o que também é) nem como uma luta 
entre visões alternativas de sociedade (idem) mas sobretudo, como uma luta para criar 
categorias, noções e termos através dos quais se podem nomear a sociedade e o 
mundo. Assim, o discurso liberal acaba por fixar as formas de como podemos pensar a 
sociedade (GENTILLI, 1997, p. 16). 

 

  Ao fazer um balanço do neoliberalismo no Brasil, no início da década de 1990, 

ANDERSON (2003), corrobora com os autores anteriormente citados: 

 

Economicamente, o neoliberalismo fracassou, não conseguindo nenhuma revitalização 
básica do capitalismo avançado. Socialmente, ao contrário, o neoliberalismo 
conseguiu muito dos seus objetivos, criando sociedades marcadamente mais desiguais, 
embora não tão desestatizadas como queria. Política e ideologicamente, todavia, o 
neoliberalismo alcançou êxito num grau com o qual seus fundadores provavelmente 
jamais sonharam, disseminando a simples idéia de que não há alternativas para os seus 
princípios, que todos, seja confessado ou negado, tem de adaptar-se a suas normas. (p. 
23). 

 

  A aproximação entre os setores produtivos e educacionais, em especial a educação 

superior, é um fato quase que irreversível neste estágio de desenvolvimento do capitalismo 

mundial. 

  Utilizando o lembrete de SILVA JUNIOR (2003) é interessante notar a contradição 

deste movimento. Ao mesmo tempo em que as universidades são questionadas quanto à 

qualidade do ensino, quanto aos conteúdos nela desenvolvidas, quanto à eficiência de seu 

processo de produção e distribuição do conhecimento, externamente ela se reveste de um 

papel estratégico na economia dos países e dos blocos regionais, constituídos na nova ordem 

econômica mundial. 

  Ainda para SILVA JUNIOR (2003), isto implica dizer que a chamada Terceira 

Revolução Tecnológica5 provavelmente corresponderá a uma revolução no âmbito da 

                                                 
5 A primeira revolução tecnológica ocorreu em tomo de 1780, sob o comando da Inglaterra, Conhecida como a 
“revolução do ferro e do carvão", teve como carro-chefe a indústria têxtil e baseou-se na produção fabril, semi-
artesanal e de trabalho qualificado, pesado e insalubre. o segundo salto tecnológico se deu por volta de 1913, 
com a “revolução do aço e da eletricidade”, nos Estados Unidos. A introdução de uma nova forma de produção o 
fordismo, com sua estratégia de linha de montagem e produção em série - impulsionou as indústrias 
automobilística e eletromecânica, além do setor petrolífero. A terceira revolução tecnológica (a atual) começou 
na segunda metade da década de 60 e se consolidou nos anos 70 com o sistema flexível de produção (toyotismo, 
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Academia. As demandas emergentes dessa revolução tecnológica impõem à universidade, 

mudanças em seu conteúdo, em sua forma de gestão e em suas relações com outras 

instituições universitárias e de outros setores. 

  Segundo LIMA (2003), uma das características mais marcantes da década de 1990 foi 

o desencadeamento do processo de privatização em vários setores da sociedade; se antes, 

próprio do setor produtivo, a privatização acabou por direcionar as políticas públicas para os 

mais diversos setores como a previdência, obras de infra-estrutura, desestatização da 

economia; saúde e evidentemente, a educação. 

  Para a autora, o processo de privatização envolve dois movimentos: a expansão de 

instituições privadas por meio da liberalização dos serviços educacionais e o direcionamento 

das instituições públicas para a esfera privada por meio das fundações de direito privado, das 

cobranças de taxas e mensalidades, do corte de vagas para contratação dos trabalhadores em 

educação e corte de verbas para a infra-estrutura destas instituições. 

  Mas é importante levar em consideração a análise de MANCEBO (2004) sobre o 

processo de privatização. 

 

A análise da privatização requer, no entanto, que se amplie o foco, pois além da 
evidente privatização decorrente do ajuste e da diminuição do investimento estatal em 
instituições educacionais públicas, outros aspectos desse mesmo processo não são tão 
aparentes e merecem análise mais acurada. Pode-se mesmo inferir que existem 
situações em que a privatização se faz presente mesmo com a manutenção e até 
mesmo o aumento do gasto público destinado ao setor, como é o caso de governos que 
estimulam ações delegatórias, promovendo iniciativas empresariais destinadas a 
substituir ou a complementar as responsabilidades que o governo recusa, ou assume 
apenas parcialmente. (p.98). 

 

  Segundo LIMA (2003), durante a década de 1990, o fenômeno do empresariamento da 

educação6 atingiu a América Latina e o Brasil em especial, a partir de três questões 

fundamentais: o primeiro diz respeito à globalização crescente dos sistemas educativos na 

América Latina; o segundo refere-se à constituição das universidades corporativas 

implementadas nas ou pelas empresas; e o terceiro se expressa no incentivo ao investimento 

na educação à distância, impulsionada pelo desenvolvimento das inovações tecnológicas.  

                                                                                                                                                         
entre outros). Junta-se a esse fator, a nanotecnologia, biotecnologia, as inovações na área da robótica e das 
comunicações. (SILVA; SILVA e GOMES, 2002). 
6 Para maiores informações sobre o processo de mercantilização da educação superior brasileira ler:NEVES, 
Lúcia Maria W. (org) “O empresariamento da educação: novos contornos de ensino superior no Brasil dos anos 
1990”. São Paulo: Xamã, 2002. 
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  A mercantilização do ensino superior brasileiro, as determinações dos organismos 

internacionais de fomento, a flexibilização, diversificação e diferenciação das instituições de 

ensino superior estão sendo capazes de modificar discursos, ampliar suas influências na 

constituição das políticas públicas para a educação superior em todo o mundo e, em 

particular, no Brasil. 

  Esses discursos formam um coro que, em uníssono, exigem uma reformulação geral da 

educação no país, nos quais é possível ouvir as vozes daqueles que acreditam que a 

privatização geral da educação superior no Brasil e a diferenciação e diversificação entre as 

universidades, principalmente as públicas são o meio mais eficaz de expandir o sistema. 

 

a) é preciso enxugar o ensino superior público, mantendo somente as IES de 
referencia e de pesquisa e reaplicar o dinheiro público no setor privado oferecendo 
"vauchers" para os alunos estudarem em escolas particulares. Para cada aluno mantido 
no setor público, o governo poderia manter três alunos no setor privado; b) investir em 
IES públicas de massa, focadas apenas no ensino (Centros Universitários) com. um 
custe por aluno de um terço do custo das universidades federais. Além de reduzir o 
número de vagas, na graduação das universidades federais, mantendo-as como IES de 
elite e focadas na pesquisa. (Hoper Educacional, 2006, p.02) 

 

  Mais uma vez, o discurso da diferenciação, diversificação, flexibilização, entre outros, 

foram originados fora do país. Um dos mais importantes think tanks na área educacional é o 

Banco Mundial (BM), responsável entre outras coisas, pela elaboração de “idéias” para a 

educação superior. 

  Essas idéias estão expressas em vários documentos do BM, em especial em “O ensino 

superior. As lições derivadas da experiência de 1995”7, no qual o BM conceitua os tipos e 

modelos de instituições de ensino superior mais eficazes. 

  Para o BM, o modelo tradicional de universidade europeu de investigação (o modelo 

humboldtiano) tem-se demonstrado extremamente dispendioso e pouco apropriado para 

satisfazer as inúmeras demandas de desenvolvimento econômico e social, principalmente nos 

países periféricos. É por isso que o Banco credita na diferenciação das instituições, a 

possibilidade de maior expansão do ensino superior nestes países; 

 

la creación de instituciones no universitarias y el aumento de instituciones privadas, 
puede contribuir a satisfacer la demanda cada vez mayor de educación postsecundaria 
y hacer que los sistemas de enseñanza se adecuen mejor a las necesidades del mercado 
de trabajo. (BM, 1995, p. 31) 

 

                                                 
7 Tradução do original em espanhol “La enseñanza superior. Las lecciones derivadas de la experiencia. 
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  Como, para o BM, as “universidades de pesquisa” são muito onerosas, a saída para a 

expansão do ensino superior deve acontecer por meio de instituições não universitárias; “las 

instituciones no universitárias ayudan a satisfacer la mayor demanda de acesso a la 

enseñanza postsecundaria de los grupos minoritários y los estudiantes económicamente em 

desventaja”. (1995, p. 35)  

  Outra idéia do BM amplamente disseminada no Brasil é a diversificação do 

financiamento das instituições estatais. Para os técnicos do BM, a única alternativa para que 

as instituições estatais melhorem sua qualidade e eficiência, é 

 

Movilizar más fondos privados para la enseñanza superior en instituciones estatales; 
proporcionar apoyo a los estudiantes calificados que no pueden seguir estudios 
superiores a cansa del ingreso familiar insuficiente; fomentar la eficiencia en la 
asignación y la utilización de los recursos fiscales entre y dentro de tas instituciones 
estatales (1995, p. 44). 

 

  Como resultado dessa diversificação na forma de obtenção de novas fontes de 

financiamento, os técnicos do BM propõem a participação dos estudantes nos gastos, 

mediante o pagamento de mensalidades, captação de recursos por meio de ex-alunos e outras 

fontes externas, além da realização de atividades que possam gerar receita. No Brasil, as 

fundações são um exemplo desse processo que criaram de apoio à pesquisa na perspectiva de 

“vender” o resultado das pesquisas para a sociedade (leia-se, setor produtivo). Para 

potencializar esse processo, o Governo brasileiro sancionou a Lei de Inovação Tecnológica 

(Lei nº 10.973 de 2 de dezembro de 2004). 

  Para MANCEBO (2004), o Projeto da Lei de Inovação Tecnológica foi discutido sem 

a presença da comunidade acadêmica uma vez que seu encaminhamento se deu por iniciativa 

do Ministério da Ciência e Tecnologia e não pelo Ministério da Educação. Para a autora, a 

aprovação do projeto afetará diretamente a universidade já que possibilita uma maior fluidez 

na transferência e licenciamento de tecnologia das entidades de pesquisa parta a indústria, 

sem as extenuantes licitações. 

  Ainda segundo MANCEBO (2004), a lei está estruturada em três eixos, sendo eles: a 

constituição de ambiente propício a parcerias entre as instituições de pesquisa e empresas; o 

estimulo à participação dessas instituições no processo de inovação; e por fim, o incentivo à 

inovação nas empresas. Dessa forma, a transferência de tecnologia das universidades e 

centros de pesquisas para as empresas torna-se mais fácil e ágil, além disso a criação de 

incubadora de empresas no espaço público, compartilhando infra-estrutura, equipamentos e 
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recursos humanos, causará, mais uma vez, prejuízo para o setor público em detrimento da 

iniciativa privada. 

  Para MANCEBO (2004), o que está em jogo, portanto, é a redefinição das funções do 

Estado diante da educação superior. Nessa perspectiva, para o BM, para que haja êxito no 

desenvolvimento das reformas para a educação superior, é preciso constituir uma nova 

modalidade de gestão que leve em consideração os seguintes aspectos; um marco coerente de 

políticas; apoio com incentivos e instrumentos orientados ao mercado para aplicar as 

políticas; e por fim, uma maior autonomia administrativa das instituições públicas. Em outras 

palavras, caberia ao Estado, supervisionar a educação superior e não controlá-la. 

  Essas novas determinações (externas e internas) acabaram por transformar os modelos 

institucionais até então, preponderantes na organização das IES brasileiras. Para 

SGUISSARDI (2004) 

 

Ainda que jamais se tenha firmado, no país, um modelo típico de universidade 
brasileira, pode-se dizer que a cada época esta se apresentou com muitos traços de 
algum modelo ideal ou idealizado dentre os predominantes nos países centrais. Hoje, 
entretanto, talvez seja mais seguro dizer-se que ocorre uma contraditória superposição 
de modelos universitários e, ao mesmo tempo, o trânsito para uma universidade 
"pública" e privada - neoprofissional, heterônoma e competitiva.  

 

  Segundo SGUISSARDI (2004), a partir dos elementos que se tomaram hegemônicos 

no campo da educação superior no Brasil, durante a década de 1990 e que persistem neste 

início de século XXI demonstra, na realidade que, o que se pode afirmar é a existência de uma 

dualidade ou superposição de modelos. 

  Isso se deve à grande diferenciação das IES no Brasil; de um lado, grandes 

universidades com pesquisa consolidada em todas as áreas do conhecimento, vários cursos de 

graduação e pós-graduação e projetos de extensão extremamente relevantes; do outro, 

faculdades isoladas, com baixa qualificação do seu corpo docente, os quais se dedicam 

exclusivamente ao ensino (geralmente em cursos de licenciatura) e com pocuos ou nenhum 

projeto de extensão. 

  Além do mais, segundo o próprio SGUISSARDI (2004), esses dois pólos (ou 

modelos) apresentam-se de forma muito variável em cada uma das IES do país e podem, 

inclusive, estar presentes e se sobreporem numa mesma instituição, ou seja, determinada 

faculdade (ou curso) pode desenvolver pesquisa de ponta, enquanto uma outra faculdade 

(pertencente à mesma universidade) pode dedicar-se exclusivamente ao ensino. 
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  Nesse sentido, é incorreto afirmar que existe, no Brasil, apenas um único modelo de 

organização do ensino superior. Aliás, dentro de cada um dos setores da educação superior no 

país a diversificação é presente. Isso quer dizer, por exemplo, que entre as instituições 

pertencentes ao setor das universidades estaduais no Brasil, podemos encontrar os mais 

variados tipos de instituições. Como a UEG encontra-se neste setor, trataremos de analisá-lo a 

fim de verificar de que modo ela se insere entre as outras unidades estaduais. 

  E, a partir dos "indicadores" que analisamos acima, poderemos também analisar, no 

capítulo III, que tipo de modelo (ou modelos) subsidiou a criação e expansão da UEG. 

 

1.3. O Setor das Universidades Estaduais no Brasil 

 

  O ensino superior público não é um bloco homogêneo. Ao contrário, as universidades, 

centros universitários, institutos superiores de educação e faculdades isoladas trazem, em seu 

bojo, a especificidade de cada região do país, suas potencialidades fragilidades econômicas, 

culturais, políticas e sociais. 

  Entre as universidades estaduais, estas diferenças são ainda mais perceptíveis, uma vez 

que, por estarem vinculadas aos governos estaduais, cada uma delas se organiza de forma 

distinta, assim como são distintos os objetivos, o planejamento e a forma de inserção na 

sociedade e a forma que elas se relacionam com os respectivos governos. 

  O processo de criação dessas universidades estaduais, como não poderia deixar de ser, 

também se diferencia, uma vez que, existem universidades estaduais que foram criadas já no 

início do século XX enquanto outras são recém-criadas. 

  Apesar de se organizarem há décadas e que, em alguns Estados, sua importância é 

fundamental para o crescimento cultural e econômico, este segmento do ensino superior 

público não é alvo de muitas pesquisas, sendo raros os trabalhos que dizem respeito ao 

processo de criação e organização das universidades estaduais brasileiras, sendo mais fácil 

encontrar trabalhos relacionados a uma universidade específica e não ao seu conjunto. 

  O trabalho mais abrangente, datado de abril de 1998, “Universidades Estaduais no 

Brasil - Características Institucionais”, de Helena SAMPAIO, BALBACHEVSKY e 

PEÑALOZA (1998) ligadas ao Núcleo de Pesquisas sobre Ensino Superior (NUPES) da 

Universidade de São Paulo - USP, serviu de referência para que pudéssemos compreender 

(pelo menos até o ano da publicação da pesquisa) e estabelecer nexos entre as várias 

instituições, além de visualizar, de forma mais sistematizada, essa imensa “colcha de retalhos” 

que caracteriza as universidades estaduais no país. 
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  Para estas pesquisadoras, o processo de criação das universidades estaduais está 

dividido em três fases. Vamos a elas: 

  a) A primeira fase está relacionada à criação destas instituições estaduais no início da 

primeira década do século XX (com a criação da Universidade do Paraná em 1912) até 

meados da década de 1940 quando grupos políticos, intelectuais e representantes da sociedade 

de vários estados brasileiros tomaram a iniciativa de criar suas próprias instituições 

universitárias. 

  Segundo SAMPAIO, BALBACHEVSKY e PEÑALOZA (1998), até o final do século 

XIX, predominavam no Brasil, instituições de ensino superior sob responsabilidade do 

Governo Federal. Entretanto, a partir da década de 1910, já no século XX, de forma mais 

sistemática e devido à demanda por ensino superior, surgiram novas faculdades, tanto 

estaduais, como particulares. A partir da década de 1930 este movimento intensifica-se8. 

  As autoras ainda assinalam que a legislação normalizadora do ensino superior daquele 

período era ambígua; num momento priorizava a organização de universidades regionais 

federais em parceria com governos estaduais, iniciativa privada e Governo Federal; noutro, o 

sistema deveria ser coordenado pelos governos estaduais e constituído por instituições 

públicas e privadas. Neste caso, o Governo Federal cooperaria financeira e tecnicamente. 

(MATTOS, apud SAMPAIO, BALBACREVSKY e PEÑALOZA, 1998). 

  Apesar dessa ambigüidade, a partir da década de 1930, várias instituições 

universitárias estaduais foram criadas como a USP, em 1934; Universidade do Rio Grande do 

Sul, também em 1934; Universidade da Bahia e de Pernambuco em 1936; Universidade do 

Paraná, criada em 1912 e reorganizada em 1946. Em 1935 foi criada a Universidade de Juiz 

de Fora, em Minas Gerais, mesmo ano de criação da Universidade da Paraíba. Entretanto, 

vale ressaltar que a Universidade de Minas Gerais, criada em 1935 era uma instituição 

particular. 

  b) A segunda fase deste movimento de criação de universidades estaduais compreende 

meados da década de 1940 e 1960, caracterizada pela diminuição do número das 

universidades estaduais por dois motivos: o primeiro pelo fim das iniciativas dos grupos 

locais para a implementação das instituições e o segundo pelo processo de federalização das 

instituições até então existentes. 

                                                 
8 Uma outra hipótese diz respeito à forte intervenção estatal, resultado do golpe militar liderado por Getúlio 
Vargas. A criação destas instituições de ensino superior (tanto particulares como estaduais) diminuiria os 
impactos dessa intervenção. 
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  Este processo, segundo as pesquisadoras, tem como marco a redemocratização do país 

com a queda do Presidente Getúlio Vargas (1930-1945), Se antes, já se cogitava a consulta 

aos vários setores da sociedade sobre a federalização das universidades públicas ou privadas, 

naquele momento, a discussão sobre federalização atingia o seu ápice. Foram 

  Assim, a partir desse momento, a União passou a controlar uma série de instituições 

universitárias que antes estavam sob o controle dos Estados ou da iniciativa privada, como 

também, de faculdades isoladas federais. 

  Neste período, foram federalizadas9 as Universidades do Paraná, de Minas Gerais, do 

Rio Grande do Sul, da Bahia, de Pernambuco e outras dezenas de faculdades isoladas. 

Juntam-se a essas a Universidade do Rio Grande do Norte, criada em 1953 e as Universidades 

de Juiz de Fora e Paraíba (SAMPAIO, BALBACHEVSKY e PEÑALOZA, 1998). 

  As autoras ainda lembram que, no campo político, como não poderia deixar de ser, 

apareceram divergências quanto ao processo de federalização. Por um lado, grupos locais nos 

Estados (estudantes que reivindicavam ampliação de vagas no sistema público de ensino 

superior, além de professores e funcionários que pleiteavam serem federalizados) apoiavam 

este processo, enquanto que, em nível federal, outros grupos exigiam uma lei que coibisse 

esse movimento. 

  Os próprios governos estaduais incentivavam a federalização de suas instituições 

universitárias uma vez que, com parcos recursos para a manutenção e expansão das mesmas, 

não seria possível suprimir a demanda pela educação em nível superior10. 

  SAMPAIO, BALBACHEVSKY e PEÑALOZA (1998) argumentam que o Conselho 

Federal de Educação (CFE), em 1962, opõem-se às federalizações, pois entendia-se que, o 

que era preciso, era ampliar o número de vagas nas instituições já existentes e não a criar 

novas universidades federais. A partir dessa determinação do CFE encerrou-se o ciclo de 

federalização das “estaduais”. 

  c) A última fase deste movimento inicia-se na década de 1980, com o acelerado 

processo de expansão das universidades estaduais. Naquele período, até meados da década de 

                                                 
9 Segundo Cunha (2000), foram 39 as universidades e faculdades estaduais ou privadas que foram federalizadas, 
ou seja, passaram a ser geridas pelo governo federal. 
10 Em 1954, segundo CUNHA (1983), existiam 16 universidades no Brasil: três em Pernambuco, uma na Bahia, 
três em Minas Gerais, três no Rio de Janeiro, três em São Paulo, duas no Rio Grande do Sul e uma no Paraná. 
Dessas, cinco eram confessionais (quatro católicas e uma protestante) e onze mantidas pelo Estado (governo 
federal, governo estadual ou por ambos). No período entre 1955 e 1964 foram criadas mais 21 universidades, 
cinco por instituições católicas e 16 pelo Estado. Foi nesse período que ocorreu o processo de "federalização" do 
ensino superior. A deterioração dos orçamentos, as reivindicações estudantis pelo ensino gratuito e as pressões 
de professores e funcionários pelos privilégios do funcionalismo público federal foram os principais motivos que 
levaram à aprovação da lei 1.254, de dezembro de 1950, que federalizava alguns estabelecimentos de ensino 
superior mantidos pelos Estados, municípios e até por particulares. 
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1990, 20 novas universidades estaduais foram criadas, passando a integrar o sistema nacional 

de educação superior. 

  Nas três últimas décadas do século XX, entre o período de federalização das 

universidades estaduais até o período de expansão desse setor do ensino superior públicos, 

foram criadas as Universidades de Campinas - UNICAMP e a Universidade do Estado de São 

Paulo - UNESP (1976), as universidades estaduais do Paraná, nas cidades de Londrina - UEL 

(1971), Maringá - UEM (1976) e Ponta Grossa - UEPG (1973) e a Universidade Estadual do 

Ceará - UECE (1977). 

  MIRANDA (1998), ao observar esse movimento de criação de universidades 

estaduais, afirma que parte delas surgiu após a promulgação da Constituição Federal de 1998. 

Para o autor, o processo de abertura política dos anos de 1980 favoreceu o controle do 

processo de expansão do ensino superior, que nas décadas anteriores havia experimentado o 

seu auge. 

  O ensino superior ainda passou pelo impacto das determinações da nova Constituição 

Federal de 1988. Temas como autonomia e financiamento das universidades, bem como a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão passaram a fazer parte do texto 

constitucional, além da garantia da gratuidade no ensino superior público11. 

  Após a promulgação da Constituição Federal, em 1988, os Estados começaram a 

discutir as suas próprias Cartas Constitucionais, o que suscitou uma discussão, até então 

inédita, sobre a educação no país e sobre a educação superior, em particular. 

  MIRANDA (2001), ainda identifica um fenômeno que foi por ele enunciado como a 

“constitucionalização da criação de universidades estaduais” (p. 58), devido ao fato de 

muitas dessas universidades terem sido criadas a partir das Assembléias Constituintes 

Estaduais. 

  Um número expressivo de Estados brasileiros criou universidades, faculdades, campi 

avançados, ampliando o número de vagas, conforme dados coletados por PEÑALOZA, 

SAMPAIO E BALBACHEVSKY (1998) ou estabelecendo outros mecanismos para a 

expansão do ensino superior público. 

                                                 
11 A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu artigo 206, a gratuidade do ensino público e, no artigo 
207, a autonomia técnico-científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial, obedecendo ao princípio da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Graças às sociedades científicas, a Constituição de 1988 
incluiu também, em seu artigo 218, a autorização para que Estados e Distrito Federal vinculassem parcela 
orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica, criando condições 
para se reproduzir, em cada unidade da Federação, o modelo FAPESP, que vinha dando excelentes resultados em 
São Paulo, (conforme Revista do Instituto de Estudos Avançados, USP, vol. 15, nº 42, maio/agosto de 2001 p. 
269-293). 
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  Um outro aspecto a ser observado nas Constituições Estaduais, diz respeito às formas 

de expansão do ensino superior público, como é o caso dos Estados de Pernambuco e São 

Paulo; 

 

Cabe ao Estado interiorizar a Universidade criando ou incentivando centros 
tecnológicos de ensino e pesquisa: 
Parágrafo único - no processo de interiorização da Universidade Estadual, será 
viabilizada através de convênios específicos, a incorporação de Faculdades 
Municipais reconhecidas Pelo Conselho Federal de Educação (art. 190 da CE do 
Estado de Pernambuco12). 
A organização do sistema de ensino superior do Estado será orientada para a 
ampliação do número de vagas oferecidas no ensino público diurno e noturno, 
respeitando as condições para a manutenção da qualidade do ensino e do 
desenvolvimento da pesquisa. 
Parágrafo Único. As universidades públicas estaduais deverão manter cursos noturnos 
que, no conjunto de suas unidades, correspondam a um terço pelo menos do total de 
vagas por elas oferecidas. (art. 253 da Constituição Estadual do Estado de São 
Paulo13) 

 

  Em várias Constituições Estaduais já está explícita a questão da expansão do ensino 

superior, seja por meio da aglutinação de escolas superiores estaduais isoladas existentes, ou 

por meio da criação de instituições estaduais de ensino superior. (CATANI e OLIVEIRA, 

1993). 

  Ainda segundo os autores, foi por meio destes dispositivos constitucionais que o 

Estado do Ceará criou seu sistema estadual de ensino superior, assim como o Paraná e a 

Bahia, que estão entre os mais representativos quanto às políticas públicas para a educação 

superior e em número de instituições. 

  Também, nesse período, após a aprovação das Constituições Estaduais, foram criadas 

as Universidades do Estado de Minas Gerais (UEMG) e a Universidade Estadual de Montes 

Claros (UNIMONTES), além da Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul (UEMS), a 

expansão da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e a criação da Fundação Universidade 

Estadual de Alagoas (FUESA). 

  O princípio da autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, expressas no art. 207 da Constituição Federal, também foi modelo para que 

muitos Estados seguissem esses princípios em suas respectivas Constituições Estaduais, como 

é o caso dos Estados de Rondônia (art. 194), Amazonas (art. 199, II), Paraná (art. 180), Pará 

(art. 282, I), Rio Grande do Norte (art. 141), Minas Gerais (art. 199), Piauí (art. 228), 

                                                 
12 Fonte: Constituição do Estado de Pernambuco. Disponível em http://www.tce.pe.gov.br/sistemnas/constitui-
cao-estadual/ 
13 Fonte:  Constituição  do  Estado  de  São  Paulo.  Disponível  em  http://www.pge.sp.gov.be/centrodeestudos/ 
bibliotecavirtual/dh/volume%20i%constituicao%20estadual.htm 
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Maranhão (art. 272), Pernambuco (arts. 187, 188 e 189), Paraíba (art. 208, I e III), Rio de 

Janeiro (art. 306), Alagoas (art. 202, a, b, c), Ceará (arts. 219 e 221) e Bahia (artigo 262, seção 

1ª, 2ª e 3ª). 

  Na Constituição do Estado do Acre, além dos princípios anteriores, trata também da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, apesar de não possuir, ainda, uma 

Universidade Estadual. Não podemos deixar de mencionar que uma das mais importantes 

universidades estaduais também foi criada nesse período, que é a Universidade Estadual do 

Norte Fluminense (UENF). (CATANI e OLIVEIRA, 1993). 

  Os autores chamam a atenção para a Constituição Estadual do Estado de Roraima que 

em seu artigo 154 diz que o Poder Público Estadual deverá promover meios visando à 

instituição da Universidade Estadual. Passados aproximadamente 17 anos após a 

promulgação de sua Constituição, Roraima continua sendo um dos poucos Estados brasileiros 

a não possuírem uma universidade em seu sistema de ensino público. 

  No trabalho apresentado por CATANI e OLIVEIRA (1993), existiu a preocupação de 

inserir nas Constituições Estaduais a questão do financiamento das universidades e faculdades 

estaduais, como é o caso do Estado do Mato Grosso que destina (conforme art. 246), no 

mínimo 1%, de sua receita resultante de impostos para o ensino superior público estadual. 

  O Estado do Piauí destina 1,5% de sua receita de impostos para manutenção e 

desenvolvimento de sua Universidade Estadual (art. 224). No caso do Estado do Ceará, o 

Governo Estadual aplica, segundo a Constituição (art. 224), nunca menos de um quinto da 

parcela a que se refere o art. 212 da Constituição Federal para despesas de capital do sistema 

de ensino superior, respeitando a proporcionalidade dos recursos repassados às universidades 

públicas estaduais nos últimos dois anos anteriores à promulgação da Constituição Estadual. 

  Para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), de acordo com o artigo 306 

da Constituição Estadual, o Estado repassa, também de acordo com a lei orçamentária 

estadual, um valor nunca inferior a 6% da receita tributária líquida, que é transferida em 

duodécimos, mensalmente. 

  Em relação à Constituição do Estado do Paraná, o valor destinado às suas 

universidades é aprovado anualmente, em montante nunca inferior, em termos de valor real, 

ao exercício anterior, conforme artigo 181 de sua Constituição. 

  A Constituição do Estado de Goiás, em seu art.156, trata do financiamento da 

educação superior da seguinte forma: 
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O Estado aplicará, anualmente, no mínimo 28% da receita de impostos, incluída a 
proveniente de transferências em educação, destinando, pelo menos 25% da receita na 
manutenção e desenvolvimento do ensino público, prioritariamente aos níveis 
fundamental, médio e de educação especial, e, os 3% restantes, na execução de sua 
política de ciência e tecnologia, inclusive educação superior. 
 

  Para SCHWARTZMAN (2003, p. 20), da mesma forma que ocorre no sistema federal, 

os governos estaduais são os principais mantenedores das universidades estaduais. Entretanto, 

em alguns Estados, a forma de mantê-las pode diferir. Nos Estados de Santa Catarina, 

Pernambuco e Rio de Janeiro os seus orçamentos estão diretamente vinculados aos 

orçamentos dos próprios Estados, vinculados, por exemplo, à arrecadação do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. 

 

A vantagem desse sistema para as universidades é a de permitir uma certa 
previsibilidade orçamentária, embora, sujeita às flutuações do ciclo econômico. No 
entanto, espera-se que os bons tempos possam compensar os anos mais difíceis. A 
fixação do percentual de vinculação é também importante. Em São Paulo, 
inicialmente, o percentual do ICMS teve como referência os orçamentos passados de 
cada uma das três universidades [USP, UNICAMP e UNESP]. Posteriormente, o 
governo estadual procurou estabelecer um teto, alegando que em períodos de 
crescimento econômico, os recursos vinculados seriam excessivos. No entanto, nada 
se estabeleceu para as épocas de recessão. (SCHWARTZMAN, 2003, p. 20). 

 

  Mesmo com estas vinculações, ainda segundo SCHWARTZMAN (2003), são poucas 

as situações em que liberdade de implementação de políticas de pessoal seja assegurada ou de 

autonomia real para a utilização desses recursos. 

  Para complementação de seus orçamentos, são utilizadas várias estratégias para tal 

fim, destacando-se o surgimento das fundações de apoio à pesquisa que se caracterizam pela 

flexibilização dos procedimentos burocráticos, além da cobrança de taxas acadêmicas e 

criação de cursos pagos, como os seqüenciais e especializações, cursos à distância, cobrança 

de mensalidades nos cursos de graduação, entre outros. 

  Mesmo com essas questões extremamente importantes a resolver, as universidades 

estaduais tiveram uma expansão considerável nos últimos anos. De um total de nove, as 

universidades estaduais passaram a ser 31 entre os anos de 1980 e 1996. Até o ano de 2002 

foram criadas outras duas universidades estaduais. a UEG, em 1999 e a Universidade Estadual 

do Rio Grande do Sul (UERGS) em 2002. 

 

 



 42 

1.4. Expansão e consolidação das universidades estaduais14 

 

  A partir da década de 1980, e mais intensamente na década de 1990, a expansão do 

ensino superior no Brasil é perceptível, principalmente no setor privado. Entretanto, é preciso 

destacar que essa expansão deu-se principalmente através de faculdades isoladas. 

  A expansão das universidades, no Brasil, apresenta processos diferenciados.  Enquanto 

que o número de  Universidades públicas teve um crescimento muito lento (no setor das 

federais praticamente estagnou-se no decorrer das últimas duas décadas do século XX), as 

universidades particulares e/ou confessionais foram as responsáveis pelo aumento do número 

de universidades no país. 

 

Tabela 1. Universidades Brasileiras segundo dependência administrativa (1980-2004) 

Universidades  
Ano  

Federal  Estadual  Municipal  Privada  Confessional  Total  

1980 34 09 02 20 -- 65 

1985 35 11 02 20 -- 68 

1990 36 16 03 40 -- 95 

1995 39 27 06 63 -- 135 

2000 39 30 05 27 58 159 

2004 46 33 05 26 60 169 

FONTE: INEP / MEC, 2004 

 

  Existiam, em 1980, 65 universidades no Brasil, sendo que destas, 45 eram públicas e 

20 privadas. A maior parte das universidades públicas era federal e existiam nove 

universidades estaduais. O pequeno número de universidades particulares dava-se pelo fato de 

que, primordialmente, este setor do ensino superior no Brasil, desenvolveu-se por meio de 

instituições isoladas. 

  Dez anos depois, em 1990, o número de universidades privadas aumentou em 100%, 

enquanto que as universidades públicas cresceram pouco mais de 20%. A partir daquele ano, 

o número de universidades privadas não parou de crescer, enquanto que o número de 

universidades públicas manteve-se estável. Entretanto, de 16 universidades estaduais em 

1990, no ano 2000 elas já eram 30 instituições. 

                                                 
14 Neste tópico, trataremos exclusivamente das universidades. Não serão, portanto, analisadas as faculdades 
isoladas, centros universitários entre outras instituições de ensino superior. 
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  Há de se destacar que, a partir de 2002, houve um incremento significativo no número 

de universidades federais15, o que acarretou num equilíbrio entre o número de universidades 

públicas e privadas. Em 2004, haviam 84 universidades públicas e 86 universidades privadas. 

Entre as universidades públicas, a diferença entre o número de universidades federais e 

estaduais tem diminuído significativamente. 

  No período de 1980 a 2004 o número de alunos matriculados em instituições de ensino 

superior (IES) praticamente triplicou. Evidentemente que o caráter privatista da expansão do 

ensino superior no Brasil contribuiu para que a partir do ano 2000, a maior parte dos 

estudantes matriculados em universidades estivesse nas instituições particulares e/ou 

confessionais. 

  Estudavam, em universidades do país, em 1980, 47,35% dos alunos matriculados em 

IES. No decorrer da década de 1980, houve um ligeiro aumento no número de estudantes 

matriculados em universidades, chegando a 53,5% do total. A partir da década de 1990 houve 

um grande aumento, chegando, no ano 2000 a 67% dos alunos matriculados, mas que, em 

2004, havia acontecido uma retração neste percentual, chegando, naquele ano, a 56% do total. 

  De 1980 até o ano 2000, a maior parte dos estudantes matriculados em universidades 

estavam em universidades públicas. A partir daquele ano, este quadro é alterado. Se, em 1980, 

61,92% dos alunos estavam em universidades públicas, no ano 2000 eram apenas 43,17% do 

total. Em 2004 este percentual já havia caído para 43,14%, ao passo que as matrículas nas 

universidades privadas atingiam 56,86% do total. 

  No período analisado (1980-2004) aconteceram momentos de retração e expansão do 

número de matrículas em universidades. De 1980 a 1985, houve uma queda de 0,7% no 

número total de alunos matriculados no país. De 1985 a 1990, houve uma queda de 6,2% no 

número de matrículas nas universidades federais. Entre 1980 e 1985, o número de matrículas 

nas universidades municipais caiu 9,4%. Este mesmo setor teve uma brusca queda de 49% 

entre os anos de 1995 e 2000. As universidades particulares também tiveram momentos de 

expansão e retração no número de matrículas, fato ocorrido entre 1980 e 1985 quando houve 

uma queda de 4,1%. O único setor que manteve uma porcentagem crescente de expansão foi o 

das universidades estaduais. 

  O número de matrículas nas universidades estaduais tiveram um movimento diferente 

daquele constatado pelo conjunto de universidades públicas no país. 

                                                 
15 Foram criadas as Universidades Federais de Alfenas, do ABC, do Vale do Jequitinhonha, da Grande 
Dourados, do Pampa, do Triângulo Mineiro, Rural do Semi-Árido, Técnica do Paraná, Recôncavo da Bahia, de 
Ciência da Saúde de Porto Alegre. Fonte: Portal MEC. www.mec.gov.br/sesu 
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  Em 1980 elas correspondiam a 12,53% do total de estudantes matriculados em 

universidades e 20,23% do total das matrículas entre as universidades públicas. Em 1990, as 

matrículas nas universidades estaduais correspondiam a 16,52% do total e 29,98% entre as 

públicas. No ano 2000, 16,54% das matrículas em universidades eram em estaduais que 

correspondiam a 38,32% do universo das matriculas em universidades públicas. No ano de 

2004, 18,13% das matrículas em universidades estavam nas estaduais que correspondiam a 

42,03% das matriculas em universidades públicas. 

 

Tabela 2. Número de alunos matriculados em Universidades, segundo a dependência 

administrativa (1980-2004) 

Universidades – Matrículas  
Ano  Total Geral  

Total  Federal  Estadual  Municipal  Particular  
Confessional  

1980 1.377.286 652.200 305.099 81.723 17.019 248.359 -- 

1985 1.367.609 671.977 314.102 104.441 15.414 238.020 -- 

1990 1.540.080 824.627 294.626 136.257 23.499 370.245 -- 

1995 1.759.703 1.127.932 353.235 201.974 43.370 529.353 -- 

2000 2.694.245 1.806.989 459.011 299.033 22.122 332.623 694.200 

2004 4.163.733 2.369.717 533.892 429.823 59.208 407.303 939.891 

FONTE: INEP / MEC, 2004 

 

  Podemos constatar que houve uma retração no crescimento de matrículas nas 

universidades federais e municipais, ao passo que nas universidades estaduais o número de 

matrículas aumentou consideravelmente. 

  Em 2003, entre as dez maiores instituições em número de matrículas na graduação 

presencial, três eram estaduais16. Entretanto, é cada vez mais perceptível a expansão das 

instituições particulares no país. Se, em 1991, das dez maiores instituições universitárias 

brasileiras, seis eram públicas, Este número está reduzido a três, no ano de 2006 sendo que 

nenhuma destas instituições são federais. (Folha de São Paulo, 22/01/2006). 

  Com exceção dos Estados do Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Sergipe e Espírito 

Santo, as universidades estaduais brasileiras estão presentes em todos os Estados da 

Federação. 

                                                 
16 Universidade Estácio de Sá – 100.617; Universidade Paulista – 92.023; Universidade de São Paulo – 44.281; 
Universidade Luterana do Brasil – 41-450; Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – 36.749; 
Universidade Salgado de Oliveira – 35.719; Universidade Estadual do Piauí – 36.683; Universidade Estadual 
de Goiás – 34.113; Universidade Bandeirante de São Paulo – 32.852; Universidade do Vale do Rio dos Sinos – 
31.842. Fonte: Censo da Educação Superior 2003. Resumo Técnico. MEC/INEP, Brasília, 2003. 
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  Alguns Estados possuem mais do que uma universidade estadual, sendo este o caso do 

Estado do Paraná (com cinco universidades estaduais), o Estado da Bahia, com quatro, os 

Estados de São Paulo e Ceará com três, além do Estado do Rio de Janeiro com duas. 

 

Tabela 3. Número de Universidades por região geográfica e por dependência administrativa 

(2004). 

Região 

Geográfica  
Federal  Estadual  Municipal  Privada  Confessional  Total  

Norte 08 03 -- 01 -- 12 

Nordeste  12 12 -- 03 03 30 

Sudeste 16 07 02 16 35 76 

Sul 06 07 03 04 18 38 

Centro-Oeste 04 03 -- 02 04 13 

Total  46 32 05 26 60 169 

FONTE: INEP / MEC, 2004 

 

  O processo de criação das universidades estaduais também é muito diferente entre si. 

Somente a USP foi criada como universidade. As demais universidades estaduais foram se 

constituindo como tal, principalmente a partir da década de 1990. Isso quer dizer que muitas 

destas universidades eram anteriormente escolas isoladas, federação de escolas ou escolas 

integradas. 

  Incorporadas à máquina estatal, estas instituições passam a configurar na hierarquia de 

determinados setores dos governos. Das 3317 universidades estaduais, 14 estão diretamente 

vinculadas às Secretarias Estaduais de Educação, outras 13 estão vinculadas às Secretarias de 

Estado da Ciência e Tecnologia ou similares. 

Tabela 4. Universidades Estaduais pela vinculação à máquina governamental  

Órgão a que está vinculada  Universidades  

Secretaria da Educação 

UEBA, UEFS, UESB, UESC, UEMS, UNITINS, UEMG, 

UNIMONTES, UEM, UEPG, UEL, UNIOESTE, 

UNICENTRO, FUESA 

Secretaria de Ciências e 

Tecnologia 

UEG, USP, UNICAMP, UNESP, UEMA, FUPE, UECE, 

UVA, URCA, UNEMAT, UEPB, UERGS, URRN 

                                                 
17 Não foram encontrados dados disponíveis sobre a Universidade do Estado do Amazonas e sua relação 
estrutural com o governo. 
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Órgão ou Secretaria de Estado 

que reúne a educação e C&T 
UERJ, EUNF, UDESC 

Outra Secretaria UEPA 

Fundação independente de 

vinculação 
UESPI 

FONTE: Sítios na internet dos governos estaduais, de fundações estaduais de apoio à pesquisa e das próprias 

instituições.  

 

  Entre grande parte das universidades estaduais, a atividade primordial é o ensino, 

concentrando-se em cursos de licenciatura e formação de professores. 

  Já os cursos de pós-graduação que mesmo concentrando-se principalmente nas 

universidades estaduais paulistas, juntamente com as cariocas e paranaenses, e perceptível a 

expansão de seu número nas outras regiões do país.  

 

Tabela 5. Universidades Estaduais pelos cursos oferecidos  
 

Instituição  Graduação  Especialização  Mestrado  Doutorado  Total  
UEPA 68 42 12 3 125 

UNITINS 7 9 - - 16 

EUA 40 11 3 - 54 

FUNESA 8 2 - - 10 

UEFS 48 19 4 2 73 

UESB 36 20 3 - 59 

UESC 35 22 8 1 66 

UNEB 231 69 1 - 301 

UECE 35 81 20 1 137 

URCA 12 18 2 - 32 

UVA 15 30 5 - 50 

UEMA 66 1 2 - 69 

UEPB 29 25 3 - 57 

FUPE 34 67 12 - 113 

UESPI 31 34 1 - 66 

URRGN 53 33 1 - 87 

UEG 96 47 11 - 154 

EUMS 21 7 - - 28 

UNEMAT 73 70 - - 143 

UEMG 112 7 2 - 121 

UNIMONTES 58 19 3 - 80 



 47 

Instituição  Graduação  Especialização  Mestrado  Doutorado  Total  
UERJ 43 - 32 15 90 

UNESP 120 105 103 77 405 

UNICAMP 57 9 61 57 184 

USP 200 52 274 255 781 

UEL 39 91 24 10 164 

UEM 42 37 22 7 108 

UEPG 30 26 7 - 63 

UNIOESTE 86 33 6 4 129 

UNICENTRO 38 39 - - 77 

UDESC 29 18 11 - 58 

UERGS 51 6 - - 57 

FONTE: O INEP disponibiliza os dados sobre os cursos de graduação, oferecidos pelas universidades estaduais, 
por Estado. Dessa forma, os dados sobre cursos de graduação nos Estados que possuem mais de uma 
universidade estadual (caso do Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Bahia) foram 
compilados diretamente dos sítios na internet das instituições. Em relação aos dados dos cursos de pós-
graduação, foram adquiridos também, no sítio das instituições. Não há dados sobre os cursos de especialização 
oferecidos pelas universidades estaduais fluminenses. 
 

  Mesmo que a maior parte destes cursos sejam de pós-graduação lato sensu, o número 

de cursos strictu sensu nas universidades estaduais das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste 

e o restante da Região Sul é significativo, já que, em 1998, segundo a pesquisa de SAMPAIO, 

BALBACHEVSKY e PEÑALOZA (1998), existiam 479 cursos de mestrado nas 

universidades estaduais, destes, 266 na USP, 103 na UNESP, 45 na (UNICAMP), 22 na 

UENF, totalizando 436 cursos e os outros 43 cursos espalhados por outras 13 instituições. 

  Os cursos de doutorado, em 1998, existiam, em apenas seis universidades estaduais, 

totalizando 369 cursos, destes 229 na USP, 84 na UNESP e 40 na UNICAMP. Em 2004, estes 

cursos já eram ministrados em 12 universidades estaduais. 

  Os cursos de especialização, que já eram disseminados segundo dados da pesquisa 

realizada por SAMPAIO, BALBACHEVSKY e PEÑALOZA (1998), estavam presentes em 

todas as universidades estaduais do país18. 

  A partir dos dados acima, podemos concluir que, em 2004, eram oferecidos 1.857 

cursos de graduação nas universidades estaduais, 1.049 cursos de especialização, 645 cursos 

de mestrado e 439 cursos de doutorado. 

  As universidades estaduais paulistas (USP, UNICAMP e UNESP) concentram o maior 

número de cursos de pós-graduação do país e principalmente a USP, que detém, entre as 

                                                 
18 Não foram disponibilizados os dados referentes à especialização na UENF e Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (UERJ). 
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universidades estaduais brasileiras, 51,2% dos cursos de doutorado, 42,4% dos cursos de 

mestrado, 5% dos cursos de especialização e 10% dos cursos de graduação. 

  Apesar da concentração de programas de pós-graduação nas regiões Sul e Sudeste, é 

observável a implementação de cursos de pós-graduação, tanto latu sensu como strictu sensu 

nas outras regiões do país. Essa expansão vem se dando, principalmente, por meio de 

programas de mestrado e doutorado interinstitucionais o que vem possibilitando o acesso 

(principalmente de professores) a programas de formação continuada, 

  Diferentemente da concentração dos cursos das universidades estaduais na Região 

Sudeste, pelo número de instituições, a Região Nordeste concentra o maior número de 

estudantes matriculados em universidades estaduais. 

  Os alunos matriculados em universidades estaduais nordestinas, correspondem a 34% 

do total. Já, a Região Sudeste contribui com 33% do total de alunos matriculados nas 

universidades estaduais. A seguir, vem a Região Sul, com 13,3%; a Região Centro-Oeste com 

11,5%; e por fim, a Região Norte com 8% dos alunos matriculados. 

 
 
Tabela 6. Universidades Estaduais POR NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS – 
2004  
 

Instituição  Graduação  Especialização  Mestrado  Doutorado  Total  
UEPA 8.950 1.732   10.682 

UNITINS 10.785 Não há dados   10.785 

EUA 15.981 570 149  16.700 

FUNESA Não há dados  Não há dados Não há dados   

UEFS 9.169 517 103 39 9.828 

UESB 6.565 310 26  6.901 

UESC 6.808 448 175 6 7.437 

UNEB 21.065 1.758 40  22.863 

UECE 15.982 2.245 892 24 19.143 

URCA Não há dados Não há dados Não há dados   

UVA 5.781 Não há dados   5.781 

UEMA 16.828 3.219   20.047 

UEPB 11.393 Não há dados   11.393 

FUPE 18.521 Não há dados Não há dados  18.521 

UESPI 29.784 771 14  30.569 

URRGN 8.486 858   9.344 

UEG 33.431 1.184   34.615 

EUMS 6.111 Não há dados   6.111 

UNEMAT 11.926 2.367   14.293 
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Instituição  Graduação  Especialização  Mestrado  Doutorado  Total  
UEMG 21.677 1.319 Não há dados  22.996 

UNIMONTES 15.750 494 Não há dados  16.244 

UNEF Não há dados Não há dados Não há dados Não há dados  

UERJ 22.520 1.382 1.574 670 26.146 

UNESP 30.001 3.233 6.245 3.664 43.143 

UNICAMP 12.848 Não há dados Não há dados Não há dados 12.848 

USP 45.946  12.284 12.228 70.458 

UEL 14.063 2.025 1.105 247 17.440 

UEM 10.046 1.168 846 298 12.358 

UEPG 9.119 778 808  10.705 

UNIOESTE 10.088 929 233  11.250 

UNICENTRO 8.078 1.052   9.130 

UDESC 6.493 Não há dados   6.493 

UERGS 2.868 Não há dados   2.868 

Total  447.063 28.359 24.494 17.176 506.410 

FONTE: O INEP disponibiliza os dados sobre matrículas nos cursos de graduação, oferecidos pelas 
universidades estaduais, por Estado. Dessa forma, os dados sobre cursos de graduação nos Estados que possuem 
mais de uma universidade estadual (caso do Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Bahia) 
foram compilados diretamente dos sítios na internet das instituições. Sobre o número de alunos matriculados nos 
cursos de pós-graduação (latu sensu e strictu sensu) foram obtidos diretamente do sítio das instituições. Algumas 
delas, assinaladas na tabela não estão disponibilizados. 
 

  Levando-se em consideração a determinação da LDB19  que obriga as Universidades a 

terem no mínimo, 30% de mestres e doutores entre os docentes, as universidades estaduais 

melhoraram substancialmente seu quadro de professores, seja por meio de programas de 

qualificação próprios ou mediante convênios com outras instituições, ou ainda, realizando 

concursos em que a exigência de mestrado e doutorado seja obrigatória. 

  Em relação à pesquisa feita por SAMPAIO, BALBACHEVSKY e PEÑALOZA 

(1998), todas as instituições pesquisadas melhoraram seus índices. Se, em 1998, no ano de 

publicação do trabalho apresentado pelas respectivas autoras, existiam quatro universidades 

estaduais sem professores doutores em seu quadro (FUNESA, UESPI, Universidade do 

Estado do Mato Grosso - UNEMAT e UNIMONTES), em 2004, o número de professores 

doutores superou o número de professores com outras titulações na UERJ, USP, UNICAMP e 

UEL, conforme tabela 7. 

                                                 
19 Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível 
superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: I – 
produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, 
tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional; II – um terço do corpo docente, pelo 
menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado; III – um terço do corpo docente em regime de tempo 
integral. 
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Tabela 7. Funções docentes e titulação das Universidades Estaduais - 2004 
 

Instituição  Graduação  Especialização  Mestrado  Doutorado  Total  
UEPA 96 (16%) 256 (44%) 207 (35%) 28 (5%) 116 

UNITINS 13 (11%) 82 (71%) 17 (15%) 04 (3%) 666 

EUA 34 (5%) 303 (45,5%) 250 (37,5%) 79 (12%)  

FUNESA Não há dados      

UEFS 24 (3%) 208 (24%) 405 (47%) 226 (26%) 863 

UESB Não há dados      

UESC Não há dados      

UNEB 76 (8%) 441 (49%) 337 (37%) 51 (6%)  

UECE Não há dados      

URCA Não há dados      

UVA Não há dados      

UEMA 60 (9%) 226 (37%) 276 (45%) 57 (9%) 319 

UEPB 62 (6%) 240 (25%) 558 (57%) 113 (12%) 973 

FUPE 59 (8%) 314 (41%) 241 (31%) 157 (20%) 771 

UESPI 394 (35%) 502 (44%) 219 (19%) 21 (2%) 1.136 

URRGN 114 (24%) 170 (35%) 129 (27%) 69 (14%) 482 

UEG 100  (6%) 1.117 (66%) 409 (24%) 65 (4%) 1.691 

EUMS 63 (13%) 145 (30%) 215 (44%) 64 (13%) 487 

UNEMAT 474 (62%)  246 (32%) 43 (6%) 763 

UEMG 149 (10%) 727 (49%) 503 (34%) 102 (7%) 1.481 

UNIMONTES 71 (7%) 541 (58%) 276 (30%) 46 (5%) 934 

UNEF Não há dados      

UERJ 255 (12%) 139 (6%) 733 (33,5%) 1..17 (46,5%) 2.184 

UNESP Não há dados      

UNICAMP Não há dados   83 (5%) 1.653 (95%) 1.736 

USP Não há dados   236 (5%) 4.717 (95%) 4.953 

UEL 106 (6,5%) 210 (13%) 650 (40%) 660 (40,5%) 1.626 

UEM 175 (13,5%) 171 (13%) 530 (41%) 420 (32,5%) 1.296 

UEPG Não há dados      

UNIOESTE Não há dados      

UNICENTRO 27 (5%) 84 (15,5%) 222 (41%) 209 (38,5%) 542 

UDESC 147 (13%) 401 (36%) 398 (35%) 180 (16%) 1.126 

UERGS 06 (2%) 16 (5%) 109 (47%) 117 (46%) 249 

Total  2.505 (10%) 5.893 (22%) 7.249 (28%) 10.098 (40%) 25.745 

FONTE: O INEP disponibiliza os dados sobre a titulação de professores das IEES, por Estado. Dessa forma, os 
dados sobre cursos de graduação nos Estados que possuem mais de uma universidade estadual (caso do Ceará, 
Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Bahia) foram compilados diretamente dos sítios na internet 
das instituições. 
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  Somando o número de mestres e doutores a universidade estadual de Feira de Santana 

– UEFS, Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, UECE, Universidade Estadual da 

Paraíba – UEPB, Fundação Universidade de Pernambuco – FUPE, UEMS, UNIMONTES, 

UEM, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná - UNICENTRO, Universidade 

Estadual de Santa Catarina - UDESC e UERGS juntam-se ao grupo que já superou a meta 

estabelecida pela LDB. 

  Num grupo intermediário, em que a diferença entre mestres e doutores e entre 

especialistas e graduados é pequena, situam-se a Universidade do Estado do Amazonas UEA, 

a Universidade do Estado da Bahia - UNEB, a Universidade Regional do Rio Grande do 

Norte - URRGN e a UEMG. Numa situação, no mínimo preocupante, situam-se a UEG, a 

UNEMAT e a Universidade Estadual do Pará - UEPA, sendo particularmente preocupante a 

situação da Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS e da UESPI. Essas duas últimas 

possuem um número muito reduzido de professores mestres e doutores. No caso da 

UNITINS, o fator que pode ser explicado pelo baixo índice de titulação entre os professores 

deve-se ao fato de que parte de suas unidades terem sido federalizadas para a criação da 

Universidade Federal do Tocantins. 

  Entretanto, ao observar a porcentagem da titulação dos professores, percebe-se que, 

com exceção da UNITINS, UESPI e UEG, todas as outras instituições de ensino superior 

estaduais atingiram os índices considerados limites expressos na LDB. 

  Entre as universidades estaduais que se encontram com altos índices de professores 

graduados são a UNEMAT (62%), UESPI (24%) e URRGN (24%). Vale ressaltar que na 

USP, UNICAMP e UENF não existem professores graduados. 

  As universidades estaduais, em que a maior parte dos professores é formada por 

especialistas, são a UNITINS (71%), UEG (66%), UNIMONTES (58%), UNEB e UEMG 

(49%), UEA (45,5%) UESPI e UEPA (44%). 

  Na UNITINS, UESPI, UEG e URRGN o número de professores com o título de 

mestre é relativamente baixo, respectivamente (15%), (19%) e (24%). Ao contrário das 

universidades anteriores, a UEPB (57%), UERGS e UEFS (47%), UEMS (44%), UEM e 

UNICENTRO (41%) e a UEL (40%) possuem elevados índices de professores com o título de 

mestrado. 

  Nas seguintes instituições, o número de professores doutores é muito pequeno; UESPI 

(2%), UNITINS (3%), UEG (4%), UEPA e UNIMONTES (5%), UNEB e UNEMAT (6%), 

UEMG (7%), UEMA (9%), LTEA e LTEPB (12%) e UDESC (16%). 
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  As universidades estaduais com os melhores índices de professores doutores (que se 

concentram nas regiões Sudeste e Sul do país) são a USP e UNICAMP (95%), UERJ (46,5%), 

UERGS (46%), UEL (40,5%), UNICENTRO (38,5%) e UEM (32,5%). Fora destas duas 

regiões, destacam-se as universidades estaduais nordestinas da UEFS (26%) e FUPE (20%). 

  Esses dados permitem-nos traçar um perfil da titulação dos professores das 

universidades estaduais relacionando-o com a pesquisa desenvolvida nestas instituições. 

Quanto maior o índice de professores mestres e doutores, maior é a quantidade de pesquisa 

desenvolvida. Aquelas em que o maior número de docentes são graduados ou especialistas, a 

formação de professores e a pós-graduação latu sensu são as atividades mais desenvolvidas. 

Isso não quer dizer que nestas instituições não são realizadas pesquisas, mas em número 

muito pequeno e pesquisas focalizadas. 

  Diferentemente, as instituições com um número significativo de mestres e doutores, 

além das atividades mencionadas, a pesquisa é predominante nas instituições, principalmente 

naquelas em que o número de doutores e mestres supera 50% do quadro de professores, como 

nas universidades estaduais paulistas, cariocas, paranaenses, entre outras. Conforme os dados 

da Tabela 7, dos 25.745 professores das universidades estaduais, 10% são graduados, 22% 

são especialistas, 28% são mestres e 40% são doutores. Evidentemente que, mais uma vez, as 

universidades estaduais paulistas tem um peso significativo nas titulações superiores. 

Algumas instituições têm um número extremamente reduzido de mestres e doutores. Portanto, 

é preciso relativizar, em seu conjunto, os dados analisados, uma vez que a USP, sozinha, 

corresponde a 46,6% do número de doutores, a UNICAMP, 16,3% e a UERJ, 10%, 

totalizando 72,9%. 

  As universidades estaduais também começaram a oferecer cursos seqüenciais. Estes 

cursos, mesmo sendo de nível superior, não são considerados cursos de graduação. O que se 

busca, ao definir-se um curso seqüencial é uma formação específica em um dado "campo do 

saber" e não em uma "área do conhecimento" e suas habilitações. 

  Os cursos seqüenciais são considerados, dessa forma, uma modalidade de curso 

superior no qual, o aluno pode, após concluir o ensino médio, obter uma qualificação 

superior, ampliando seus conhecimentos em um dado campo do saber, sem a necessidade de 

ingressar em um curso de graduação. 

  Nos termos da LDB, art. 44, inciso I, as IES poderão oferecer cursos seqüenciais. As 

Portarias MEC/482, de sete de abril de 2000, MEC/606 de 8 de abril de 1999, MEC/612 de 12 
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de abril de 1999 e a Resolução CES/CNE20 nº 1 de 27 de janeiro de 1999 disciplinam a 

matéria. Além do suporte legal, as universidades estaduais começaram a investir nesse tipo de 

curso também na perspectiva de criarem uma nova fonte de renda já que, todos os cursos 

seqüenciais são pagos. 

Tabela 8. Cursos seqüenciais nas universidades estaduais em 2004 

INSTITUIÇÃO  NÚMERO DE CURSOS  MATRÍCULAS  

UEMA 19 1.024 

UESPI 37 1.784 

UDESC 06 352 

UEG 38 4.885 

UVA 52 2.170 

UNIMONTES 02 361 

UECE Não há dados  338 

URCA 03 Não há dados  

UNICENTRO 13 580 

 FONTE: O INEP disponibiliza os dados sobre alunos matriculados em cursos seqüenciais por instituição. 
Dessa forma os dados do INEP foram cruzados com as IEES, para que fosse possível montar esta tabela. É 
preciso levar em consideração que a maior parte dos cursos seqüenciais, segundo o próprio INEP estão 
localizados nas instituições particulares. Dados de 03/2005. 
 
 

  A UEG é a universidade estadual com o maior número de alunos matriculados em 

cursos seqüenciais seguida pela Universidade Vale do Acaraú - UVA, que, além do seu 

Estado de origem, o Ceará, oferece esses cursos seqüenciais nos Estados do Maranhão, 

Alagoas, Goiás e Piauí21. Uma das características mais marcantes das universidades estaduais 

diz respeito à sua capilaridade nos Estados, ou seja, sua localização predominantemente nas 

cidades do interior, definidas como universidades multi-campi. 

  Das 33 universidades estaduais brasileiras, apenas uma, a UEFS caracteriza-se como 

uma universidade unicampi, ou seja, está presente em uma única cidade. Uma outra, a UENF, 

apesar de não ser multicampi, oferece cursos de extensão fora de sua sede. Entre o conjunto 

de universidades estaduais, 19 possuem sua sede numa cidade do interior do país, assim como 

a maior parte de seus campi. Em algumas destas universidades, somente existem cursos no 

interior, já que as capitais são geralmente mais bem servidas em relação às instituições de 

ensino superior, tanto particulares como confessionais ou federais. 

                                                 
20 Câmara de Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação  
21 Fonte: http://www.cetrede.com.br/sequencial/seq_uva_2.htm 
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Tabela 9. Número de campi nas Universidades Estaduais (2004) 

INSTITUIÇÃO  SEDE Nº DE CAMPI  
Universidade do Estado do Pará  Belém  11 

Universidade do Tocantins  Palmas  Não há dados 

Universidade do Estado do Amazonas  Manaus  13 

Universidade Estadual do Ceará  Fortaleza  7 

Universidade Estadual do Maranhão  São Luiz  6 

Universidade Estadual da Paraíba  Campina Grande  2 

Universidade Vale do Acaraú  Crato  4 

Universidade Estadual de Santa Cruz  Ilhéus  2 

Universidade Estadual de Feira de Santana  Feira de Santana  1 

Universidade do Estado da Bahia  Salvador  24 

Universidade Regional do Cariri Cariri  3 

Universidade Regional do R. G. do Norte Mossoró  4 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia  Vitória da Conquista  2 

Fundação Universidade Estadual de Alagoas  Arapicara  6 

Universidade Estadual do Piauí  Teresina  26 

Fundação Universidade de Pernambuco  Recife  3 

Universidade Estadual de Minas Gerais  Belo Horizonte  13 

Universidade Estadual de Montes Claros  Montes Claros  9 

Universidade Estadual do Norte Fluminense  Campos de Goyacazes  2 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro  Rio de Janeiro  5 

Universidade Estadual de Campinas  Campinas  2 

Universidade Estadual Paulista  São Paulo  23 

Universidade de São Paulo  São Paulo  5 

Universidade Estadual de Londrina  Londrina  Não há dados 

Universidade Estadual de Maringá  Maringá  6 

Universidade Estadual de Ponta Grossa  Ponta Grossa  6 

Universidade do Centro-Oeste do Paraná  Cascavel  4 

Universidade do Oeste do Paraná  Guarapava  5 

Universidade do Estado de Santa Catarina  Florianópolis  5 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul  Porto Alegre  31 

Universidade do Estado do Mato Grosso  Cáceres  23 

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul  Dourados  14 

Universidade Estadual de Goiás  Anápolis  50 

Total  --- 314 

FONTE: Para construir essa tabela foi preciso consultar os sítios das IEES. Não há dados sobre o número de 
campi da Universidade do Tocantins e da Universidade Estadual de Londrina. 
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Para FIALHO (2005), essa configuração multicampi das universidades estaduais não 

tem sido contemplada nas políticas governamentais e nos processos de planejamento e de 

expansão do ensino superior, embora instituições com essa configuração mantenham uma 

profunda relação com seu contexto urbano e regional. 

  Ainda segundo a autora, a presença, no cenário brasileiro, do fenômeno organizacional 

multicampi, demonstra reflexos de uma política governamental que vem comprometendo, 

inevitavelmente, a distribuição de competências técnicas, acadêmicas e científicas no 

território nacional. 

  Os campi das universidades estaduais, por estarem presentes num grande número de 

cidades (314 ao total, conforme tabela 8) e por desenvolverem projetos de extensão em tantas 

outras, revelam a importância dessas instituições em relação, ao menos em tese, à 

democratização do acesso e expansão do ensino superior no interior dos Estados brasileiros. 

  A UEG é a maior instituição multicampi entre as universidades estaduais brasileiras, 

presente em 50 municípios, seguida pela UESPI, presente em 26 municípios. 
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CAPÍTULO II 

A UEG NO OLHO DO FURACÃO 

PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR EM GO IÁS 

 

 

 

  A criação da UEG, em 1999, pode ser considerada um marco na história da educação 

superior em Goiás, isso porque, num período em que o setor privado foi o maior responsável 

pela expansão do ensino superior, em Goiás e no Brasil, uma universidade pública surge, após 

décadas de reivindicações para sua criação22. 

  Nosso interesse, nesse capítulo, é identificar as políticas públicas para o ensino 

superior em Goiás, a partir de iniciativas, tanto do Poder Executivo como Legislativo, que 

foram dando forma ao sistema educacional de ensino superior, ao longo dos anos e que, 

muitas dessas IES, criadas no passado, foram aglutinadas na UEG. 

  É preciso, pois, recontar essa história a fim de que não percamos nosso referencial, 

qual seja, a constituição da educação superior em Goiás. 

  

2.1. Antecedentes historiográficos 

 

Para re-contar essa história, recorremos aos acervos do Banco de Teses da CAPES23, 

além dos Programas de Pós-Graduação em Educação, História e Ciências Sociais da UFG e 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da UCG. 

  A partir destas pesquisas, foram encontradas 8724 publicações entre dissertações e 

teses que tratam do ensino superior em Goiás. Para melhor analisar estes trabalhos, utilizamos 

a categorização elaborada pelo grupo Universitas25 que divide a produção científica em 

educação em quinze grupos e oitenta e oito subgrupos. 

                                                 
22 Segundo Bretas (1991), na época do batismo cultural de Goiânia, em 1942, já se discutia a necessidade da 
criação de uma universidade a cargo do governo do Estado. 
23 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) disponibiliza ferramentas de 
busca e consulta a informações sobre teses e dissertações defendidas junto a programas de pós-graduação do país 
por meio do site http://www.capes.gov.br/capes/portal/conteudo/10/Banco-Teses.htm 
24 Os títulos das dissertações e teses estão em anexo no final do trabalho. 
25 O Projeto Universitas tem o objetivo de selecionar, organizar, disponibilizar à comunidade e avaliar a 
produção científica sobre educação no Brasil desde 1968 reunindo pesquisadores de várias universidades 
públicas e privadas de todas as regiões do país. Para maiores informações acessar http://www.pucrs.br/ 
faced/pos/universitas. 



 57 

  Entretanto, para este trabalho, relacionamos nove publicações que fazem uma análise 

sobre a história da educação superior em Goiás, seja por meio da expansão das instituições 

públicas ou privadas/confessionais, ou da articulação destas instituições com a sociedade. 

  Genesco Ferreira Bretas, por intermédio do livro História da Instrução Pública em 

Goiás, editado pela UFG em 1991, busca compreender as várias instituições de ensino no 

Estado, desde que criadas e/ou mantidas pelo poder público municipal, estadual ou federal. 

Não é necessariamente um livro que trata das instituições de ensino superior, entretanto, em 

vários momentos, o autor trata destas instituições, desde a sua criação, até o início da década 

de 1990. 

  A dissertação, Ensino Superior em Goiás em Tempos de Euforia. Da desorganização 

aparente à expansão ocorrida na década de 80, de José Maria Baldino, foi apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Faculdade de Educação da UFG e 

publicada em 1991. É o primeiro trabalho mais abrangente do gênero, e parte do princípio de 

que, a expansão ocorrida na década de 1980, foi motivada por pactos político-eleitoreiros, 

pelo ideário desenvolvimentista municipal e pelas políticas de interiorização. 

  Para o autor, essa expansão não se deu de forma desordenada. Ao contrário, partiram 

de um projeto disciplinador mais voltado para o controle social do que para o 

desenvolvimento da cultura e ciência. 

  BALDINO (1991), para desenvolver o trabalho, parte do processo de instalação das 

instituições de ensino superior em Goiás, iniciado em 1898 com a Academia de Direito na 

Cidade de Goiás, então capital do Estado, enfocando, principalmente, as autarquias estaduais 

surgidas principalmente a partir da década de 1980. 

  Partindo do pressuposto que a política de expansão do ensino superior no Estado de 

Goiás se deu, prioritariamente, devido às alianças político-eleitoreiras e pela privatização do 

público, a pesquisa desenvolvida por Luís Fernandes Dourado, A interiorização do ensino 

superior e a privatização do público, publicado em 1997, como tese de doutorado, apresentada 

ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, faz 

uma análise do ensino superior goiano, a partir de sua expansão para além da capital, Goiânia. 

  A luz da pesquisa recai, então, sobre as relações entre as instituições de ensino 

superior e o poder público municipal e estadual. Para o autor, há fortes indícios de 

privatização do público, uma vez que interesses particulares e privatistas se sobrepõem ao 

interesse público. Essa tese foi transformada em livro, em 2002, pela Editora da UFG. 

  Maria das Graças Gomes Monteiro apresenta sua dissertação em 1997, que buscava 

enfocar a Política da Educação do Ensino Superior Brasileiro. Os Recursos Públicos no 
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Ensino Privado: 0 caso de uma Universidade Católica. Nesta pesquisa, apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UNB, a autora analisa a apropriação dos 

recursos públicos pela iniciativa privada e o nível de compromisso social da instituição 

pesquisada. 

  A autora chega à conclusão de que os recursos públicos destinados a UCG (instituição 

pesquisada). eram relativamente baixos (na época), mas que era um montante significativo. 

Além disso, para a autora, a instituição pesquisada não se sustentava no lucro, dirigindo-se 

para atender, por meio da extensão, a região em que ela se localiza. 

  Na realidade, a autora busca superar a dicotomia público/privado uma vez que ela 

conclui que a UCG, em especial, parece subordinar os interesses privados aos interesses 

gerais da sociedade goiana. 

  A UCG também foi tema de análise ma dissertação de Miguel Rosa Santos. A 

Expansão das Instituições Católicas, o Ensino Superior em Goiás e o Departamento de 

Economia da Universidade Católica de Goiás: História e Memória é uma dissertação de 

mestrado apresentada em 2003 ao Departamento de Educação da UCG, tendo como objetivo, 

conhecer o processo de constituição da antiga Faculdade de Ciências Econômicas de Goiás, 

incorporada pela UCG, após a sua criação. 

  Para tanto, o autor, focaliza o processo de criação tanto dessa antiga Faculdade, como 

da UCG e da influência da Igreja Católica no ensino superior em Goiás a partir da década de 

1950, não somente em Goiás, mas no Brasil. 

  Mais uma dissertação tem como referência a UCG. História do Ensino Superior 

Privado em Goiás: A trajetória da Universidade Católica de Goiás (1954-1994), publicada 

em 2003, foi uma tese escrita por Zildete Inácio de Oliveira Martins e apresentado ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UNESP. O objetivo da autora, já expresso no 

título do trabalho, era de analisar o ensino superior privado em Goiás a partir da atuação da 

UCG e dos jesuítas que compuseram seu projeto político pedagógico. 

  O recorte temporal dá-se, sobretudo, pela influência da Igreja Católica no ensino 

superior goiano, além da influência dos jesuítas na instituição, a partir da década de 1980, o 

que ocasionou, segundo a autora, numa crise ideológica-política e de identidade que assolou a 

UCG naquele período. 

  O trabalho apresentado por Abraão Amisy Neto, A Bolsa de Estudos Universitários 

em Goiás: Privatização do público ou publicização do privado é uma dissertação apresentada 

ao Departamento de Educação da UCG, em 2003. O autor analisou o auxílio financeiro aos 
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estudantes do ensino superior em Goiás, instituído já em 1999, como resultado de promessa 

de campanha pelo então candidato, Marconi Perillo. 

  O Programa Bolsa Universitária, para o autor, teoricamente, é expressão de uma 

política social que constitui uma resposta a um problema, admitido pelo Estado, qual seja, 

uma grande demanda por ensino superior no Estado e a ausência de vagas nas instituições 

públicas além do valor exorbitante das mensalidades nas instituições privadas goianas. 

  O autor, então, busca na Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) a análise desse 

programa, uma vez que a entidade então relacionada é a gestora dos recursos e da distribuição 

das bolsas. O autor, ao finalizar sua pesquisa, conclui que o "terceiro setor", representado pela 

OVG, na forma que se apresenta, é funcional ao modelo neoliberal do Estado Mínimo ao ser 

instrumento do crescente afastamento do Estado na execução das políticas sociais. Conclui 

ainda que, o Programa Bolsa Universitária sustenta-se numa lógica privatizante que, longe de 

ser fruto de uma política educacional emancipatória, resulta de uma prática 

preponderantemente assistencialista. 

  Outra política do governo estadual direcionada ao ensino superior e implementado a 

partir de 1999 é objeto de análise de Genivaldo Félix da Silva. A Expansão e Interiorização 

da Universidade Estadual de Goiás- UEG: Universidade para os Trabalhadores da 

Educação - curso de Pedagogia, apresentado ao Departamento de Educação da UCG. 

  O objetivo deste trabalho é analisar de que forma esta política governamental foi 

apresentada e implementada no Estado, uma vez que, existia uma demanda e uma necessidade 

de formação em nível superior de todos os professores da educação básica. 

  Para tanto, o autor analisa a constituição de Pólos Universitários da UEG específicos 

para a formação destes profissionais da educação e em que circunstâncias foram organizados 

estes cursos, Goiás afora. 

  Os pólos de formação de professores, ou Pólos Universitários da UEG são o objeto de 

estudo de Valcemia G. de Sousa Novaes que apresenta seu trabalho em 2004 para o 

Departamento de Educação da UCG: Pólo Universitário de Palmeiras de Goiás: 

Concretização das políticas educacionais da UEG analisa os impactos da expansão do ensino 

superior naquela cidade, via UEG. A autora também analisa os impactos da criação do pólo 

universitário na economia do município e de que forma estabelecem-se relações entre a 

população local e a instituição. 

  Estes trabalhos são importantes para a compreensão da forma em que foi se 

constituindo a educação superior em Goiás, possibilitando-nos observar as consonâncias e 

discrepâncias com o cenário nacional. Este tema pode ser visto sob o prisma da expansão do 
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ensino superior público, pela iniciativa governamental, tanto federal, como estadual e 

municipal; sob o prisma da expansão do ensino superior público mediante a interação com a 

iniciativa privada, via fundações públicas de direito privado, e a expansão do ensino superior 

privado, com as benesses do poder público. 

 

2.2. Iniciativas do Governo Estadual para a educação superior em Goiás 

 

  A UEG resulta do processo de transformação da Universidade Estadual de Anápolis 

(UNIANA) e da incorporação das Instituições de Ensino Superior (IES) isoladas, mantidas 

pelo poder público estadual, por força da Lei Estadual nº 13.456 de 16 de abril de 1999. A 

UEG foi organizada como uma universidade multicampi26, tendo como sede central o campus 

da antiga UNIANA, em Anápolis. 

  Haviam no Estado de Goiás, antes da UEG, treze instituições estaduais de ensino 

superior, mas tais IES encontravam-se desarticuladas e funcionando, de modo geral, como 

instituições isoladas sem um claro projeto de educação superior estadual. 

  Mas a história do ensino superior em Goiás remonta ao final do século XIX quando, 

através da Lei nº 186 de 13 de agosto de 1898 foi criada a Academia de Direito de Goiás, na 

então capital, Cidade de Goiás e foi instalada em 1903. 

  Entretanto, esta Academia foi fechada pelo Governo Estadual. Passados doze anos, foi 

criada em 10 de junho de 1916 a Faculdade Livre de Ciências Jurídicas, também na capital do 

Estado. Assim como a outra instituição criada, esta Faculdade teve curta duração, encerrando 

suas atividades em 1920. (BALDINO, 1991, p.55-56). 

  Em 1922 começou a funcionar na então capital do Estado, Cidade de Goiás, a Escola 

de Pharmacia e no ano seguinte, em 1923, o curso de Odontologia. Segundo BÁLDINO 

(1991, p. 56), estes cursos, por receberem recursos públicos e por constarem nas mensagens 

encaminhadas ao Congresso Legislativo podem ser consideradas estatais, apesar de terem sido 

criadas pela Sociedade São Vicente de Paula. 

  Ainda segundo BALDINO (1991), em 1921, a Lei nº 696 criou a Faculdade de Direito 

de Goiás que funcionou por cinco anos, sendo reaberta em 19 de agosto de 1931, sendo 

                                                 
26 Para uma melhor definição de universidade multicampi, verificar o excelente livro de Nádia Hage Fialho 
“Universidade Multicampi”, editado pela Autores Associados e pela Editora Plano, em 2005, como resultado de 
tese de doutoramento defendida na Universidade Federal da Bahia. 
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equiparada às demais existentes no país pelo Decreto nº 809/31. Essa faculdade foi uma 

daquelas que, 30 anos mais tarde, daria origem à Universidade Federal de Goiás. 

  Por meio da Lei nº 192 de 20 de outubro de 194827 o governador Jerônimo Coimbra 

Bueno criou a Universidade do Brasil Central - UBC, com sede em Goiânia. Esta 

Universidade "seria" composta pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Goiaz, 

criada e mantida pela Sociedade de Educação e Ensino de Goyaz; Faculdade de Direito de 

Goyaz, mantida pela Fundação Faculdade de Goiaz e reconhecida pelo decreto nº 809, de 11 

de maio de 1936 do Governo Federal; Faculdade de Farmácia e Odontologia de Goiaz, criada 

e mantida pela Sociedade São Vicente de Paulo de Goiaz, autorizada a funcionar pelo decreto 

nº 24.231, de 18 de dezembro de 1947, do Governo Federal; Faculdade de Medicina, 

Faculdade de Engenharia e Escola de Agronomia e Veterinária, criadas pela presente lei e 

mantidas pelo Estado de Goiaz; Escola de Enfermeiras do Hospital São Vicente de Paulo, 

criada e mantida pela Sociedade São Vicente de Paulo, de Goiaz, equiparada à Escola de 

Enfermeira Ana Nery, do Rio de Janeiro, pelo decreto Federal nº 15.495, de nove de maio de 

1944; Faculdade de Ciências Econômicas, criada e mantida pela Federação de Comércio de 

Goiaz e Fundação João Daudt de Oliveira.. A Lei ainda fazia uma ressalva de que as 

Faculdades de Medicina e Engenharia fossem instaladas somente após a instalação das 

Escolas de Agronomia e Veterinária. 

  A UBC seria responsável por aglutinar todas as IES instaladas em Goiás até então 

existentes, além disso, segundo SOUZA (1999, p. 56), havia a preocupação dos idealizadores 

da UBC de que a instituição pudesse atender as necessidades de toda a região Centro-Oeste e 

Norte do país, buscando assim, interiorizar o ensino superior através dos Estados do Mato 

Grosso e Pará. 

  Para SOUZA (1999, p.55) mesmo não aparecendo na lei de criação da UBC, de forma 

explicita a sua personalidade jurídica, a universidade seria composta por instituições de 

diferentes naturezas jurídicas, sejam elas da Igreja Católica, do Estado, de categorias 

profissionais e instituições particulares laicas. 

  Apesar desta lei não ter sido efetivada, ou seja, não passou de uma iniciativa 

puramente legislativa, nela, havia uma série de artigos e parágrafos que dariam a essa 

universidade um caráter dinâmico, já tendo sido definido orçamento e área para a construção  

da Cidade Universitária, além de estabelecer a estrutura organizacional e burocrática da UBC. 

                                                 
27 Lei nº 192, de 20 de outubro de 1948. Cria a Universidade do Brasil Central e dá outras providências. Diário 
Oficial do Estado de Goiás, 11 de novembro de 1948, nº 5.757. 



 62 

  Ainda segundo o autor, a efetivação da UBC não se deu devido à questões financeiras 

e políticas, principalmente em relação a falta de integração entre o Executivo e o Legislativo 

estadual o que acabou inviabilizando o projeto da Universidade. 

  Para BALDINO (1991, p. 80), a política nacional-desenvolvimentista, impulsionada a 

partir da década de 1950, trouxe impulsos para a expansão do ensino superior em Goiás, tanto 

que, até o final daquela década, foram criadas as seguintes instituições mantidas pelo Estado; 

o Conservatório de Música em 1952, a Escola de Engenharia Civil, em 1954 e a Faculdade 

Livre de Artes, em 1957. Outras instituições também foram criadas, como a Faculdade de 

Ciências Econômicas, mantida pela Federação do Comércio, em 1951; a Escola Goiana de 

Belas Artes e Arquitetura, mantida pela Igreja Católica; Escola de Serviço Social, mantida  

pela Associação Brasileira de Educação Familiar e Social; Faculdade de Direito, mantida pela 

Igreja Católica. 

  No apagar das luzes, daquela década, foi criada, em 1959, a Universidade de Goiaz, 

mantida pela Igreja Católica e que seria o embrião da Universidade Católica de Goiás - UCG, 

formada pelas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras; Faculdade de Farmácia e 

Odontologia; Escola de Belas Artes e Arquitetura; Faculdade de Ciências Econômicas; Escola 

de Serviço Social; Escola de Enfermagem e Faculdade de Direito (BALDINO, 1991, p. 81). 

  O início da década de 1960 marca a atuação do setor federal no ensino superior em 

Goiás, com a criação da Universidade Federal de Goiás - UFG que, naquele ano era composta 

pelas Faculdades de Farmácia e Odontologia, transferidas da Universidade de Goiaz, 

Faculdade de Direito de Goiás; Faculdade de Engenharia e Conservatório de Música. 

  O governo estadual também no início daquela década, criou uma outra instituição 

desta vez, fora da capital, A Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis - FACEA criada 

pela Lei Estadual nº 3.430, em cinco de julho de 1961, assinado pelo Governador Mauro 

Borges Teixeira. A implantação desta faculdade aconteceu em maio de 1962 com a 

disponibilização de quarenta vagas no turno noturno. 

  Um ano depois da criação da FACEA, foi criada a Escola Superior de Educação Física 

de Goiás - ESEFEGO que foi concebida dentro do Plano de Desenvolvimento Social e 

Econômico de Goiás (PDSE-GO28), elaborado pelo governo de Mauro Borges Teixeira (1961-

1964) e aprovado pela Assembléia Legislativa de Goiás, para o período de 1962 a 1964. 

                                                 
28 No Estado de Goiás, o marco do planejamento governamental se deu no governo Mauro Borges (1961-1964). 
Na ausência na época de técnicos na área de Planejamento recorreu-se a uma equipe da Fundação Getúlio Vargas 
para a sua elaboração. Durante o seu governo, por meio da Lei nº 3.999, de 1961, foi estabelecida uma nova 
estrutura administrativa para o Estado. Foram criados os seguintes órgãos: Secretaria da Administração, 
Secretaria do Planejamento, Junta Médica Oficial do Estado, ESEFEGO, IDAGO, METAGO, CERNE, Seplan, 
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Esse plano visava estruturar e organizar o Estado para elevá-lo, no âmbito das políticas 

econômicas e sociais, no painel nacional, o que exigia índices satisfatórios de produção, 

capital e trabalho. 

  Segundo os idealizadores do PDSE-GO, o objetivo de se criar uma instituição que 

tinha no desenvolvimento do conhecimento e na prática das atividades físicas, o seu campo de 

atuação, devia-se ao fato de promover o “desenvolvimento integral do ser humano, a 

formação de pessoas saudáveis, resolutas, empreendedoras, com profundo sentimento de 

cidadania e consciência de seu papel e dever para com o Estado”29. 

  Assim, integrando a dimensão educacional do PDSE, com relativa importância, criou-

se, pela Lei nº 4.193, de 1962, a ESEFEGO; 

 

Art. 1º - Fica instituída a Escola de Educação Física de Goiás, entidade autárquica, 
dotada de personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira, vinculada à 
Secretaria da Educação e Cultura, com sede e foro em Goiânia e jurisdição em todo o 
território estadual. (SOUZA, 2003, p. 19) 

 

  A ESEFEGO iniciou suas atividades na Praça de Esportes do Povo de Vila Nova, 

(setor residencial de Goiânia) e possuía as seguintes competências: 

 

a) formar professores e monitores de educação física, necessários aos 
estabelecimentos públicos de ensino, aos educandários e às entidades privadas; b) 
formar pessoal técnico em educação física e desportos; c) implantar e difundir o 
ensino da educação física e dos desportos, imprimindo-lhe unidade teórica e prática; 
d) realizar pesquisas sobre a educação física e os desportos, indicando os métodos 
modernos (SOUZA, 2003, p. 20). 

 

  O então curso de formação de monitores foi ampliado, por iniciativa do corpo docente, 

em meados de 1963, com o objetivo de transformá-lo em curso superior que, aprovado, 

provocou a elevação da então Escola de Educação Física de Goiás para Escola Superior de 

Educação Física de Goiás, pela Lei 4.640, de agosto de 1963. 

  A autorização para o seu funcionamento veio com a Resolução nº 23, de 27 de 

fevereiro de 1964, do Conselho Estadual de Educação (CEE-GO), em conformidade com as 

finalidades da Lei 4.640. 

                                                                                                                                                         
Crisa, Fundação Estadual de Esportes, Ipasgo, Osego, Cepaigo, Iquego, Caixego, Escola-Modelo, Companhia de 
Abastecimento do Estado de Goiás, entre outros. CUNHA, Sulamita de A. P. M. Planejamento governamental 
em Goiás: de Mauro Borges a Marconi Perillo. Revista Economia & Desenvolvimento. Secretaria de 
Planejamento do Estado de Goiás. Ano VII, nº 27, abr/jun 2006, p. 89. Para maiores informações sobre o PSDE-
GO, ver Estado, Planejamento e Gestão Pública de Goiás, de Mauro Borges a Marconi Perillo. Dissertação de 
Mestrado em Sociologia / UFG / 2003, escrita por Adailton Lopes Torres da Silva. 
29 Unidade Universitária de Goiânia. (www.ueg.br/goiania/htm). Atualizado em 11/06/06. 



 64 

  Com a criação destas instituições mencionadas, durante a década de 1960, o ensino 

superior em Goiás, cresceu 186,3%, entretanto, a demanda era bem maior que a oferta 

(CASSIMIRO, 1974). 

  No ano de 1967 a discussão sobre a criação de uma universidade a cargo do Estado 

tomou forma quando foi aprovada a Lei nº 6.770 que criou a Universidade Estadual de 

Anápolis - UNIANA que, entre outras providências, criava as Faculdades de Direito, 

Farmácia, Odontologia e Medicina que comporiam esta instituição e estipulava prazos para a 

sua efetivação. Mais uma vez a "boa vontade" do legislativo não foi o suficiente para que esta 

lei fosse materializada. 

  No final da década de 1960, a Lei nº 5.540 de 02 de novembro de 1968 reformou o 

ensino superior, que deu possibilidade para a expansão do ensino superior no país, Apesar de 

a lei definir a expansão por meio das universidades, as faculdades isoladas continuaram a 

serem criadas e foi nesse rumo que o ensino superior público goiano percorreu as décadas 

seguintes, estendendo-se até o final da década de 1980. 

  Não se deve deixar de mencionar que havia uma excessiva centralização dos cursos 

superiores na capital. Em Goiânia funcionavam 81% dos cursos existentes na década de 1960 

entre instituições particulares, federais e estaduais; 14% estavam localizados em Anápolis; 

3,8% em Rio Verde; e 0,9% em Ceres e em Goiás. (CASSIMIRO e LEITE, 1986) ressalta que 

se levarmos em consideraçao a proximidade entre Goiânia e Anápolis pode-se dizer que 

apenas 5% dos cursos superiores de Goiás estavam realmente interiorizados, Existia, pois, 

uma urgente necessidade da expansão do ensino superior público e gratuito no interior do 

Estado. 

  Vale ainda ressaltar que, segundo BALDINO (1991, p. 86), além das instituições que 

foram criadas e efetivadas, uma série de outras instituições, que expressavam parte da 

complexidade e profundidade dos acordos políticos, foram criadas, mas não implementadas30. 

  Apesar da expansão do ensino superior, seja pelas instituições particulares e/ou 

federais, o governo estadual, na década de 1970, não criou nenhuma instituição, mesmo que 

isolada, e não implementou as instituições criadas na década anterior. 

                                                 
30 Faculdade de Filosofia do Estado de Goiás (Anápolis), criada em 1959; Faculdade de Filosofia de Rio Verde, 
criada em 1962; Faculdade de Filosofia do Norte Goiano (Porangatu), criada em 1963, com os cursos de Línguas  
Modernas, Vernáculas, Pedagogia, Matemática, Física, Geografia e História; Faculdade de Filosofia do Vale do 
São Patrícia (Ceres), criada em 1964, com os cursos de Línguas Modernas, Pedagogia, Metodologia, Filosofia, 
Psicologia, Matemática, História, Geografia, Biologia, Química e Física; Faculdade de Filosofia de Jataí, criada 
em 1965; criação das Faculdades de Direito, Medicina, Farmácia e Odontologia em 1967; Faculdade de Filosofia 
da cidade de Goiás, criada em 1968 (implementada em 1969). É preciso também ressaltar que nenhuma destas 
instituições seriam localizadas na capital do Estado, Goiânia, num claro movimento de expansão do ensino 
superior para o interior de Goiás.  
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  Destaca-se também, a iniciativa da Assembléia Legislativa, que em 1979, criou, por 

meio da Lei Estadual nº 8.660, a Universidade Rural do Estado de Goiás, que teria unidades 

em dez municípios e contaria com os cursos de Agronomia, Veterinária, Agrimensura, 

Zootecnia, Geologia, Engenharia Florestal, Licenciaturas em Química, Ciências Biológicas, 

Ciências Agrícolas e Economia Doméstica, além dos cursos de Administração em Empresa 

Rural, Economia Rural e Ciências Contábeis. Entretanto, mais uma IES, criada pela esfera 

estadual não foi efetivada (BALDINO, 1991, p. 119-120). 

  No final da década de 1970, havia em Goiás duas universidades: a UCG, criada em 

1959 e a UFG criada em 1960, além de nove faculdades isoladas, sendo cinco privadas e três 

estaduais, incluindo uma municipal (DOURADO, 2001) 

  A década de 1980 é marcada, no Brasil, pela redemocratização, com a derrocada dos 

regimes ditatoriais, instaurados no país desde 1964. Evidentemente que o ensino superior no 

país esteve condicionado ao projeto desenvolvimentista implementado desde então pelos 

militares. (CUNHA, 2000, 178-179). 

  Para DOURADO (2001), o processo de expansão do ensino superior goiano, via 

iniciativas estaduais, a partir da década de 1980, vai se efetivando a partir dos discursos de 

defesa dos ideais desenvolvimentistas e modernizantes, pela fixação da juventude em sua terra 

natal, dentre outros. Tal processo expansionista, experimentado no Estado, a partir da década 

de 1980, segundo o autor, caracteriza-se pela criação de novas instituições e cursos, 

principalmente os ligados à formação de professores, como Pedagogia, Ciências, (destinado 

ao ensino elementar de Química, Física e Biologia para o Ensino Médio), História e 

Geografia. 

  A expansão do ensino superior em Goiás, passa a ser implementada mediante políticas 

que assumem contornos complexos e ambíguos na medida em que, sob a aparente expansão 

pública desse nível de ensino, vários tipos de iniciativas foram sendo implementadas. 

  Nessas experiências, destaca DOURADO (2001, p. 68), os argumentos técnicos 

(condições materiais para a criação e manutenção dos cursos e/ou instituições) cederam lugar 

à pressão política do poder local, e o poder público instituiu a figura jurídica das fundações 

municipais, possibilitando, em alguns casos, a parceria com o setor educacional privado e, na 

maioria das IES, a política de não-gratuidade do ensino. 

 

A parceria entre o município e outras instâncias ou esferas de ação tem resultado, 
quase sempre, na obrigatoriedade de o município arcar com o ônus dos supostos 
benefícios pleiteados junto aos governos federal e estadual e, principalmente, junto a 
setores da iniciativa privada. Embora as prerrogativas legais determinem que os 
municípios voltem prioritariamente para o ensino fundamental, a atuação do 
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município não tem se restringido a esse nível de ensino. Desde meados da década de 
1960, os municípios vêm atuando na oferta de ensino superior e a atuação tem se 
efetivado com a criação de fundações municipais de ensino superior. Essas fundações 
públicas (de caráter ora público, ora privado) apresentam-se, teórica e 
ideologicamente, como figuras jurídicas mais ágeis e, portanto, menos burocratizadas 
para a efetivação de políticas sociais, com destaque para a oferta e exploração de 
serviços públicos, entre os quais os serviços educacionais (DOURADO, 2001, p.71). 
 

  Segundo DOURADO (2001) a adoção de tais critérios põe em evidência que os 

interesses eleitoreiros por parte das elites regionais em prover certos tipos de profissionais que 

atendessem às demandas do aparelho burocrático, como professores, técnico-agrícolas, 

administradores de empresas, profissionais da saúde, entre outros, foram fundamentais na 

expansão do ensino superior no Estado. 

  Complementando essa questão, para MIRANDA (1998), a política de expansão do 

ensino superior estadual quase sempre serve de "marketing" político” para candidatos em 

campanha eleitoral ou para consolidarem suas políticas populistas. 

  A década de 1980, em Goiás, foi prodigiosa em relacionar ensino superior com 

acordos político-eleitorais, como estratégia de marketing político. Neste período, várias 

instituições foram criadas em cidades-pólo de desenvolvimento, como Anápolis, Jataí, rio 

Verde, Catalão,  Itumbiara, Porangatu, Luziânia, entre outros.. 

  Para BALDINO (1991, p. 131), o ensino superior em Goiás, a partir da década de 

1980, experimentou um processo de interiorização até antes inédito, em parte, promovido pelo 

governo estadual que se estabeleceram durante e após o processo de redemocratização do 

país, criando uma série de autarquias sob a forma de Faculdades de Educação Ciências e 

Letras. 

  Entretanto, grande parte das iniciativas estaduais (tanto do Legislativo, como do 

Executivo), ficou no papel, ou seja, criaram-se leis para a criação de faculdades isoladas, mas 

elas não foram efetivadas. BALDINO (1991) faz um balanço de todas as iniciativas estaduais 

para a interiorização do ensino superior, durante a década de 1980, Vamos a ele. 

  No Governo de Ary Valadão (1979-1983), o primeiro de uma série de três governos 

consecutivos do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), foram criadas a 

Universidade do Estado de Goiás - UEG, Lei nº 8.770 de 15 de janeiro de 1980, com sede em 

Anápolis e a criação de uma unidade da UEG em Porangatu. Em 1981, o Decreto nº 1918/81 

de 05 de junho de 1981, cria a Faculdade de Agronomia de ltumbiara. Essas três instituições 

não foram instaladas (BALDINO, 1991, p. 135). 

  Para o autor, o governo, de íris Resende Machado (1983-1987) foi responsável pelo 

maior movimento expansionista já registrado em Goiás. Neste período, houve a continuação 
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das ações do Executivo e Legislativo Estadual. Durante o governo de íris Resende Machado 

foram criadas as Faculdades de Educação, Ciências e Letras de Araguaina (Lei Estadual nº 

9.470/84 de 01 de julho de 1984 e Decreto nº 2.413/84 de 02 de outubro de 1984), e 

Faculdade de Ciências e Letras de Porangatu (Lei Estadual nº 9.550/84 de 16 de outubro de 

1984 e Lei Estadual nº 9.650/84 de 17 de dezembro de 1984 e Decreto no 2.446/85 de 25 de 

janeiro de 1985). 

  Juntamente com as faculdades criadas em 1984, foi instalada a Faculdade de Filosofia 

do Norte Goiano, em Porto Nacional, por meio da Lei Estadual nº 4.505/63 de 12 de agosto 

de 1963 e Decreto de Criação/63 de 19 de agosto de 1963, mas que seriam instaladas somente 

em 1985. 

  Em 1985 foi criada, por meio da Lei Estadual nº 10.019/85 de 22 de maio a Faculdade 

de Direito, Ciências e Letras de Inhumas. Neste mesmo dia (mais uma vez), foi criada a 

Universidade Estadual de Anápolis, através da Lei nº 10.108/85. A Lei Estadual nº 9.777 de 

10 de setembro, criou as Faculdades de Educação, Ciências e Letras, sob a forma de 

autarquia, nas cidades de Morrinhos e Gurupi pelo Decreto nº 2.518/85 de 29 de outubro e em 

Iporá, Jussara e Goianésia pelo Decreto nº 2.520/85 de 30 de outubro. 

  A Lei Estadual nº 9805/85 de 14 de outubro de 1985 criou a Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras de Pires do Rio e a Lei Estadual nº 9.796/85 de 14 de outubro criou a 

Faculdade de Ciências e Letras de lpameri. 

  Ainda em 1985, por meio da Lei Estadual nº 9861/85 foi criada a Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras de Itapuranga no dia 30 de outubro e a Lei Estadual nº 9905/85 

criou as Faculdades de Educação, Ciências e Letras nos municípios de Posse, Uruaçú e 

Tocantinópolis, no dia 10 de dezembro. 

  Em 1986, no dia 16 de janeiro, por meio do Decreto nº 2.551, foi criada a Faculdade 

de Educação, Ciências e Letras de Gurupi (pela segunda vez). No mesmo dia, foram criadas 

as Faculdades de Ciências e Letras de Quirinópolis (Decreto nº 2.550/86) e a de Itapuranga 

(Decreto nº 2.549/86). 

  No último ano do Governo íris Rezende Machado, em 1987, foram ainda criadas as 

Faculdades de Educação Ciências e Letras nos municípios de Quirinópolis, São Luís de 

Montes Belos, Formosa, Luziânia e Santa Helena de Goiás, por meio do Decreto nº 99.381/87 

de 27 de maio. 

  Ao contrário do grande número de faculdades estaduais isoladas criadas no governo de 

íris Rezende Machado, o Governo de Henrique Santillo (1987-1991) é marcado pela retração 

do processo de criação destas instituições. Entretanto, merece destaque, que, depois de 
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quarenta e oito anos do início do debate sobre a criação de uma universidade estadual, foi 

criada, enfim, a Universidade Estadual de Anápolis - UNIANA por meio do Decreto Estadual 

nº 35.555/90 de 02 de fevereiro de 1990. 

  Um outro fator importante para o ensino superior em Goiás, naquele período, diz 

respeito ao compromisso legal (registrado na Constituição Estadual de 1989) para que se 

encaminhasse para o MEC, os processos de autorização de funcionamento das faculdades 

estaduais, criadas por leis anteriores. 

  Em 1990, mediante o Decreto nº 35.555, o governo estadual criou a Universidade 

Estadual de Anápolis (UNIANA), como fundação pública. Essa instituição, a despeito de 

postular o papel de universidade do Estado, não agregou as IES isoladas estaduais, o que viria 

a acontecer somente no final da década de 1990, por meio da UEG. 

  Porém, já em 1991, a Lei nº 11.655 de 26 de dezembro estipulava a aglutinação das 

faculdades estaduais isoladas. Entretanto, mais uma vez, esta lei não foi efetivada. 

 

Essa lei não se concretizou, uma vez que, além de não corresponder aos desejos e 
anseios do coletivo, não se coadunava com as vertentes e tendências de Universidade 
que se delineavam a partir dos debates acadêmicos. Vale ressaltar que em letra morta  
(grifos nossos) sete leis estaduais definiram ao longo do tempo a criação de uma 
universidade goiana, vingando o projeto da Universidade Estadual de Anápolis que 
conseguiu ser autorizada (UEG, 2001 a). 

 

  A criação da UNIANA foi o primeiro passo para que a demanda para criação de uma 

universidade estadual foi contemplada. Entretanto, o debate que se seguiu após a criação da 

UNIANA, ficou latente as divergências em tomo das políticas para o ensino superior em 

Goiás. Uma parcela do governo e da comunidade acadêmica acreditava que seria possível 

criar uma Universidade na qual deveriam ser aglutinadas todas as faculdades estaduais 

isoladas. Uma outra parcela acreditava que, em Anápolis, o ensino superior deveria centrar-se 

na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para, entre outras coisas, dar suporte ao Distrito 

Agroindustrial de Anápolis - DAIA; e as outras Faculdades de Educação Ciências e Letras 

dedicar-se-iam à formação de professores. (UEG, 2001, b). Optou-se então pela não 

aglutinação das faculdades isoladas. 

  De um modo geral, a criação das faculdades estaduais que “saíram do papel”31 

segundo DOURADO (2001), deu-se de modo insatisfatório, sem condições básicas para o seu 

funcionamento. 

                                                 
31 Mesmo com a criação de um grande número de faculdades estaduais isoladas, funcionavam efetivamente, até o 
final da década de 1980, a Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Porangatu, Araguaina, Formosa, 
Quirinópolis, Morrinhos, Itapuranga, Iporá, Goianésia, além da Faculdade de Filosofia do Norte Goiano, a 
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  Em muitos casos, com espaço físico provisório (funcionamento por meio de contratos 

de comodato e instalações em escolas estaduais), com ausência de um plano de carreira e de 

qualificação dos docentes (muitos sem vínculo com o quadro efetivo) e, ainda, com carência 

total ou improvisação de espaço para funcionamento de bibliotecas, laboratórios e outras 

instalações imprescindíveis para um curso com as mínimas condições de funcionamento. 

  Um outro complicador, apresentado por DOURADO (2001), além dos já expostos, se 

refere à ambigüidade jurídica destas faculdades, uma vez que, em muitos casos, a instituição 

estava vinculada à prefeitura ou ao Estado, entretanto, uma fundação de direito privado 

cobrava mensalidades dos alunos, remunerava os trabalhadores, sejam eles professores ou 

servidores técnico-administrativos, além de contratar e demitir pessoal e elaborar o projeto 

político-pedagógico dos cursos. Essa ambigüidade jurídica demonstra, conforme podemos 

observar na citação, os parcos limites existentes entre o publico e o privado na constituição 

destas instituições de ensino superior. 

 

A ambigüidade jurídica das instituições criadas nesse processo de expansão e também 
os desdobramentos dele decorrentes revelam que os erros na forma de caracterizar a 
dependência administrativa foram provocados por falhas na distinção entre natureza e 
caráter das instituições. Esses dados indicam a necessidade de estudos que 
estabeleçam melhor as fronteiras entre o estatal e o privado, desvelando, nas possíveis 
ambigüidades desses indicadores, a implementação de políticas de privatização do 
público. Isso evitaria que instituições criadas e mantidas por fundações municipais, 
mas administradas por entidades de cunho privado e/ou conveniadas, apresentem-se, 
nos seus registros de dependência administrativa, ora como estabelecimento privado, 
ora como estabelecimento municipal (DOURADO, 2001 p. 69). 

 

  Os dois fatores mencionados pelo autor; um relacionado à falta de qualidade dos 

cursos e o outro à ambigüidade jurídica, transformaram o ensino superior em Goiás em um 

elemento para que governadores e prefeitos, o barganhasse com as elites de cada cidade. Se, 

por um lado, o ensino superior era um artifício para as elites políticas locais tivessem mais um 

elemento para o discurso  eleitoral com a promessa de criação de faculdades, por outro, 

grande número de estudantes goianos foi formado nestas mesmas faculdades, sem bibliotecas, 

sem projetos de pesquisa e extensão, sem professores qualificados, ou seja, esses cursos, na 

opinião de DOURADO (2001), funcionaram muito mais como "escolas de terceiro grau" do 

que como instituições de ensino superior. 

  Entretanto, esse tipo de expansão do ensino superior não deixou de receber críticas. 

Ao contrário. Preocupados com esse movimento, os professores das três maiores faculdades 

                                                                                                                                                         
Faculdade de Filosofia Cora Coralina, a Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis, transformada em 
Universidade Estadual.  
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estaduais em Goiás, na época, a ESEFEGO, FACEA e Faculdade Cora Coralina, promoveram 

encontros, discussões e manifestações públicas, que resultaram em algumas conquistas e 

muitas derrotas. Dentre as realizações mais concretas desse grupo de professores encontra-se 

a criação da Associação dos Docentes do Ensino Superior Autárquico de Goiás ADESA 

(UEG, 2001 b). 

  Estas questões relacionadas ao ensino superior permearam toda a década de 1980 e 

sofreram mudanças na década seguinte. 

  A década de 1990 foi extremamente prodigiosa em criar um cenário para a expansão 

do ensino superior, não somente em Goiás, mas em todo o país, como vimos no capítulo I. 

  Essa tendência acentua-se com a aprovação da LDB (Lei 9393/96) que, alicerçada no 

discurso da expansão, possibilitou uma flexibilização, diferenciação e diversificação do 

ensino superior, na perspectiva de constituir uma nova orientação política e uma nova 

racionalidade técnica (CATAM & OLIVEIRA, 2002 p.22). Para os autores, essa nova 

configuração tende a fazer com que a educação superior (e as universidades em particular) 

subordinem-se às regras do mercado, transformando-as em verdadeiras empresas 

educacionais. 

  Em Goiás, esse cenário não foi diferente. A aprovação da LDB estadual trouxe em seu 

bojo, os mesmos avanços, retrocessos e contradições existentes na lei nacional. 

  No final da década de 1990, Goiás experimentou uma expansão da oferta de vagas, 

seja pela expansão do setor privado seja pela criação da UEG, criação de cursos e aumento de 

vagas na UFG e CEFET - Centro Federal de Ensino Tecnológico. 

  As Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, que até a década de 1980, não havia 

participado ativamente desse processo de expansão, foram as maiores responsáveis pelo 

aumento de vagas, tanto no interior, mas, principalmente em Goiânia, que passou a sediar 

uma série de instituições, tanto de Goiás como de outros Estados. 

  Em 1998 foi aprovada a LDB Estadual (Lei Complementar nº 26 de 28 de dezembro 

de 1998) que estabeleceu as diretrizes e bases que norteiam o sistema de educação do Estado 

de Goiás. 

  Diferentemente do que aconteceu com a LDB nacional, em Goiás, segundo 

DOURADO e OLIVEIRA (2001 p. 71), a regulamentação da LDB estadual esteve vinculada 

com os movimentos sociais, por meio do Fórum Estadual em Defesa da Escola Pública32. 

                                                 
32 Este fórum era composto, na época da aprovação da LDB estadual pelas seguintes entidades: Associação dos 
Docentes da UFG (ADUFG); Associação Nacional de Formação de Profissionais da Educação (ANFOPE) Seção 
Goiás; Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Assembléia Legislativa de Goiás; Conselho Estadual de 
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  Segundo os autores, a LDB em Goiás procurou concretizar três importantes objetivos 

para a educação superior; 

 

a) recuperar e afirmar princípios e diretrizes fundamentais do movimento docente e da 
comunidade científica, em geral; 
b) articular e organizar academicamente as instituições isoladas existentes no sistema 
estadual; 
c) definir uma política de expansão e melhoria da qualidade das instituições mantidas 
pelo poder público em Goiás (DOURADO e OLIVEIRA, 2001, p. 73). 

 

  Os autores ainda ressaltam que, no texto da LDB estadual, a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão seriam  referências a serem seguidas pela expansão do ensino 

superior a cargo do governo estadual Entretanto, ao se debruçar sobre as faculdades isoladas, 

não foi possível estabelecer objetivos consensuais. Isso porque, como vimos anteriormente, 

essas faculdades eram muito dispares entre si. 

  Sendo assim, a LDB estadual abre possibilidades para que outras formas de 

organização fossem possíveis. 

 

Nesse sentido, o artigo 66 define que "a educação superior estadual organiza-se 
academicamente, na forma de universidades, centros universitários, faculdades 
integradas, faculdades, institutos ou escolas superiores" como define a legislação 
federal. Essas possibilidades de formatação institucional foram colocadas em razão de 
a rede estadual contemplar uma ampla variedade de IES, bem como diferentes 
projetos de articulação e redefinição da educação superior estadual (DOURADO e 
OLIVEIRA, 2001, p. 74) 

 

  Para os autores, esta alternativa de formatação organizacional da educação superior em 

Goiás trouxe consigo, os discursos dos diferentes grupos que atuaram na construção da LDB. 

Dessa forma, em seus artigos, é possível constatar a articulação daqueles grupos que 

propunham a criação de um único centro universitário que agregasse todas as faculdades 

isoladas; daqueles que idealizam vários centros universitários que atendessem as diversas 

regiões do Estado e daqueles que não aceitavam a integração da UNIANA neste processo. 

                                                                                                                                                         
Educação (CEE-GO); Associação de Professores da Universidade Católica de Goiás (APUC); Departamento de 
Educação da UCG; Escola Superior de Educação Física do Estado de Goiás (ESEFEGO); Faculdade de 
Educação da UFG; Sindicato dos Professores; Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (SINTEGO); 
Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal de Goiânia; União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas (UBES); União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME); Universidade Estadual de 
Anápolis (UNIANA); Escola Técnica Federal de Goiás (ETFG, atualmente CEFET-GO); Secretaria Municipal 
de Educação de Goiânia; Conselho Municipal de Educação de Goiânia; Sindicato dos Trabalhadores da UFG 
(SINT-UFG). 
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  Outros temas também foram contemplados na elaboração da LDB estadual, como a 

gratuidade do ensino nas instituições públicas sob o poder do governo estadual, a capacitação 

e vencimentos do magistério público superior estadual, o plano de carreiras entre outros.  

   Para DOURADO e OLIVEIRA (2001), apesar dos avanços contidos no texto da LDB 

estadual, ainda existiam uma série de desafios que precisavam ser superados, quais sejam; 

 
a) a implantação de uma política de consolidação da educação superior pública; b) a 
garantia de financiamento das IES públicas estaduais, c) plano de carreira, gestão 
democrática, interiorização conseqüente de cursos de graduação, indissociabilidade 
entre ensino-pesquisa, formação e qualificação docente, integração das unidades 
acadêmicas; d) organização e implementação do sistema estadual de ciência e 
tecnologia; e) gratuidade do ensino superior público estadual; f) o cumprimento da 
LDB estadual pelos poderes públicos (p. 8 1). 

 

  Até o ano de aprovação da LDB estadual, das IES em Goiás33, 12 eram estaduais, 15 

particulares, uma federal (presente em cinco municípios) e cinco municipais. 

  Entretanto, com a criação da UEG e com o aumento significativo de vagas nos setores 

privado e federal, o quadro do ensino superior em Goiás modificou-se substancialmente. 

  No ano 2000, haviam em Goiás 35 IES, entre Universidades e Faculdades.. Desse 

total, nove eram públicas e 26 privadas, assim distribuídas: duas federais, uma estadual e seis 

municipais, entre as públicas e 22 particulares e quatro 

comunitárias/confessionais/filantrópicas (CCF)34 entre as privadas. 

Como podemos observar, o número de instituições estaduais, com a incorporação das 

faculdades estaduais isoladas, somente uma instituição é computada35. 

  Em 2001, o número de IES em Goiás chegou a 47, sendo que destas, três eram 

federais, uma estadual, seis municipais, 33 particulares e quatro CCF; Em 2002, entre as 56 

IES em Goiás, três eram federais, uma estadual, seis municipais, 41 particulares e cinco CCF. 

  Em 2003, havia em Goiás 63 IES, sendo que quatro eram federais, uma estadual, nove 

municipais 44 particulares e 5 CCF. No ano seguinte, em 2004, o número de IES diminuiu 

para 61 IES assim distribuídas: quatro federais, uma estadual, nove municipais, 40 

                                                 
33 Faculdade de Filosofia Cora Coralina, UNIANA, ESEFEGO, Faculdade Celso Inocêncio de Oliveira e 
Faculdades de Educação, Ciências e Letras de Porangatu, Uruaçu, Goianésia, lporá, São Luís de Montes Belos, 
Formosa (limosa Saad Fayal), Morrinhos e Quirinópolis; Federais: UFG, campus em Goiânia, Rialma, Jataí, 
Catalão e Cidade de Goiás; Particulares: Faculdade de Jussara, Faculdade de Filosofia São Miguel Arcanjo, 
Faculdade de Educação Ciências e Letras de Rubiataba, Associação Educativa Evangélica, Faculdade Cambury, 
Faculdade Anhanguera, UNIVERSO, Faculdades Objetivo, UCG, campus em Goiânia e Santa Fé de Goiás, 
Faculdades Integradas do Planalto Central, Centro de Ensino Superior de Jataí, Faculdades Unidas de Itumbiara, 
Centro de Ensino Superior de Catalão; Municipais: Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Anicuns, 
Faculdade de Educação de Mineiros, FESURV, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Goiatuba, 
Faculdade de Educação de ltumbiara. Fonte: PDI 2003 -2007, vol. I, p. 124-129/UEG. 
34 Utilizarei a sigla CCF para me referir a esse setor do ensino superior. 
35 Fonte: Plano Diretor para a Educação Superior em Goiás 2006-2015/SECTEC/SUES/2006, p. 56 
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particulares e sete CCF. Por fim, em 2005, há um novo aumento no número de IES em Goiás; 

sendo que delas, quatro eram federais, uma estadual, três municipais, 58 particulares e cinco 

confessionais36. 

  De 1999 a 2005, houve um crescimento de 70% no número de IES em Goiás. Mas, de 

modo geral, cada um dos setores do ensino superior no Estado comportou-se de maneira 

diferente. As IES públicas tiveram uma queda de 38% em seu número (de 21 IES passou para 

8) e entre as IES privadas, ao contrário das públicas, cresceu 285% (de 15 IES para 58). 

  Entre as IFES, o aumento foi de 100% (de duas IFES passou para quatro) e entre as 

IES municipais, houve um aumento de 50% entre 2002 e 2003 e uma queda de 66% entre 

2004 e 2005. O número de IES particulares cresceu 385% e as instituições de caráter CCF, no 

período de 1999 a 2005 tiveram uma queda de aproximadamente 15% (de 6 para 5)37. 

  As IFES em Goiás, no ano de 2005, estavam localizadas em 7 municípios e contavam 

com 15.982 alunos matriculados, o que correspondia a 11,1% dos estudantes universitários 

goianos e 30,2% das matrículas no setor público. São as seguintes IFES em Goiás: UFG, com 

sede em Goiânia e 4 campi (Cidade de Goiás, Rialma, Catalão e Jataí), além do Centro 

Federal de Ensino Tecnológico (CEFET-GO), com sede em Goiânia e sua extensão em Jataí e 

o CEFET-Urutaí, com extensão em Morrinhos. Complementa o quadro de IFES em Goiás o 

CEFET-Rio Verde. 

  O sistema estadual de ensino superior, que, até 1999 era composto por 13 instituições 

isoladas, com a criação da UEG, elas se aglutinam numa única instituição que se expande, 

chegando a 30 Unidades Universitárias e 20 Pólos Universitários, espalhados por todas as 

regiões de Goiás. 

  As 63 IES privadas estavam presentes, em 2004, em 22 municípios goianos e eram 

responsáveis por 63,4% dos alunos matriculados no Estado. Para completar o quadro das IES 

em Goiás, no ano de 2004, as IES municipais estavam presentes em 3 municípios goianos e 

somavam 2,4% do total de alunos matriculados e 6,5% do total de alunos matriculados no 

setor público38. 

  É possível observar que a maior parte das IES estão concentradas nas regiões mais 

densamente povoadas do Estado (Região Metropolitana de Goiânia - 34 IES, Entorno de 

Brasília - 15 IES, Anápolis - 14 IES, Sudoeste de Goiás - 11 - Região do Meia Ponte, 10)39. 

                                                 
36 Idem, p. 57. 
37 Idem, p. 59. 
38 Idem, p. 61. 
39 Idem. 
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 De acordo com os dados acima, houve uma expansão significativa no número de IES 

criadas em Goiás no período a partir do início do século XXI. 

  A tabela abaixo permite-nos visualizar os dados desse movimento expansionista 

 

Tabela 10. Número de alunos matriculados,e m cursos de graduação, em Goiás, por 

dependência administrativa (1999-2004) 

Ano  Total  Federal  Estadual  Municipal  Particular  Com/Conf/Filan 

1999 57.634 11.713 9.008 1.907 11.915 23.091 

2000 72.769 12.403 11.372 2.070 17.122 29.802 

2001 88.923 14.409 18.352 2.361 22.157 31.644 

2002 119.297 15.261 31.575 2.822 32.097 37.544 

2003 137.724 15.938 34.113 3.148 42.307 42.218 

2004 144.406 15.982 33.413 3.438 42.581 48.974 

FONTE: MEC/INEP 
 

  A partir dos dados acima, podemos constar que o número de alunos matriculados em 

IES no Estado de Goiás cresceu 50,5% de 1999 a 2004, sendo que, o período de maior 

expansão no número de matrículas, aconteceu entre os anos de 2002 e 2003 cuja taxa de 

crescimento foi de 34,3%. 

  Detalhando a análise, podemos constatar que as IES federais aumentaram o número de 

alunos matriculados em 36,4%; a UEG deu um salto de 71,1% entre 1999 e 2004; as IES 

municipais tiveram um aumento de 80,2% entre seus discentes e as IES particulares 

cresceram 57,3% e as CCF cresceram 121% no número de alunos matriculados. 

  Também de acordo com os dados acima, em 1999, nas IES públicas estudavam 54% 

do total de alunos matriculados em Goiás. já em 2004, este quadro se reverte; 63,5% dos 

estudantes universitários goianos estavam em IES privadas e 36,5% em IES públicas. 

  A partir da criação da UEG, era preciso, pois, unificar currículos, projetos político-

pedagógicos, metas, objetivos, enfim, transformar as várias autarquias estaduais espalhadas 

por diversas regiões do estado numa só instituição. 

  Era preciso, então, criar uma estrutura organizacional que otimizasse trabalhos e 

estabelecesse parâmetros comuns (PDI/UEG 1999-2002), a fim de que , muito além de um ato 

de criação isolado, a UEG pudesse estruturar-se. 
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CAPÍTULO III 

A UEG, SEUS ATORES E SUAS CONTRADIÇÕES 

 

Como visto anteriormente, a UEG é parte de um processo de interiorização e expansão da 

educação superior em Goiás40. Mesmo que, nos últimos anos, a maior parte das IES que 

foram abertas no Estado sejam instituições privadas, a transformação da UNIANA em UEG, a 

aglutinação das instituições de ensino superior estaduais isoladas e a criação de novas 

unidades e pólos universitários modificaram a tecitura da educação superior goiana, 

possibilitando que, muito além da escolha, permitisse a possibilidade da garantia do direito a 

este nível de ensino. 

  Entretanto, como bem lembra SILVA (2003), a criação da UEG ocorre diante de um 

intricado processo contraditório que acompanha o processo de aprovação da LDB de 1996 e 

as políticas educacionais do MEC que, como vimos no capítulo I, modificaram as relações 

entre as universidades (principalmente as públicas) e o Estado. Junta-se a essa questão 

contraditória, o fato do governador de Goiás, na época do processo de criação da UEG, ser do 

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, que, em âmbito nacional, como visto 

também anteriormente, foi o partido mais importante na implementação das políticas 

neoliberais na área educacional41. 

  Para compreender o segundo fato, qual seja, a eleição de Marconi Perillo para o 

governo de Goiás, é preciso compreender como foram as eleições em 1998. Nesse sentido, 

poderemos identificar quais foram os principais atores no processo de criação da UEG. 

 

3.1. A eleição para governador em 1998 ou a chegada do "Tempo Novo". 

  O Estado de Goiás foi governado pelo PMDB, desde a democratização do país, ou 

seja, de 1982 a 1998. Eleito em 1982, íris Rezende Machado, tomou o seu partido 

extremamente popular, tanto que conseguiu eleger Henrique Santillo em 1986, que por sua 

vez, "devolveu" o poder ao próprio íris Rezende em 1990. Na eleição seguinte, em 1994, 

elegeu-se Maguito Vilela. 

  Nas eleições de 1998, seis candidatos concorreram ao governo do Estado, sendo que 

três representaram partido único, e os demais candidatos, coligações partidárias. 

                                                 
40 Junta-se a UEG, o aumento do número de IES particulares e federais no interior do Estado a partir de 1999. 
41 Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente em 1994 e reeleito em 1998, ficando no poder até o ano de 
2002. Já, Marconi Perillo, foi eleito em 1998, reeleito em 2002, permanecendo no poder até março de 2006, 
quando deu lugar ao vice-governador do Estado, Alcides Rodrigues, para que pudesse se candidatar a um vaga 
ao Senado Federal.. 
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  Os partidos que lançaram candidaturas próprias foram o PSTU, o PV e o PMN, Já as 

coligações foram as seguintes: i) "Certeza de um Tempo Novo" formada pelo PSDB, PFL, 

PPB e PTB; ii) "Goiás Rumo ao Futuro", liderada pelo PMDB, juntamente com PSD, PSL, 

PST, PTN, PSC, PL, PPS, PAN, PRTB, PRN, PSB, PRP e PT do B; iii) "Oposição Pra 

Valer”, formada pelo PT, PC do B e PDT. 

  Governando o Estado há quase duas décadas, o PMDB tinha como candidato, o “mito 

goiano”, íris Rezende Machado. Seu adversário direto era o deputado federal, Marconi 

Perillo, (PSDB) até então, sem muita expressão na política em Goiás. 

  Desde o início, as pesquisas eleitorais indicavam a vitória de íris Rezende (PMDB) já 

no primeiro turno. Entretanto, com o avançar da campanha, uma situação inimaginável 

aconteceria. De 6% nas intenções de voto, o candidato ao governo pela coligação “Certeza de 

um Novo Tempo”, liderada pelo PSDB, Marconi Perillo, vai ganhando espaço e apoio dos 

mais diversos setores da sociedade goiana (ARAÚJO, 2001). 

  Nos últimos momentos da campanha, já era visível o sentimento de "virada", fato 

evidenciado pelos números da eleição. 

  O resultado das eleições para governador, no primeiro turno foi o seguinte: 

 

Tabela 11. Resultado das eleições para Governador, em 1998 

CANDIDATO PARTIDO VOTAÇÃO 
% VOTOS 

VÁLIDOS 

45- Marconi F. Perillo Junior  PSDB 946.588 48,59% 

15- Íris Rezende Machado  PMDB 914.035 46,91% 

13- Osmar de Lima Magalhães  PT 61.355 3,15% 

16- Martiniano P. Cavalcante Neto  PSTU 12.168 0,64% 

43- Everaldo A. Pastore  PV 7.168 0,37% 

33- Francisco F. Cavalcante  PMN 6.645 34,00% 

TOTAL   -- 1.947.959 100% 

FONTE: Diário da Manhã – 04/10/1998 
 
 

  Foram ainda registrados 259.223 votos nulos (11,07%) e 134.018 votos em branco 

(5,72%). 

  A vitória de Marconi Perillo surpreendeu a todos em Goiás e fora do Estado. A partir 

do resultado, os dois grupos políticos mais influentes entraram na disputa. De um lado, o 

grupo caracterizado pelo continuísmo, chamado pelo oponente de “Tempo Velho” já que o 
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PMDB estava no poder estadual há 16 anos e o grupo liderado pelo PSDB, o chamado 

“Tempo Novo”, mesmo que, neste grupo estivessem também aliados antigos do PMDB, como 

Ronaldo Caiado, Henrique Santillo (ex-PMDB), Ari Valadão (ex-PMDB) e tantos outros. 

  i) as primeiras pesquisas eleitorais42 indicavam Maguito Vilela como candidato 

favorito dos eleitores e da base de militância do PMDB. Entretanto, Íris Rezende e seus 

aliados, de forma autoritária, afastaram Maguito Vilela da candidatura, fato que contribuiu 

para um "racha" entre os "peemedebistas"; 

  ii) a influência das pesquisas "fraudadas pelo PMDB" encomendadas pelo IBOPE. 

  Segundo ARAUJO (2001) numa pesquisa, publicada na mídia estadual, há poucos dias 

da eleição, o candidato da situação atingia 53% enquanto que o candidato do PSDB atingia 

27% das intenções de voto. 

  Já segundo KAJURU (2002), em maio de 1998 (quatro meses antes das eleições) o 

IBOPE foi contratado pela afiliada da Rede Globo em Goiás (Televisão Anhanguera) para 

realizar quatro pesquisas no Estado. A primeira delas, registrava a liderança de Íris Rezende, 

naquele momento, com 26% de diferença diante do segundo colocado. Ainda segundo 

KAJURU (2002), estranhamente a TV Anhanguera dispensou as outras três rodadas de 

pesquisa. Por sua vez, o PMDB divulgou a primeira e única pesquisa realizada pela TV 

Anhanguera até dez dias antes do primeiro turno das eleições, sem revelar a data em que foi 

realizada. 

  iii) Um outro fator diz respeito ao comando do Estado pelo PMDB por quase duas 

décadas, o que desgastou a imagem do então imbatível Íris Rezende. 

  Neste contexto, é interessante notar que a discussão sobre ensino superior, no primeiro 

turno da campanha, é praticamente inexistente, havendo discussão entre os candidatos 

somente a respeito da educação básica. 

  Entretanto, este quadro muda bastante nas articulações dos partidos para o segundo 

turno. Derrotados nas urnas, os partidos de esquerda (PT, PC do B e PDT) começam a discutir 

que candidatos deveriam apoiar. O candidato Marconi Perillo, em entrevista ao jornal DM, de 

06 de outubro de 1998, anuncia sua disposição de diálogo com estes partidos uma vez que, a 

possibilidade de aliança era mais receptiva. 

  Com o retomo da campanha para o segundo turno e do horário eleitoral gratuito na 

televisão e rádio, o ensino superior começa a fazer parte do debate. Tanto que, num mesmo 

dia, o candidato íris Rezende recebe o apoio da Reitora da UFG, Professora Milca Severino 

                                                 
42 Pesquisa publicada no jornal O Popular, em 03 de fevereiro de 1998. 
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Pereira e o candidato Marconi Perillo, visita o campus da Universidade Salgado de Oliveira - 

UNIVERSO, em Goiânia e diz que se empenharia em sua legalização (DM, 20/10/1998). 

Entretanto, não foi encontrada, nos jornais pesquisados, nenhuma menção por parte dos 

candidatos, sobre as faculdades isoladas existentes em Goiás. 

  Enquanto isso, PT, PC do B e PDT divergiam sobre o apoio ao candidato do PSDB, o 

que realmente aconteceu no final daquele mês (DM, 22, 24, 26, 27/10/1998). 

  No resultado das eleições no segundo turno, a diferença entre os dois candidatos foi 

maior do que no primeiro turno. Marconi Perillo recebeu 1.157.988 votos (53,28%) do total 

de votos válidos e íris Rezende obteve 1.0 15.3 40 votos (46,72%) do total. 

  Segundo ARAUJO (2001), vários motivos justificaram a vitória da oposição em 

Goiás, entre eles: a quantidade de eleitores que votaram em branco ou anularam seu voto no 

primeiro turno, pois não viam possibilidade de alternância de poder e que também não 

votariam em Íris Rezende de forma alguma. Esses eleitores, ao perceberem o resultado 

corrido no primeiro turno, deixaram de votar em branco ou nulo para votar em Marconi 

Perillo. Junta-se a esse fator, a transferência dos votos dos partidos que não participaram do 

segundo turno para o candidato do PSDB. 

  Para ARAUJO (2001), o candidato Marconi Perillo conseguiu ampliar o leque de 

alianças, além de prometer mais benefícios que o candidato da situação. Além disso, explorou 

a questão da concentração do poder estadual nas mãos de íris Rezende com o símbolo da 

“panelinha”, utilizando-se para isso o comediante Pedro Bismarck – “O Nerso da Capitinga” - 

que deve ser levado em consideração nesta eleição em particular. 

  Imediatamente após o resultado, o novo governo começa a definir seu secretariado e 

auxiliares diretos. Perillo anuncia seu secretariado nos dias 25 e 26 de novembro (DM, 25 e 

26/11/1998) e no dia 29 do mesmo mês, a professora Rachel Teixeira escolhida para ser a 

secretária estadual da educação, em entrevista, fala pela primeira vez, outras coisas sobre as 

políticas para o ensino superior a cargo do Estado (DM, 29/11/98). 

  Na entrevista, a professora Rachel Teixeira fala da vontade política do governador em 

transformar as instituições de ensino superior estaduais numa universidade, mas que ela iria 

ouvir a comunidade científica do Estado, além dos movimentos sociais para que o formato 

dessa instituição fosse definido democraticamente. 

  Nesse mesmo período, os partidos de esquerda, que apoiaram Marconi Perillo no 

segundo turno debatiam sobre a participação no futuro governo. Desde o início das 
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discussões, o PT já anunciava que não estaria no governo do “Tempo Novo”. Diferentemente 

do PDT e PC do B (DM, 29 e 30/11/1998). 

  No dia 02 de dezembro daquele ano, o PC do B aceitava participar da gestão "tucana" 

no governo de Goiás. Dias depois é anunciada a escolha do professor Gilvane Felipe (PC do 

B) à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECTEC) que ficaria responsável, entre 

outras coisas, pela condução dos trabalhos para elaboração das políticas públicas para o 

ensino superior em Goiás. 

 

A entrada do PC do B na SECTEC foi crucial para que a UEG tivesse um caráter 
democrático. Talvez a UEG fosse criada, porque já era uma decisão tomada pelo 
governador, a presença do PC do B e do professor Gilvane foi realmente importante 
nesse processo, pela própria história do PC do B. Muito antes de existir a UEG, a 
Denise (Denise Carvalho, Deputada Estadual pelo PC do B) já organizava seminários 
que apontavam à demanda para que a UEG fosse criada. E eu não tenho dúvida que o 
perfil democrático e a estatuinte foram exigências e resultados da presença do PC do 
B neste processo histórico. A escolha do Gilvane foi muito feliz. (Professora Rachel 
Teixeira43). 

 

  A partir da oficialização da entrada do PC do B no governo de Marconi Perillo, via 

SECTEC, começam as articulações para a constituição da equipe que dirigiria os trabalhos da 

criação da UEG. Foram escolhidas as pessoas que historicamente discutiam o ensino superior 

em Goiás, como a Deputada Estadual Denise Carvalho (PC do B), membros do Conselho 

Estadual de Educação, do Fórum em Defesa da Escola Pública, da União Estadual de 

Estudantes de Goiás, entre outros. 

 

3.2. Surge a Universidade do Cerrado 

 

  A criação da UEG pode ser inserida num contexto de reforma do Estado, 

implementada por Marconi Perillo logo após sua posse44. Algumas Secretarias de Governo 

                                                 
43 A professora Rachel Teixeira foi eleita Deputada Federal em 1998. Foi Secretária de Estado da Educação, 
entre 1999 e 2001. Reeleita, licenciou-se do mandato de Deputada Federal na legislatura 2003-2007, para 
exercer o cargo de Secretária de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás, de 21 de janeiro a 20 de setembro de 
2005 e de 22 de dezembro de 2005 a 01 de fevereiro de 2006. Concedeu-me a entrevista no dia 24 de fevereiro 
de 2006 em sua residência. 
44 A Reforma do Estado, em Goiás, foi coordenada pela Fundação Getúlio Vargas que tinha como objetivo 
racionalizar a estrutura e funcionamento do Estado. Para o governador Marconi Perillo era imprescindível que 
essa reforma acontecesse já que “décadas de físiologismo, populismo e compadrio políticos levaram Goiás a 
uma situação insustentável. Era preciso uma mudança radicar”. Além da extinção de secretarias, foram criadas 
autarquias e agências que absorveram as atividades de 20 secretarias, empresas e órgãos extintos. Foi criado 
também um Programa de Demissão Voluntária (PDV) para que se diminuísse o número de funcionários e as 
despesas com pessoal. Os técnicos da FGV, após três meses de trabalhos, organizaram o projeto de reforma que 
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foram extintas outras criadas, outras transformadas em Agências45 . As instituições de ensino 

superior do Estado passaram do gabinete do Governador e da Secretaria de Estado da 

Educação (SEE) para a SECTEC. 

  Segundo a Secretaria de Educação na época, Professora Rachel Teixeira, a 

transferência das IES estaduais para a SECTEC46 teve um caráter eminentemente econômico, 

ou seja, devido à questão de falta de recursos disponíveis para a sua manutenção e expansão. 

  De acordo com a entrevistada, ao procurar o então Ministro da Educação, Professor 

Paulo Renato Souza, para tratar das questões relacionadas às IES estaduais, a resposta dele foi 

enfática: Privatiza Tudo! 

  Segundo a entrevistada, como o governador Marconi Perillo já havia assumido o 

compromisso de democratizar o acesso ao ensino superior, uma nova discussão começou a 

tomar conta da comissão responsável pelo programa de ensino superior em Goiás. 

  Era preciso, então, conseguir novas formas de financiamento para estas IES. Como, 

por legislação, o Estado estava obrigado a investir 3% do Orçamento Geral do Estado na 

Ciência e Tecnologia, a transferência das faculdades isoladas estaduais para a SECTEC 

garantiria então, os recursos necessários para a manutenção e expansão do setor. 

  Até então, a criação de uma universidade pública a cargo do governo estadual 

encontrava uma série de resistências. A primeira delas, era a orçamentária. O governador, 

durante a campanha, comprometeu-se a criar o Programa Bolsa Universitária que distribuiria 

bolsas (para estudantes de baixa renda) e estes escolheriam a instituição de sua preferência. 

Entretanto, acreditava-se na época, que o Estado não conseguiria manter dois projetos grandes 

e complexos para a educação superior. 

  A entrevistada, Professora Raquel Teixeira, relata mais duas questões polêmicas que 

antecederam o processo de criação da UEG. Segundo ela, não havia consenso sobre o modelo 

a ser adotado. 

  Pensava-se em criar duas instituições: A primeira, localizada em Anápolis, que seria 

direcionada à inovação tecnológica e desenvolvimento de pesquisas (modelo 

neohumboldtiano) enquanto que as outras faculdades isoladas poderiam ser unidas num centro 

universitário, que seria vocacionado à formação de professores (modelo napoleônico), que, 

                                                                                                                                                         
foi encaminhado à Assembléia Legislativa. Revista IstoÉ, nº 1574 de 01 de dezembro de 1999. Repórter Eduardo 
Holanda- Disponível em <http://www.zaz.com.br/istoe/politica/1999/11/26/000.htm> 
45 Para maiores informações, ler, em anexo, a lei 13.456 de 16 de abril de 1999. 
46 A UNIANA, estava diretamente ligada ao gabinete do Governador enquanto que as outras faculdades isoladas 
estavam sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação. 
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como dito anteriormente, tinha uma demanda muito grande no Estado, já que somente 32% 

dos professores da rede estadual possuíam formação de nível superior. 

  Um outro fator foi a resistência da comunidade acadêmica da UNIANA em Anápolis e 

da ESEFEGO em Goiânia que divergiam quanto ao formato possível da futura universidade. 

As duas comunidades acadêmicas (as maiores da então futura UEG), não admitiam perder o 

status, tanto de Universidade como de Escola Superior, respectivamente e que, historicamente 

já haviam consolidado. 

  Essa comissão, responsável pelos debates, encabeçada pelo gabinete da SECTEC 

apresentou as diretrizes dos trabalhos antes da promulgação da Lei 13.456, de 16 de abril de 

1999, que criou a UEG a partir da transformação da UNIANA e da aglutinação das faculdades 

isoladas do interior e da capital do Estado. 

  No momento em que a UEG foi criada, existiam 27, instituições estaduais de ensino 

superior no interior do Estado que formaram os campi da instituição47. Até então, essas 

faculdades isoladas praticamente não haviam desenvolvido nenhum trabalho em conjunto, 

pois eram desarticuladas politicamente e com fraco desempenho em suas atividades 

(PDI/UEG/1999-2002, p. 102). 

  Dentre essas 27 IES, 12 já estavam credenciadas junto ao CEE-GO, com 39 cursos, 

dos quais 29 estavam reconhecidos e 10 autorizados pela autoridade competente, sendo 

acrescidos 11 cursos originários da UNIANA, todos reconhecidos. Ressalta-se, no entanto, 

que, das 28 instituições incorporadas à UEG, somente 13 encontravam-se em funcionamento 

pleno, ou seja, com cursos regulares ofertados mediante processo seletivo. 

  Mas, todo esse movimento em tomo da criação da UEG, esbarrou-se na LDB estadual 

(Lei Complementar nº 26 de 28/12/1998). 

  Evidentemente que há muitos anos havia a idéia, entre a comunidade acadêmica 

goiana que o Estado mantivesse uma universidade sob sua responsabilidade, como vimos 

anteriormente. Entretanto, com as profundas diferenças entre as faculdades isoladas estaduais, 

optou-se, num primeiro momento (no texto da lei) pela possibilidade de criação de centros 

universitários que poderiam (ou não) englobar a UNIANA. 

                                                 
47 São elas: A Faculdade de Filosofia Cora Coralina; Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis 
(UNIANA), Escola Superior de Educação Física de Goiás; Faculdade Estadual Celso Inocêncio de Oliveira, de 
ires do Rio; Faculdade de Zootecnia e Enfermagem de Inhumas; Faculdade Estadual Rio das Pedras, de Itaberaí; 
Faculdade de Ciências Agrárias do Vale do São Patrício, em Ceres; Faculdade de Educação, Agronomia e 
Veterinária de São Miguel do Araguaia; Faculdade Estadual de Direito de Itapaci; Faculdade Estadual de 
Ciências Humanas e Exatas de Jaraguá; Faculdade Dom Alano Maria Du Noday; Faculdade de Ciências 
Agrárias, Biológicas e Letras de Silvania; Faculdade Estadual de Agronomia e Zootecnia de Sancrerlândia; 
Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Porangatu, Itapuranga, Santa Helena de Goiás, São Luiz de Montes 
Belos, Goianésia, Quirinópolis, Iporá, Morrinhos, Jussara, Uruaçu, Posse, Crixás e Luziânia. 
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  Tanto que o art. 109 da LDB estadual estipula um prazo de um ano (ou seja, em 1999) 

para a criação do centro universitário e, no máximo em oito anos após a promulgação da LDB 

estadual, este mesmo centro universitário se transformaria numa universidade estadual. 

  Conforme DOURADO e OLIVEIRA (2001, p. 82),, a criação da UEG acabou por 

alterar a lógica de organização das IES estaduais isoladas, ao agrupá-las em torno da recém-

criada universidade, fundamentada no modelo multicampi. Mesmo com as determinações da 

LDB, em relação ao processo de criação de uma universidade estadual, o governo Marconi 

Perillo criou a UEG. 

  Logo após a publicação da lei de criação da UEG, surgiu a primeira polêmica: Em 

qual unidade se estabeleceria a sede da nova universidade? 

  Essa polêmica foi desencadeada pelos professores, funcionários e alunos da 

ESEFFEGO, que não aceitavam que a sede da UEG ficasse fora da cidade de Goiânia, seja 

pela tradição da Escola, seja pela questão política. 

  Nas primeiras reuniões para a organização da UEG, além destas questões a posição 

político-partidária destes professores, muitos deles ligados aos partidos de esquerda, que por 

princípio, deveriam fazer oposição ao governador, ficava explícita. Mas o governador, estava 

irredutível e como em Anápolis, o então candidato, foi eleito com mais de 75% dos votos, 

seria uma retribuição à cidade, destinar a sede da UEG (conforme entrevista da professora 

Raquel Teixeira). 

  Em julho de 1999, aconteceu o processo de escolha de representantes da comunidade 

universitária para a composição do Conselho Universitário e para a Comissão Coordenadora 

da Assembléia Universitária Estatuinte48 que teria a função de definir o perfil institucional da 

Universidade. Cada unidade escolheu seis representantes (dois professores, dois técnico-

administrativos e dois estudantes) para que pudessem propor e analisar propostas que 

comporiam o Estatuto da UEG (PDI/UEG 1999-2002 p.43). 

  Em setembro de 2002, foi realizada na sede da instituição, em Anápolis, a primeira 

dessas reuniões, com a participação dos delegados. Já nessas primeiras reuniões era possível 

observar as divergências entre as várias unidades que, como até então, não havia uma história 

                                                 
48 A Assembléia Estatuinte foi um fórum coletivo, de natureza acadêmico-político, de caráter deliberativo, 
autônomo e soberano que, em atendimento ao disposto na Lei 13.456/99, que aprovou o Estatuto e Regimento 
Geral da UEG. Este fórum teve como uma de suas responsabilidades o Projeto Político-Pedagógico e 
Administrativo da UEG. A Lei 13.456, de 16 de abril de 1999, previu que o Projeto Político-Pedagógico e 
Administrativo, o Estatuto e o Regimento interno da Universidade Estadual de Goiás seriam elaborados pelos 
estatuintes universitários e homologados pelo Governador do Estado. Em dois momentos, nas cidades de 
Porangatu e de Caldas Novas, um colegiado paritário, constituído por alunos, professores e técnicos 
administrativos eleitos pelo voto direto, elaborou e aprovou o Estatuto e o Regimento que foram homologados 
conforme previsto.   
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de articulação entre elas, cada uma, vislumbrava sua realidade específica. Era preciso criar o 

“espírito universitário”. Sendo assim, questões como poder de veto do reitor, gratuidade,  

autonomia orçamentária, estrutura burocrática e organizativa, plano de cargos e salários, 

eleições para os dirigentes das unidades, entre outros foram abordados de diferentes formas. 

  Para o Professor Marcos Elias49, o caráter da UEG é extremamente democrático, pois 

raras foram as vezes que a comunidade universitária é chamada a participar deste processo de 

estruturação de uma instituição universitária. Na maioria das vezes, os documentos 

fundamentais das instituições universitárias são elaborados e aprovados pelo Governo, nunca 

pela comunidade universitária. 

  Nestes momentos iniciais da UEG, os anos de desarticulação das faculdades isoladas 

acabou sendo um obstáculo a ser transposto, pois cada uma tinha um propósito (quando 

tinha), desenvolvia projetos diferentes (ou não), enfim, cada unidade que formou a UEG 

precisava incorporar o "espírito universitário". - Neste sentido, a administração da 

Universidade precisava conhecer as potencialidades e fragilidades do conjunto das unidades. 

  Neste "raio-x" preliminar ficaram expressas as seguintes fragilidades50; 

  i) No aspecto administrativo financeiro - Existia uma série de dificuldades financeiras 

enfrentadas pela instituição em face da dependência de repasses de recursos por parte do 

Governo Estadual, a burocracia instituída nos processos administrativos de direção da 

instituição; a falta de equipamentos, de informatização de processos e de acesso à internet; os 

controles ineficientes do recebimento de recursos por parte da fundação de apoio (Fundação 

Universitária do Cerrado - FUNCER); as condições inadequadas de infra-estrutura, transporte 

e recursos dos pólos de formação de professores; 

  ii) Em relação aos Recursos Humanos - Baixos salários dos docentes e técnico-

administrativos e a discriminação nos valores das remunerações dos docentes do interior em 

relação aos de Goiânia e Anápolis; inexistência de concurso público para a área administrativa 

e concurso para professores que não atendeu às demandas emergenciais da instituição; baixo 

número de professores efetivos e sua conseqüente rotatividade; docentes com vários empregos 

para suprir a baixa remuneração; falta de recursos humanos em quantidade e qualificação 

necessárias ao desempenho das atividades da instituição; inexistência do regime de dedicação 

exclusiva; 
                                                 
49 O Professor Marcos Elias foi assessor da Secretaria de Ciência e Tecnologia, membro da COMISSÃO de 
organização da Estatuinte. Concedeu-me a entrevista no dia 03 de março de 2006, em seu escritório na SECTEC 
no Palácio do Governo do Estado de Goiás.  
50 Construindo a UEG de que Goiás Precisa: Plano Estratégico de Desenvolvimento Institucional. 2001-2004. 
UEG, Anápolis, 2001, p. 15-1. 
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  iii) Sobre a Pesquisa e Pós-Graduação - Falta de recursos e incentivos para a pesquisa, 

além do fato dela não estar institucionalizada; processo burocrático nas tramitações e 

aprovações de projetos, tanto de pesquisas quanto de pós-graduação; inexistência de cursos 

strictu sensu próprios, preço elevado dos cursos lato sensu; 

  iv) Em relação à Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis - Falta de recursos 

financeiros e de espaço físico necessários à realização dos projetos; burocracia e morosidade 

no trâmite dos processos e projetos, imaturidade da instituição em relação à extensão; 

dificuldades na execução e desenvolvimento do projeto Vaga-Lume de Alfabetização de 

Adultos; inexistência de um plano de assistência estudantil; 

  v) Sobre a política de ensino - Baixa motivação dos alunos dos cursos regulares; 

calendário de difícil cumprimento; Falta de material didático ou de critérios na distribuição 

dos existentes; estágio desarticulado com a extensão e burocracia na formação de convênios; 

falta de um padrão das matrizes curriculares dos cursos; falta de normatização dos 

procedimentos acadêmicos; burocracia na tramitação dos projetos de graduação; 

  vi) Bibliotecas e laboratórios - carência de laboratórios nas unidades,- falta de recursos 

materiais e humanos; falta de laboratórios específicos para determinados cursos, de reagentes, 

infra-estrutura inadequada e número de alunos por laboratório muito alto; acervo insuficiente 

e desatualizado e falta de assinatura de periódicos; infra-estrutura inadequada para atender 

satisfatoriamente o grande número de alunos; 

  vii) Comunicação ineficiente agravada pela estrutura da instituição que dificultava o 

fluxo das informações; 

  viii) Falta de integração entre os diversos órgãos, Unidades e Pólos da instituição. 

Falta de integração dos docentes da Graduação com os docentes dos cursos de Licenciatura 

Plena Parcelada, o que dificultou a troca de experiências entre as diversas áreas do 

conhecimento. 

  Era preciso, também conhecer as potencialidades da instituição. Naquele momento, 

acreditava-se que os pontos fortes da instituição estavam centrados: 

  i) No quantitativo e qualidade dos cursos lato sensu ofertados, aliado ao foco no 

atendimento das necessidades da comunidade e a interiorização de oportunidades de 

formação; nos processos de gestão do setor e as parcerias concretizadas; 

  ii) Na integração da Universidade com a sociedade; 

  iii) Na motivação e compromissos dos profissionais; na oportunidade de qualificação e 

o enquadramento dos docentes e servidores efetivos; 
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  iv) No desempenho dos alunos no Exame Nacional de Cursos - Provão; 

  v) Na interiorização do ensino e a inserção social possibilitada pela UEG; na imagem e 

respeitabilidade da instituição; na superação criativa das dificuldades enfrentadas e no 

envolvimento das pessoas com o projeto de transformação da Universidade; 

  vi) Na gestão democrática e colegiada, nos processos democráticos de escolha do 

Reitor, diretores e coordenadores de curso; na Assembléia Estatuinte e na organização dos 

segmentos da comunidade universitária; 

  vii) Nas oportunidades apresentadas pelos cursos seqüenciais com o atendimento a um 

segmento que até então se mantinha às margens das oportunidades oferecidas para a melhoria 

da qualificação profissional; 

  viii) Na oferta de programas de graduação para docentes do ensino básico por meio 

dos cursos de Licenciatura Plena Parcelada e sua importância no papel de transformação da 

educação estadual. 

  A partir destes dados, os pontos fortes e fracos da instituição, foi possível elaborar o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que visava superar as deficiências e 

potencializar os seus pontos fortes. Este plano foi elaborado por consultores (professores da 

Faculdade de Educação da UFG) e pela Administração da UEG. 

  Após os debates, realizados na Assembléia Estatuinte, foi definido que a UEG teria 

como missão original, constante do Estatuto da Fundação Universidade Estadual de Goiás 

(FUEG), 

 

Pesquisar, desenvolver, organizar, divulgar e partilhar conhecimentos, ciências e 
percepções, ampliando o saber e a formação do ser humano para a atuação sócio-
profissional solidária e coerente com as necessidades e a cultura regionais, com o 
objetivo de que os homens e mulheres conquistem sua cidadania num projeto de 
sociedade equilibrada, nos parâmetros da equidade, (PDI 2003/2007/UEG, p. 26). 

 

  Como resultado das discussões que surgiram a partir da elaboração do PDI 2001/2004: 

Construindo a UEG de que Goiás Precisa, a missão original foi reelaborada. 

 

"Produzir e socializar o conhecimento científico e o saber, desenvolver a cultura e a 
formação integral de profissionais e indivíduos capazes de inserir-se criticamente na 
sociedade e promoverem a transformação da realidade socioeconômica do Estado de 
Goiás e do Brasil". (PDI 2003/2007/UEG, p. 26). 

 

  A partir então, de sua missão e das discussões ocorridas no interior da comunidade 

universitária, foram elaborados os documentos que definiram as diretrizes das políticas a 

serem adotadas na UEG. 



 86 

  Nesse sentido, foram elaborados os seguintes documentos: Diretrizes e Políticas de 

Graduação; Diretrizes e Políticas da Pesquisa e Pós~Graduação; Diretrizes e Políticas da 

Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis e Diretrizes e Políticas da Administração, Finanças 

e de Recursos Humanos. 

  De acordo com o artigo 5º do Estatuto da UEG, homologado pelo Decreto nº 5.130 de 

03 de novembro de 1999, a UEG tem como funções: 

  i - promover o desenvolvimento e a divulgação da ciência, da reflexão e da cultura em 

suas várias formas; 

  ii - Graduar e pós-graduar profissionais nas diversas áreas, preparando-os para o 

mundo do trabalho e para contribuir com o desenvolvimento de Goiás e do Brasil; 

  iii - Formar pessoas qualificadas para o exercício da investigação científica e do 

magistério; 

  iv - Promover estudos e pesquisas voltados para a preservação do meio ambiente, com 

o propósito de desenvolver e ampliar a consciência ecológica, visando à convivência 

harmoniosa do homem com o meio; 

  v - Incentivar a pesquisa científica e a difusão da cultura, objetivando o 

desenvolvimento científico e tecnológico e de novas relações com o meio físico e social em 

função da qualidade de vida; 

  vi - Divulgar conhecimentos culturais, científicos e tecnológicos que são patrimônio  

comum da humanidade; 

  vii - Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, em todos os níveis e 

modalidades, por meio de programas destinados à formação continuada dos profissionais da 

educação; 

  viii - Interagir com a sociedade pela participação de seus professores, alunos e pessoal 

técnico-administrativo em atividades comprometidas com a busca de soluções para problemas 

regionais e nacionais; 

  ix - Contribuir para a melhoria da gestão dos organismos e entidades públicas, 

governamentais e não-governamentais, e empresariais, 

  x - Prestar serviços especializados à comunidade, estabelecendo com esta, relações de 

reciprocidade; 

  xi - Cooperar com universidades, organismos públicos, culturais, científicos e 

educacionais, nacionais e estrangeiros. 
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  A partir destes objetivos, a UEG passou a organizar suas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão por meio dos Planos de Desenvolvimento Institucional, documentos estes 

fundamentais para a consolidação da instituição. 

 

3.3. A estrutura organizacional da UEG 

 

  Ao aglutinar uma série de faculdades isoladas no Estado, a UEG precisava também ter 

uma estrutura organizacional capaz de articular as várias demandas das unidades, 

estabelecendo assim, uma política institucional de graduação, pós-graduação, pesquisa e 

extensão. 

  Para tanto, esta estrutura foi discutida por meio da Assembléia Estatuinte que, entre 

outras obrigações, deveria elaborar o Projeto Político-Pedagógico Administrativo (PPPA), o 

Estatuto e o Regimento Interno da UEG para posteriormente, serem homologados pelo 

Governador do Estado. 

  Esta Assembléia Universitária reuniu-se primeiramente na cidade de Porangatu, depois 

na cidade de Caldas Novas, por intermédio de um colegiado composto por “representação 

paritária” dos estudantes, professores e servidores técnico-administrativos eleitos pelos seus 

pares. 

  A partir destes trabalhos, iniciados logo após a criação da Universidade, foram 

estabelecidos os seguintes órgãos: colegiados não-deliberativos; órgãos da administração 

superior; unidades universitárias e órgãos suplementares. 

  Os colégiados não-deliberativos da UEG são dois: a Assembléia Universitária e o 

Conselho Comunitário. A primeira é a reunião da comunidade universitária e convidados que, 

presidida pelo reitor, tem as seguintes finalidades, conforme registrado no Art. 10 

I - conhecer, por exposição do Reitor, os fatos marcantes da vida universitária, dos 
planos, programas e projetos institucionais e outros fatos que a instituição julgue 
necessário comunicar; 
II - assistir a outorga de diplomas honoríficos e medalhas de mérito;  
III - assistir às cerimônias de colação de grau; 
IV - assistir a eventos de natureza cultural ou científica promovidas pela 
Universidade51. 
 

  Por ser uma universidade multicampi, a Assembléia Universitária, segundo seu 

Estatuto, pode ser realizada em qualquer uma das unidades da UEG, não somente em sua 

sede, em Anápolis. 

                                                 
51 Decreto nº 5.130, de 03 de novembro de 1999. Homologa o Estatuto da Universidade Estadual de Goiás.  
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  O Conselho Comunitário é um órgão de natureza consultiva e sua função primeira é 

possibilitar a participação de segmentos da sociedade que tenham assuntos relativos a 

Universidade, sendo presidido pelo Governador do Estado e composto pelo Secretário (a) de 

Ciência e Tecnologia, pelo(a) Reitor (a), por representantes do Conselho Universitário, da 

Assembléia Legislativa, Tribunal de Justiça, além de representantes das prefeituras onde estão 

localizadas as unidades da UEG, do CEE, do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, do 

Fórum em Defesa da Escola Pública, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SPBC), da Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior (ANDES), da Federação 

das Associações dos Servidores das Universidades Brasileiras (FASUBRA), da UEE, ainda 

com um representante por segmento da UEG, da SEE, do Conselho Estadual de Desporto, da 

UBES e membros convidados. 

  Os órgãos de administração superior da UEG são constituídos pelo Conselho 

Universitário, pelo Conselho Acadêmico e pela Reitoria. 

  Segundo o Estatuto da UEG, o Conselho Universitário tem as seguintes atribuições: 

 

I - interpretar, para a Universidade, e fazer com que nela se cumpram as leis do país e 
do Estado, especialmente a legislação vigente referente ao ensino superior, os 
estatutos e regimentos da Fundação e da Universidade, as resoluções do Conselho 
Curador da Fundação e as normas gerais acadêmicas ou de administração existentes;  
II - aprovar o plano de desenvolvimento da Universidade, elaborado com base no 
orçamento da instituição e segundo as diretrizes específicas estabelecidas pelo 
Conselho Curador da Fundação, bem como acompanhar periodicamente a sua 
execução;  
III - estabelecer diretrizes acadêmicas e administrativas da Universidade em 
consonância com o disposto no Estatuto e no Regimento Geral, bem como nas normas 
jurídicas vigentes; 
IV - aprovar alterações no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade e 
homologar os Regimentos das Unidades Universitárias; 
V - apreciar e aprovar propostas de criação, modificação ou extinção de órgãos da 
estrutura interna da Universidade; 
VI - aprovar normas disciplinadoras quanto à organização, admissão, promoção, 
punição, dispensa, remuneração, avaliação, desenvolvimento e qualificação dos 
docentes e dos servidores técnico-administrativos, consoante as diretrizes existentes e 
legislação vigente; 
VII - aprovar os planos e linhas de pesquisa e de extensão; 
VIII - aprovar propostas de criação, reformulação ou extinção de cursos de graduação, 
de pós-graduação e seqüenciais da Universidade; assim como a criação de novas 
Unidades Universitárias; 
IX - apreciar e aprovar o plano de atividades da UEG e a proposta orçamentária para o 
exercício seguinte; 
X - fixar tabelas de taxas e emolumentos com valores baseados nos custos efetivos dos 
serviços, dentro da realidade sócio-econômica da comunidade com casos de isenção a 
serem definidas no Regimento Interno; 
XI - propor as alterações necessárias no orçamento aprovado; 
XII - aprovar a outorga de distinções universitárias previstas no Estatuto; 
XIII - regulamentar o processo para a escolha de representantes dos docentes, 
estudantes e servidores técnico-administrativos nos Conselhos da Universidade, na 
forma da Lei; 
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XIV - encaminhar ao Conselho Curador as proposições de incorporação de bens 
patrimoniais imóveis, bem como a aceitação de legados e doações oferecidos à 
Universidade; 
XV - aprovar os convênios e contratos da Universidade com instituições de direito 
público ou privado; 
XVI - apreciar e aprovar a oferta de vagas nos cursos oferecidos pela Universidade;  
XVII - promover, na forma da lei, dos estatutos e dos regimentos, o processo de 
escolha dos dirigentes da Universidade. 

 

 O Conselho Universitário é presidido pelo(a) Reitor(a) da UEG, além de um 

representante da SECTEC, um representante do Conselho Curador da FUEG (Fundação 

Universidade Estadual de Goiás), pelos Pró-Reitores, pelos Diretores das Unidades 

Universitárias; representação docente e de servidores técnico-administrativos com número de 

membros que mais se aproximar a 10% do total de membros natos e representação discente 

com o número de membros que mais se aproximar a 20% do total de membros natos. 

  O Conselho Acadêmico tem como função supervisionar e deliberar assuntos 

relacionados à Pesquisa, à Pós-Graduação, Graduação, Extensão e cursos seqüenciais. Para 

que este Conselho tenha agilidade, foram criadas e instaladas suas respectivas câmaras. Sua 

composição é formada pelo (a) Reitor (a), Pró-Reitores, dois representantes de cada Pró-

Reitoria designados pelas respectivas câmaras: três representantes estudantes e docentes, 

eleitos por seus pares. 

  Para completar a estrutura da Administração Superior, a Reitoria, que é o órgão 

executivo superior que administra, coordena, fiscaliza e superintende todas as atividades da 

Universidade e executa as deliberações dos Conselhos sendo constituída pelo Reitor (a) e 

pelos Pró-Reitores de graduação, de pesquisa e pós-graduação, de extensão, cultura e assuntos 

estudantis e pelo pró-reitor de administração, que são indicados pelo(a) Reitor(a) e nomeados 

pelo Governador. 

  Ainda, segundo o Estatuto da UEG, a instituição poderá constituir-se de Faculdades, 

Institutos Superiores ou Escolas Superiores, que funcionarão como Unidades Universitárias 

que são as responsáveis pela execução das ações didático-pedagógicas, científicas, culturais, 

administrativas, orçamentárias, de gestão financeira, patrimonial e disciplinares em suas áreas 

de atuação. A Congregação, como órgão deliberativo, composta por docentes, estudantes e 

servidores técnico-administrativos, tem por atribuições; 

 

I - elaborar, reformular e aprovar o regimento da Unidade Universitária e submetê-lo à 
apreciação do Conselho Universitário para homologação;  
II - propor aos conselhos superiores a criação e funcionamento ou desativação de 
cursos de Graduação e de Pós-graduação;  
III - elaborar proposta orçamentária de acordo com as diretrizes gerais da 
universidade, encaminhando-a ao Conselho Universitário para apreciação;  
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IV - propor ao Conselho Universitário a outorga de distinções universitárias;  
V - coordenar o processo de escolha do diretor da Unidade Universitária de acordo 
com as normas estabelecidas pelo Conselho Universitário;  
VI - atuar como instância máxima de recurso no âmbito da Unidade (art. 36 do 
Estatuto da UEG). 

 

  O Conselho Acadêmico, composto pelo Diretor da UnU, pelos Coordenadores de 

Cursos, por representantes dos estudantes, docentes e servidores técnico administrativos, tem 

por atribuições: 

a) aprovar, no âmbito da Unidade Universitária, os programas de pesquisa e de 
extensão, consoante as normas;  
b) aprovar os planos de trabalho dos docentes de acordo com as diretrizes gerais 
estabelecidas no âmbito da Universidade;  
c) apreciar propostas de convênios, contratos, acordos e parcerias pretendidos pela 
Unidade Universitária com outras instituições, e encaminhá-los aos Conselhos 
Superiores. (art. 37 do Estatuto da UEG). 

 

  A Diretoria é responsável pela administração, coordenação e supervisão das 

atividades na UnU, sendo exercida pelo Diretor(a), eleito pela comunidade universitária. Para 

finalizar, cada curso elegerá a sua coordenação, por meio do voto direto, pelos estudantes e 

professores, com a finalidade de propor e articular o planejamento pedagógico-curricular, 

acompanhar e avaliar as atividades do curso. 

  Após a aprovação do Estatuto e Regimento Interno da UEG, vários outros órgãos 

foram criados para possibilitar uma maior agilidade nos processos administrativos da 

instituição. 

  Com a implementação do projeto de formação de professores, por meio das 

Licenciaturas Plenas Parceladas, foi necessário criar uma Diretoria específica, assim como 

foram criadas as Diretorias dos Cursos Seqüenciais, de Planejamento e de Comunicação. 

Foram criadas também assessorias específicas para as Relações Internacionais, Relações 

Públicas e Cerimonial e para os Colegiados. 

  Essa estrutura organizacional, fundamental para a estruturação da recém-criada 

universidade, também foi importante para que desse subsídios (ao menos, em tese) ao amplo 

movimento de expansão e interiorização da UEG. 

 

3.4. O movimento de expansão e interiorização da UEG 

3.4.1. A expansão dos cursos de  Graduação 

 

  Como vimos anteriormente, a UEG, desde a sua criação, está presente nas diversas 

regiões do Estado, seja por meio de Unidades Universitárias, Pólos Universitários e dos 
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cursos de extensão implementados. Esse processo, extremamente importante para a 

consolidação da UEG como instituição pública, também causou, e ainda causa, grande 

preocupação, já que a necessidade de expansão quantitativa precisava ser acompanhada de 

qualidade: 

Desde que estou no conselho, por exemplo, eu estou relatando um processo da UEG 
pois ela tem agora, 51 cursos. O que nisso para mim seria algo normal, já que ela é 
enorme, que abarca todo o Estado, todas as regiões... Ela tinha que expandir... Mas ela 
tem que expandir com qualidade. E quando ela expande muito, por que tem que 
atender o governador, ela tem que atender ao prefeito. Ano passado, o Conselho 
recebeu uns oito pedidos de deputados estaduais para a criação de cursos. 
Sancrerlândia, Petrolína, outros municípios pequenos, que não dão conta ainda da 
educação básica, que não dão conta ainda da educação infantil... já possuem unidades 
da UEG. (Professora Marlene de Oliveira L. Faleiros52) 

 

  A expansão inicial da UEG deu-se, basicamente por meio de cursos de licenciatura 

(Pedagogia, História, Geografia, Letras e Matemática) a fim de atender a demanda social 

reprimida, além da necessidade de melhorar a qualificação dos professores da educação 

básica, em Goiás. Apesar de necessária, a própria instituição reconhece que a expansão do 

número de cursos e de UnU's/Pólos precisava de critérios básicos para ser efetivada. 

 

No entanto, essa política de expansão vem sendo revista e assumida pelo egrégio 
Conselho Universitário, cabendo a esse órgão colegiado estabelecer normas e 
parâmetros pedagógicos para a matéria. O Conselho já definiu que novas expansões 
dependem da consolidação dos cursos já iniciados, e que propostas de criação de 
cursos ou aumento de vagas serão objeto de estudos, sobretudo, em relação à 
necessidade sócio-econômica, demanda efetiva e viabilidade financeira da instituição 
para ofertar ensino com qualidade, uma vez que a viabilização acadêmica e financeira 
da UEG implicará, cada vez mais, em uma descentralização ordenada de cursos e 
projetos em localidades e regiões que ofereçam condições de instituir padrão de 
qualidade acadêmica (PDI/UEG/1999-2001, p. 146) 

 

  Para além da real necessidade de expansão da UEG, a questão das influências político-

eleitorais também foi um fator determinante. Assim como lembra BALDINO (1991) e 

DOURADO (2001), o professor Gilvane Felipe53 corrobora com a tese dos dois autores 

mencionados: 

Há cada semana aparecia um prefeito, um deputado, um vereador, solicitando a 
abertura de unidades da UEG em determinados municípios. O reitor, na época, 
atendia uma série desses pedidos. Foi quando eu percebi que, seu interesse estava 
claro: candidatar-se a governador (Gilvane Felipe). 

                                                 
52 Ex-diretora e professora da Faculdade de Educação da UFG. Faz parte do Conselho Estadual de Educação. Na 
época da criação da UEG era presidente do Fórum Goiano em Defesa da Escola Pública. Concedeu-me a 
entrevista no dia 16 de fevereiro de 2006, na sede do CEE, no Palácio do Governo de Goiás. 
53 O Professor Gilvane Felipe foi Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia de Goiás e Vice-Presidente do 
Fórum Nacional de Secretários de Ciência e Tecnologia. Concede-me a entrevista no dia 03 de fevereiro de 2006 
na sede do SEBRAE-GO, onde desempenha a função de diretor-superintendente. 
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A junção desses dois fatores (necessidade de suprimir a demanda reprimida e a 

ingerência político-partidária-eleitoral) fez com que a UEG aumentasse o número de cursos e 

vagas em suas unidades de forma significativa. 

 

 

Tabela 12. EUG. Vagas oferecidas, candidatos, ingressos em processos seletivos (1999-2004) 

Ano Vagas Candidatos 
Candidatos 

/ vaga 
Ingressos 

Vagas 

ociosas 
% 

1999 3.039 13.469 4,4 2.993 46 2 

2000 4.140 27.404 6,6 3.985 155 4 

2001 6.145 23.225 3,8 5.974 201 3 

2002 7.796 22.509 2,9 7.310 486 6 

2003 8.842 28.017 3,2 8.079 763 9 

2004 7.949 36.229 4,6 7.088 861 11 

FONTE: MEC/INEP 
 

  Entre os anos de 1999 e 2004, a UEG ampliou o número de vagas em 61% o que 

acarretou também num aumento de 68% do número de candidatos entre o período em questão. 

Ampliou-se também o número de ingressos de estudantes (seja por processo seletivo ou outro 

tipo) em 39%. Grande parte dessa grande expansão deu-se por causa do Programa 

Universidade para os Trabalhadores da Educação, por meio dos cursos de Licenciaturas 

Plenas Parceladas (LPP) . 

  O Programa de Licenciaturas Plenas Parceladas atingiram, em 2004, um total de 240 

municípios goianos com o objetivo de formar, em nível superior, o maior número possível de 

professores da educação básica, em consonância ao que foi estabelecido pela LDB (Lei nº 

9.394/96) e também possibilitou o crescimento da UEG em número de alunos e de cidades 

atendidas (CARNEIRO, BREZEZINSKI, BRITO, 2006). Desde sua implementação, em 

parceria com governos estadual e municipais e com segmentos da iniciativa privada voltados 

à educação, os cursos de LPP certificaram 8.652 profissionais até 2002. Neste mesmo ano, 

haviam 18.257 alunos matriculados. 
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Tabela 13. Alunos matriculados em cursos de LPP oferecidos pelas Unidades Universitárias 

em 2002 

UNIDADES  
Biologia 

Educação 

Física 
Geografia História Letras Matemática Pedagogia Química Total 

Anápolis (CSEH)   50  50  492  592 

Anápolis (CET) 145     194  70 409 

Caldas Novas      92  271  363 

Campos Belos    33  69 25 155  282 

Ceres  18     91 288 28 455 

Goiás    50   37 122  209 

Crixás    42 40 41 20 225  368 

Formosa    50 50 49 100 468 50 767 

Goianésia       44 179  223 

Goiânia  160 221     45  426 

Inhumas   48 51   367  485 

Ipameri  59      87 17 163 

Iporá  39   46 47 49 198  379 

Itaberaí       38 155  195 

Itapuranga     40 50 38 130  258 

Itumbiara    136 42 89    267 

Jaraguá      49  97  149 

Jussara    42 45  42 252  381 

Luziânia    51 84 136 52 1.015  1.338 

Minaçú    13 25 50    88 

Morrinhos  32   50 47 47 36  212 

Pires do Rio    40 25  32 148  245 

Porangatu  71    88 26 237  422 

Posse    52 100 151 97 367  767 

Quirinópolis  51 45     276  374 

Sancrerlândia      50 50 47 22 169 

Santa Helena      93 45 230  368 

S. L. Montes Belos  49  50   45 203  302 

S. M. Araguaia     38   240  278 

Silvânia     50   162  212 

Uruaçu    50    176  226 

Total  654 266 707 685 1.151 1.027 6.690  11.367 

FONTE: PDI / UEG / 1999-2001 
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  Entre os alunos matriculados nos cursos de LPP nas Unidades Universitárias, 5,75% 

estavam matriculados nos cursos de Biologia, 2,34% em cursos de Educação Física; 6,21% 

em cursos de Geografia, 6,02% em cursos de História; 10,12% nos cursos de Letras; 9,03% 

freqüentavam os cursos de Matemática; 1,64% nos cursos de Química e 58,85% nos cursos de 

Pedagogia. 

  Além de oferecer o curso de LPP nas Unidades Universitárias, a UEG, oferece 

também esses cursos nos pólos de formação de professores, ou Pólos Universitários. Esses 

pólos estendem-se por 20 cidades e não oferecem cursos regulares de graduação, portanto, de 

duração efêmera, quer dizer, até o final do Programa. 

 

Tabela 14. UEG. Alunos matriculados em cursos de LPP oferecidos nos Pólos Universitários 

em 2002. 

PÓLO  Geografia  História  Letras  Pedagogia  Matemática  Total  

Aparecida de Goiânia    418 729 145 1.283 

Aruanã   34 36 37  107 

Catalão  22 35 48 114  219 

Cristalina    44 58  102 

Edéia   51  183  234 

Goiânia     1.191 228 1.419 

Goiatuba  87 79 97  128 391 

Itapaci     58  58 

Jataí  44 90   35 169 

Mineiros  41  34   75 

Niquelândia    48 334 32 414 

Palmeiras de Goiás  40 38 80 138 38 334 

Piranhas     86  86 

Pirenópolis  50 50 48 198  346 

Planaltina de Goiás    39 376  415 

Sta. Terezinha de Goiás     123  123 

Sto. Antônio do Descoberto    49 556  605 

Trindade  101 100 150 49 49 448 

Vicentinópolis  17  44   64 

Total  402 477 1.195 4.221 655 6.890 

FONTE: PDI / UEG / 1999-2001 
 



 95 

  Nos Pólos Universitários estavam matriculados 6.890 estudantes, assim distribuídos- 

6% dos alunos estavam matriculados nos cursos de Geografia; 7% nos cursos de História: 

17% nos cursos de Letras; 61% nos cursos de Pedagogia; 10% nos cursos de Matemática54.  

  A UEG implementou também, os cursos seqüenciais, tanto de complementação de 

estudos como de formação específica, para atender uma série de demandas. Também sobre os 

seqüenciais, a professora Marlene de Oliveira Lobo Faleiros, do Conselho Estadual de 

Educação - CEE fez a seguinte reflexão: 

 

Eu tenho relatado quase todos os cursos seqüenciais. Eu fiz um estudo aprofundado e 
a gente conseguiu mudar algumas coisas. Qual é a nossa grande questão com os 
seqüenciais? A UEG desenvolve três grandes programas. A graduação, os cursos 
seqüenciais e a LPP. A graduação é permanente, os outros dois são provisórios. E a 
gente percebe que ela (a UEG) aposta mais nos seqüenciais, principalmente pela 
possibilidade de retomo financeiro... os seqüenciais  representam um momento 
importante da educação continuada. Mas não são cursos de graduação. E num 
primeiro momento, foi desenvolvida nos alunos essa idéia. Gente, eles são loucos! 
Isso não é graduação! E surtiu um efeito esse trabalho, porque refluiu55. 

 

  Os cursos seqüenciais atraíram nos primeiros anos da UEG uma série de profissionais 

que buscavam, na Universidade, uma melhor qualificação profissional. No ano 2000, 

matricularam-se 137 estudantes, No ano seguinte, graças à expansão destes cursos em várias 

UnU’s, matricularam-se 2.155 estudantes. Em 2002 foram 930; em 2003, 2.076. 

  No ano de 2004, a UEG ofereceu 38 cursos seqüenciais, oferecendo 900 vagas para as 

quais se inscreveram 43.121 candidatos. Naquele ano, haviam concluído os cursos 

seqüenciais na UEG, um total de 1.024 

   No final do ano de 2005, estavam matriculados nos cursos seqüenciais da UEG um 

total de 4.885 alunos em 06 modalidades diferentes. 

 

 

 

 

                                                 
54 Para maiores informações sobre os cursos de Licenciatura Plena Parcelada ver: CARNEIRO, M.E.F.; 
BREZEZINKI, Iria; BRITO, Wanderley A. de. A interdisciplinaridade na Avaliação Institucional da 
Licenciatura Plena Parcelada da Universidade Estadual de Goiás. In: XIII Encontro Nacional de Didática e 
Prática de Ensino - ENDIPE, Recife, v. I, 2006 
NOVAES, Valcemia G. de Sousa. Pólo Universitário de Palmeiras de Goiás. Concretização das políticas 
educacionais da UEG. 2004. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 
2004. 
55 Ex-diretora e professora da Faculdade de Educação da UFG. Faz parte do Conselho Estadual de Educação. Na 
época da criação da UEG era presidente do Fórum Goiano em Defesa da Escola Pública. Concedeu-me a 
entrevista no dia 16 de fevereiro de 2006, na sede do CEE, no Palácio do Governo de Goiás. 
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Tabela 15. UEG. Alunos matriculados em cursos seqüenciais (2005) 

CURSOS SEQÜENCIAIS  ALUNOS MATRICULADOS  

Gestão Pública  3.652 

Gestão Imobiliária  484 

Gestão de Trânsito  158 

Gestão Sanitária Ambiental  206 

Agronegócios  174 

Técnico em Radiologia  211 

Total  4.885 

FONTE: PDI / UEG / 1999-2001 
 
  De acordo com a tabela, o curso mais procurado (e também o mais ofertado) foi o de 

Gestão Pública que, em 2005, tinham 3.652 alunos matriculados. 

  A partir dos dados acima, é inegável a grande expansão no número de alunos 

matriculados, na UEG, entre os anos de 1999 a 2004, assim como o número de cidades que 

sediam suas unidades. 

  Ao analisar os dados do número de matrículas nos cursos de graduação presenciais, 

LPP, cursos seqüenciais e cursos de pós-graduação, é perceptível o processo de expansão da 

UEG, mas é preciso levar em consideração que o maior destes alunos pertencem aos cursos de 

LPP, que é um curso emergencial e que será desativado assim que a demanda diminuir. 

 

Tabela 16. UEG. Evolução do número de matrículas nos diversos cursos (1999-2004) 

Ano Graduação LPP Seqüenciais 
Latu 

sensu 

Strictu 

sensu 
Total 

1999 8.891 2.000 -- 207 -- 11.980 

2000 10.875 7.960 137 552 -- 19.504 

2001 12.799 16.922 2.155 597 -- 30.533 

2002 14.830 18.257 930 824 90 34.818 

2003 16.112 18.799 2.076 1.243 -- 38.230 

2004 16.514 13.745 2.920 1.184 -- 34.363 

FONTE: PDI / UEG / 1999-2001 
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  Apesar de ser uma universidade pública, na UEG, somente os cursos de graduação 

presencial e regular são gratuitos. Isso quer dizer que, a partir dos da tabela acima, podemos 

constatar que a maioria dos estudantes paga mensalidades. 

  No ano de criação da UEG, em 1999, devido ao início do curso de LPP e por ainda 

não serem oferecidos os cursos seqüenciais, 80,1% dos estudantes estudavam gratuitamente. 

Entretanto, a partir do ano 2000, este quadro muda substancialmente. Já naquele ano, este 

índice caiu para 55,75%. Com a grande expansão dos cursos seqüenciais e dos cursos de LPP, 

em 2001, o número de alunos que estudavam gratuitamente na UEG atingiu seu menor índice; 

41,91%. Em 2002, chegou a 42,59%; em 2003, 42,14% e em 2004, 48,05%. 

  A partir do ano 2001, graças aos convênios firmados entre a UEG e a Associação 

Goiana de Municípios - AGM, (o que garantiu o convênio com as prefeituras municipais) 

Sindicato dos Professores do. Estado de Goiás - SINPRO, Sindicato dos Professores de 

Anápolis - Associação de Professores de Caldas Novas e Fundação de Ensino Superior de 

Goiatuba, a instituição começou a oferecer, aos professores filiados a essas entidades., o curso 

de LPP. 

  Dessa forma, o número de alunos matriculados nos cursos de LPP superou o número 

de alunos matriculados em cursos regulares de graduação. Já em 2001, 58% dos alunos 

matriculados na UEG estudavam em cursos pagos. Essa média manteve-se estável até 2004, 

quando começou a diminuir a demanda pelos cursos de LPP, mas ampliou a oferta de vagas 

nos cursos de pós-graduação strictu sensu. Assim, naquele ano, 52% dos alunos ainda 

freqüentavam cursos pagos. 

 

3.4.2. A Pós-Graduação, Pesquisa e a Qualificação de professores e servidores-técnico-

administrativos. 

 

  Na UEG, os Programas de Pós-Graduação e a Pesquisa são coordenadas por meio dos 

seguintes programas (PDI/UEG/2003-2007, p. 169). 

  i) Programa Institucional de Pesquisa, cujo objetivo é promover e estimular a prática 

da investigação científica e tecnológica pelo corpo docente da Universidade, com enfoque 

regional, interdisciplinar e interinstitucional, salvaguardando a natureza multicampi e o 

caráter emergente da instituição;  

  ii) Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PBOC, cujo objetivo é estimular a 

participação direta dos estudantes de graduação nas atividades de pesquisa; 
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  iii) Programa Institucional de Pós-Graduação Latu Sensu, cujo objetivo básico é 

atender às demandas específicas da sociedade; 

  iv) Programa de Qualificação Institucional - PQI, que objetiva promover e estimular a 

qualificação do corpo docente da UEG, e que, através de convênios com agencias de fomento 

nos âmbitos estadual e federal, além de IES nacionais e internacionais, cujos programas de 

mestrado, doutorado e pós-doutorado estejam consolidados, reconhecimentos e/ou 

recomendados pelo MEC. 

  Nas faculdades estaduais isoladas de Goiás, antes de sua articulação e aglutinação pós-

UEG, constituídas sem planejamento e um projeto unificado, os cursos concentravam-se na 

formação de professores e nas atividades acadêmicas quase que exclusivamente no ensino. 

Mesmo na UNIANA, a maior das instituições que compuseram a UEG, a pesquisa era 

bastante incipiente, devido ao baixo nível de titulação de seus professores e nenhum programa 

de pós-graduação stricio sensu. No ano de 1999, os professores somente com graduação, na 

UEG, correspondiam a 12,1% do total de docentes da instituição, aqueles com especialização 

representavam a maior parte do total (73,9%); os professores mestres eram 12,5% e os 

doutores apenas 1,3% do total. 

 

Tabela 17. UEG. Titulação dos docentes e regime de trabalho nas UNuS (2002)  

Regime de Trabalho Titulação dos Docentes 

UNIDADES 
Nº DE 

CURSOS 
Tempo 

Parcial  

Tempo 

Integral  

Gradua-

ção  

Especia-

lização  

Mestra-

do  

Doutora-

do  

TOTAL 

Anápolis – CET 10 168 67 23 107 86 19 235 

Anápolis – CSEH 07 21 96 01 63 49 04 117 

Caldas Novas  01 12 04 06 10 -- -- 16 

Campos Belos  02 01 16 01 14 02 -- 17 

Ceres  02 16 02 06 12 -- -- 18 

Crixás  01 08 01 - 09 -- -- 09 

Formosa  06 26 45 16 48 06 01 71 

Goianésia  04 29 30 08 43 06 02 59 

Goiânia  03 38 80 12 78 26 02 118 

Goiás  04 21 25 02 32 12 -- 46 

Inhumas  02 08 05 01 10 02 -- -- 

Ipameri  01 04 04 03 07 02 06 18 

Iporá  05 30 23 06 42 04 01 53 

Itaberaí  03 26 03 09 17 02 01 29 

Itapuranga  03 11 19 01 23 06 -- 30 
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Itumbiara  02 11 05 05 10 01 -- 16 

Jaraguá  02 17 16 -- 26 07 -- 33 

Jussara  03 12 11 02 21 -- -- 23 

Luziânia  01 03 02 -- 05 -- -- 05 

Minaçú  02 03 04 05 02 -- -- 07 

Morrinhos  06 25 35 08 42 10 -- 60 

Pires do Rio  04 24 23 05 35 06 01 47 

Porangatu  06 66 02 02 62 04 -- 68 

Posse  03 07 10 07 08 01 01 17 

Quirinópolis  08 50 41 01 84 08 -- 91 

Sancrerlândia  02 07 -- 04 03 -- -- 07 

Santa Helena  04 25 05 05 22 03 -- 30 

S.L.M.B 03 3019 03 38 08 -- 49 -- 

S. M. Araguaia  02 18 12 05 25 -- -- 30 

Silvania  01 07 01 -- 07 01 -- 08 

Uruaçu  03 19 12 01 28 02 -- 31 

TOTAL  106 753 618 148 932 253 38 1.371 

FONTE: PDI / UEG / 1999-2001 
 

  Em 2002, nas Unidades Universitária da UEG haviam 1.371 professores, destes 10,8% 

eram graduados, 68% especialistas, 18,5% mestres e 2,8% doutores, números que traduziam a 

fragilidade da instituição, no setor de pesquisa e pós-graduação, não atingindo o percentual de 

30% de mestres e doutores estipulado pela LDB. A situação nos Pólos Universitário era be, 

mais complicada já que, dos 243 professores, 52 eram graduados, 195 eram especialistas, 7 

professores mestres e nenhum professor doutor. Quando analisada a titulação, observa-se que 

a UnU de Minaçú era a que possui o maior percentual de professores com o titulo de 

graduação (71,4%), seguida da UnU de Sancrerlândia (57,1 %). Nas UnUs de Crixás, Jaraguá, 

Luziânia e Silvânia não tem professores graduados, mas em Crixás e Luziânia 100% dos 

professores são especialistas, seguidas das UnUs de Jussara (91,3%), Porangatu (91,2%), 

Quirinópolis e Uruaçu (90,3%) 

  As Unidades Universitárias com o maior número de professores mestres, em 2002 

estavam localizadas em Anápolis - CSEH (41,9%) e Anápolis - CET (36,60/o), além de Goiás  

(26,7%) e Goiânia (22%). Nas UnU’s de Caldas Novas, Ceres, Crixás, Jussara, Luziânia, 

Minaçú, Morrinhos, Sancrerlândia e São Miguel do Araguaia não estavam lotados professores 

com o título de mestre. 



 100 

  Os poucos professores doutores da UEG (38) estavam distribuídos em dez das 30 

unidades, sendo que eles correspondiam a 33,3% dos professores, em Ipameri, em Anápolis 

CET, 8, 1 % e em Posse 5,9%. Podemos então perceber que a prática da pesquisa na 

instituição acaba sendo concentrada nas duas maiores unidades (Goiânia e Anápolis), 

dificultando a interiorização da pesquisa no Estado. Além do mais, a maior parte dos cursos 

de pós-graduação, sejam eles, latu sensu e stricto sensu, são ministrados, na maior parte, 

nestas cidades. 

  Outro fator, que impossibilitava, na época, (2002) uma maior capilaridade da pesquisa, 

na UEG, devia-se ao número de professores efetivos na instituição. A alta rotatividade dos 

professores já que dos 1.371 professores, 753 (64,8%) trabalhavam em regime parcial e os 

outros 618 professores (45,2%) trabalhavam na instituição em tempo integral. Em 2001, 815 

professores estavam trabalhando no programa de LPP, destes, 87 (10,7%) eram graduados, 

564 (69%) especialistas, 149 (18,5%) mestres e 15 (2,8%) doutores. Destes, 328 (40,2%) 

estavam trabalhando em tempo integral e 487 (59,8%) em regime parcial. Em relação aos 

cursos seqüenciais, em 2001 atuaram 203 professores, destes; 58(19,1%) eram graduados, 196 

(64,7%) especialistas, 44 (14,55%) eram mestres e 5 (1,7%) doutores atuando em 66 cursos 

localizados em 31 municípios. 

  Em 2004, já era possível perceber uma alteração significativa no perfil das funções 

docentes da UEG. Os professores que tinham como titulação, unicamente a graduação, eram 

5,9% do total de professores; Os professores especialistas correspondiam, naquele ano, a 

66,1%; os professores mestres atingiam 24,2% do total e os professores doutores chegaram a 

3,8%. Levando-se em consideração a determinação da LDB, a UEG, em 2004, não havia 

atingido o índice de 30% de professores com a titulação de mestre e/ou doutor. 

 

Tabela 18. UEG. Funções docentes e grau de formação (1999-2004) 

Ano Total  Graduação  Especialização  Mestrado  Doutorado  

1999 719 87 531 90 11 

2000 936 134 652 134 16 

2001 1.026 123 705 172 26 

2002 1.617 202 1.124 243 38 

2003 1.527 117 1.030 300 50 

2004 1.691 100 1.017 409 65 

FONTE: Plano Diretor para o Ensino Superior de Goiás / SECTEC/SUES 
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  A UEG, a partir do ano 2000, iniciou, com seus professores/pesquisadores das várias 

áreas do conhecimento, uma discussão para que se definisse uma política de pesquisa e pós-

graduação na instituição. Em fevereiro de 2001, um seminário promovido pela Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação (gestão 2000/2-2002/1), que contou com a participação de mais 

de 200 professores, deu continuidade à discussão então iniciada, estabelecendo grupos de 

estudos com o objetivo de detalhar as decisões propostas. 

  Para atender à grande demanda dos professores por licença de afastamento, o 

Conselho Acadêmico da UEG, em 17 de abril de 2001, aprovou a Resolução Nº  01 com o 

objetivo de normalizar o Plano Geral de Capacitação Docente56 e disciplinar o afastamento 

de servidores para a realização de cursos de pós-graduação e programas de pós-doutoramento. 

  Para executar a meta de superar a porcentagem de 30% de professores com mestrado 

ou doutorado, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PrP), no ano de 2001, em 

convênios com a UFG, com a Universidade de Havana (Cuba) e a UnB, desenvolveu dois 

Programas de Mestrado Interinstitucionais (Minter), nas áreas de Geografia e História, 

qualificando 28 professores das várias UnU da UEG. As atividades da pós-graduação são 

regulamentadas pela Resolução Nº 02/2001, que fixa normas para apresentação, criação e 

trâmite de projetos de curso de Pós-Graduação lato sensu, e pelo Regimento Geral da UEG, 

ambos aprovados pelos Conselhos Acadêmicos (CsA) e Conselho Universitário (CsU). 

  Desde a criação da UEG, o número de cursos de cursos de pós-graduação latu sensu e 

alunos matriculados, continuam em franca expansão. Em 1999, existiam cinco cursos (207 

alunos matriculados); no ano 2000 eram sete cursos (532 alunos); em 2001, existiam 13 

cursos (597 alunos); no ano de 2002, 15 cursos (824 alunos) e em 2004 foram oferecidos 22 

cursos (1.243 alunos) nas diversas áreas do conhecimento, totalizando 3.403 alunos 

matriculados desde a criação da UEG, sendo certificados como especialistas 2.671 alunos até 

dezembro de 2004 (PDI/UEG/1999-2001). 

  Num primeiro momento, a UEG estabeleceu convênios com outras universidades a 

fim de possibilitar a melhoria da qualificação de seus docentes. Dessa forma, em parceria com 

a Universidade Federal Fluminense (UFF), criou o Mestrado Interinstitucional em História; 

com a UNESP, promoveu os mestrados em Letras e Educação Matemática; com a 

UNICAMP, possibilitou que seus professores fizessem o mestrado em Educação; estabeleceu 

                                                 
56 Fonte: Sumário das Resoluções do Conselho Universitário de 2001. Anápolis, 2001. 
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parceria com a Universidade Federal de São Carlos - UFSCar ofereceu os mestrados em 

Ecologia e Recursos Hídricos57. 

  A produção científica, na UEG, a partir de 2002 começou a se estruturar, organizando-

se grupos de pesquisa nas mais variadas áreas do conhecimento. A UEG contava, até 2004, 

contava com os seguintes grupos de pesquisa devidamente cadastrados junto ao Diretório de 

Grupos de Pesquisas do CNPq e que ainda continuam funcionando: Grupo de Análise e 

Desenvolvimento de Tecnologia ligada à Saúde (2000); Núcleo de Pesquisa Marxista (2001); 

Formação de Professores (2002); Grupo de Pesquisa de Alimentos do Cerrado (2002); Grupo 

Engenheiros do Cerrado (2002); Sociedade e Meio Ambiente (2002); Síntese e Controle de 

Medicamentos (2002); Gestão Ambiental de Sistemas de Produção Hortícola (2002); Gestão 

da Pós-Colheita de Grãos e Sementes (2002); Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente 

(2003); Estudos de Jaraguá: Educação, Memória e Identidade (2003); Centro Interdisciplinar  

de Estudos África-Americas (2004);  Grupo de Apoio à Pesquisa em Estudos Lingüísticos e 

Literários (2004); Grupo de Investigação Científica de línguas Indígenas (2004); Grupo de 

Pesquisa em História da Educação em Goiás (2004); Química Teórica e Estrutural de 

Anápolis (2004). 

  Como podemos observar, a maior parte dos grupos de pesquisa tem um enfoque 

eminentemente regional como àqueles relacionados à produção de conhecimento sobre o 

cerrado e à melhoria da tecnologia ligada à produção agrícola, evidenciando a relação da UEG 

com as demandas do setor produtivo, observável também no grupo de pesquisa Síntese e 

Controle de Medicamentos, ligados ao curso de Farmácia Industrial, em Anápolis, cidade com 

um grande parque industrial farmo-químico. 

  O Programa de Bolsas de Iniciação Científica da UEG (PBIC/UEG) foi implementado 

em 2002, disponibilizando 50 bolsas vinculadas a projetos de pesquisa. Em 2003 o número de 

bolsas foi ampliando e mais dois programas foram implementados: o Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica, vinculado à CAPES e o programa Voluntário de Iniciação 

Científica - PVIC da própria instituição. 

  Em 2002, ano de início do programa, foram disponibilizadas 50 bolsas de iniciação 

científica. Em 2003, este número subiu para 83; em 2004 eram 97 bolsas e em 2005 foram 

oferecidas 120 bolsas destinadas aos alunos dos cursos de graduação (PDI/UEG/2001-2007). 

                                                 
57 Existem atualmente, alguns projetos para a criação de outros mestrados interinstitucionais, como o mestrado 
em Administração, promovido em conjunto com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo. Já os 
programas próprios, em nível de mestrado, começam a serem oferecidos na instituição. Estão em fase de seleção, 
em junho de 2006, os mestrados em Ciências Moleculares, Tecnologia Farmacêutica, em parceria com a UCG, 
UniEvangélica, de Anápolis e o Instituto de Gestão em Tecnologia Farmacêutica, além do mestrado em 
Agricultura Sustentável do Cerrado. 
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Em cumprimento ao dispositivo do Estatuto da UEG, aprovado pelo decreto nº 5.130 de 

3/11/99, bem como no Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público Superior da 

FUEG aprovado pela Lei nº 13,842 de 01/06/01, a UEG instituiu o seu Plano de Qualificação 

Docente que visa o aperfeiçoamento dos professores da instituição. 

  A partir de 2002, mediante convênios com outras IES foram beneficiados 116 

professores. Destes, em 2004, 29 já haviam concluído seus estudos (28 em nível de mestrado 

e 01 no doutorado) e 87 estavam em fase de conclusão (29 em nível de mestrado e 58 em 

nível de doutorado), o que deverá elevar o número dessas titulações entre os professores 

(PDI/UEG/2004-2007). 

  Os servidores técnico-administrativos também tem sido alvo de uma série de 

programas de capacitação para que a complexidade das atividades acadêmicas sejam 

realizadas de forma satisfatória, tanto na parte administrativa, como nos laboratórios e 

bibliotecas da instituição. Em 1999, a UEG contava com 452 servidores técnico-

administrativos. Destes, 340 ou 75,73% não tinham sequer curso superior, comprometendo o 

desenvolvimento de todas as atividades necessárias para a consolidação de uma instituição 

universitária. 

 

Tabela 19. UEG. Distribuição dos Servidores Técnico-Administrativos por titularidade e 

cargo – 1999 

Escolaridade 
Téc. Adm. 

Nível Superior 

Tec. Adm. 

Nível Médio 

Agente 

Administrativo 

Auxiliar 

Administrativo 
Total 

1º Grau  -- -- -- 166 166 – (36,73%) 

2º Grau -- 82 91 -- 174 – (38,50%) 

Ensino Superior  47 27 -- -- 73 – (16,15%) 

Especialistas  36 -- -- -- 36 – (7,96%) 

Mestres  03 -- -- -- 03 – (0,66%) 

TOTAL  86 109 91 166 452 – (100%) 

FONTE: PDI / UEG / 2001-2004 
 

  Com o processo de expansão da UEG, novos servidores técnico-administrativos foram 

contratados. A partir de concursos públicos realizados e do remanejamento entre os vários 

órgãos estaduais, a UEG contava, em 2004, com 851 servidores, sendo que 574 (67,5%) não 

eram graduados; 209 (24,5%) tinham algum curso de graduação- 68 (8%) eram especialistas. 

Não havia, em 2004, nenhum servidor com o título de mestre ou doutor na UEG. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Este trabalho teve o objetivo de analisar o processo de criação, estruturação e 

expansão da Universidade Estadual de Goiás, a partir das políticas para o ensino superior, 

implementadas tanto pelo Executivo como pelo Legislativo do Estado, que nos possibilitaram 

vislumbrar um movimento intenso em direção à interiorização deste nível de ensino, mesmo 

que, em vários momentos, esse movimento fosse muito mais um discurso do que 

necessariamente uma prática. 

  A partir dessa referência, estabelecemos nexos, primeiramente com as forças políticas 

que governaram o Estado desde os anos de 1960, quando o "costume" de se criar faculdades 

estaduais começou a se tornar mais intenso e com as políticas e tendências para o ensino 

superior entre a década de 1960 e os dias atuais. Junta-se a esses nexos, a eleição para 

governador em Goiás, em 1998, fato importante para compreendermos o surgimento da UEG. 

  Nesse sentido, podemos observar que: 

  a) Em vários momentos, tanto o governo estadual como a Assembléia Legislativa 

preocuparam-se muito mais com a "inauguração" de faculdades do que necessariamente com 

seu funcionamento e desenvolvimento de atividades. Aliás, muitas vezes, ocorriam as "festas 

de inauguração", mas as faculdades sequer saíam do papel. As poucas que se materializaram 

não tinham as menores condições de funcionamento, excetuando a ESEFEGO e a UNIANA 

que, dentre as faculdades estaduais isoladas, tinham a melhor estrutura; 

  b) Da mesma forma que não se preocuparam em dotar as faculdades estaduais isoladas 

de estrutura, tanto o governo estadual como a Assembléia Legislativa não estabeleceram 

nenhum tipo de política de desenvolvimento das atividades do sistema de ensino superior sob 

sua responsabilidade. Estas instituições permaneciam alheias ao que cada uma realizava, não 

estabelecendo assim, nenhum tipo de articulação entre elas; 

  c) A utilização político-eleitoral do ensino superior público estadual, em Goiás, fica 

mais perceptível na medida em que constatamos que grande parte dessas instituições estão nos 

maiores colégios eleitorais do interior, ou melhor dizendo, nas cidades-pólo de 

desenvolvimento econômico. Como marketing político, quanto mais a "obra" é vista, mais é 

lembrado o nome do político que a criou. 

  Este tipo de comportamento, tão característico dos políticos em Goiás, nas últimas três 

décadas também foi perceptível no processo de criação da UEG. A Universidade passou a ser 

uma das "reivindicações" mais comuns de prefeitos, vereadores e deputados estaduais. Da 

mesma maneira que reivindicavam asfalto, começaram a reivindicar unidades e pólos da 
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UEG. Em pouco mais de cinco anos, a universidade já estava presente em 50 municípios, 

sendo a maior universidade multicampi do país. 

  Evidentemente, que um processo expansionista da magnitude que ocorreu na UEG, 

não veio acompanhado de todos os indicadores necessários para que ela pudesse satisfazer os 

parâmetros mínimos de qualidade acadêmica e qualidade social. 

  Em vários casos, não houve uma análise mais sistematizada da real necessidade para a 

criação de cursos, unidades e pólos universitários. Não se estabeleceu um planejamento 

estratégico capaz de levar em conta as reais necessidades das diversas regiões do Estado. 

  Não se levou em consideração, nos anos iniciais da UEG, que o fato de não existir 

uma instituição de ensino superior numa cidade não quer dizer que há a necessidade de sua 

criação para ser um fator de desenvolvimento para aquela localidade. É preciso então fazer 

um cuidadoso estudo sobre as demandas da região e que tipo de curso e/ou profissionais 

seriam mais importantes. 

  É preciso observar também que a UEG, apesar de ter que estar atenta às demandas da 

sociedade goiana, isso não quer dizer que ela deva atender a todos os pedidos de criação de 

cursos. Isso porque, ela tem um Estatuto que define as diretrizes que ela, como instituição 

pública, deve seguir. 

  As várias parcerias estabelecidas pela UEG com vários segmentos do setor produtivo e 

de serviços podem, num futuro próximo, banalizar a educação superior por ela oferecida. Isso 

porque, principalmente nos cursos seqüenciais, a universidade acaba disponibilizando seus 

melhores professores, recursos e material didático para os cursos pagos e não para a 

graduação presencial.  

  Assim como no "passado", várias Unidades Universitárias da UEG tem condições 

insatisfatórias de funcionamento. A falta de estrutura básica, como laboratórios específicos, 

bibliotecas com variedade mínima de livros, campo de estágio para os estudantes, enfim, o 

que define uma instituição como sendo de ensino superior ainda não foi alcançada 

satisfatoriamente entre as Unidades Universitárias. Evidentemente, que muitas Unidades 

Universitárias hoje dispõem de prédio próprio, mas ainda há Unidades que funcionam em 

prédios cedidos, permutados ou em regime de comodato. 

  Para além de atender especificamente a demanda por ensino superior público no 

interior do Estado, a expansão da UEG precisa ser analisada das mais variadas perspectivas 

para que não se perca a real importância de sua criação. 

  Nos primeiros cinco anos de sua criação, a UEG teve uma expansão significativa no 

seu número de alunos. De 11.980 alunos matriculados em 1999, ela contava com 34.363 
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alunos em 2004, praticamente triplicando o seu número. Mas dessa expansão, podemos fazer 

as seguintes análises: 

  a) Assim como não houve um planejamento mais significativo na criação de novos 

cursos, Unidades e Pólos Universitários da UEG, não foi possível garantir uma formação 

satisfatória para todos os estudantes, já que muitos deles não tiveram acesso à laboratórios 

específicos, bibliotecas, informatização, campo de desenvolvimento de estágio, de pesquisa e 

extensão; 

  b) Os alunos matriculados nos cursos de graduação presencial regular ainda são 

minoria na UEG. Dessa forma, para garantir sustentabilidade econômica, a UEG, optou pelo 

caminho dos cursos pagos. Apesar da busca por recursos próprios ser uma tendência em 

várias universidades, a UEG, apesar de ter, em seu discurso, a democratização do acesso ao 

ensino superior em Goiás, acaba não levando em consideração a situação sócio-econômica da 

maior parte da população no Estado.  

  c) Mesmo que haja a real demanda por formação de professores, a UEG não pode se 

pautar exclusivamente (ou quase) para esse fim. Até mesmo porque, a maior parte dos alunos 

na instituição estuda ainda em cursos de LPP, que serão desativados em breve, já que ele tem 

cumprido (em tese) os objetivos propostos. Evidentemente, que o objetivo deste trabalho não 

é analisar a qualidade e as influências que esse curso trará para a melhoria da qualidade do 

ensino em nosso Estado, entretanto, a UEG deverá, em breve, estabelecer novos objetivos que 

não somente, o de formação de professores.  

  d) A necessidade de qualificar os professores do ensino básico levou a UEG a criar 

esses cursos de LPP, criando, para esse fim, 20 Pólos Universitários que serão desativados 

após a sua conclusão dos cursos. Esse encerramento de atividades dos Pólos Universitários já 

vem causando transtornos para as populações locais, já que, como vimos, a UEG passou a ser 

reivindicação de vários políticos e comunidades. Seria necessário então, repensar a 

desativação dos pólos, ou transformando-os em unidades ou em pólos de extensão da UEG.  

  e) A UEG precisa também expandir o número de cursos noturnos de graduação que 

não sejam de formação de professores, já que há uma demanda significativa para cursos 

diferentes dos de licenciatura como os ligados à agricultura e pecuária, cursos tecnológicos e 

da área de exatas e biológicas. 

  Essa expansão acelerada também provocou uma contratação expressiva de professores 

por meio de contratos temporários. Sem uma política clara de qualificação profissional, a 

UEG não conseguiu, até 2005, atingir os níveis de titulação estabelecidos para as 

universidades, por meio da LDB. Muito mais do que um não cumprimento da legislação 
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educacional em vigor, o baixo índice de qualificação entre os docentes implica em algumas 

questões.  

  A primeira diz respeito à própria condição de trabalho e razão de ser de uma 

universidade. A pesquisa, a produção intelectual, a investigação nas mais variadas áreas do 

conhecimento humano são vértices de um tripé (ensino-pesquisa-extensão) que sustentam a 

idéia de universidade no país. Num estado periférico, como Goiás, a necessidade de se 

estabelecer e consolidar uma política de pesquisa é primordial na UEG, uma vez que 

praticamente toda a pesquisa em Goiás, se dá pelas instituições de ensino e não pelo setor 

produtivo. 

  A segunda diz respeito à própria valorização do profissional docente na UEG. Os 

baixos salários e a contratação por hora/aula faz com que muitos dos docentes se dediquem 

exclusivamente ao ensino não participando, dessa forma, de grupos de pesquisa ou de 

congressos/extensão universitária. Além do mais, a fragilidade do plano de qualificação e 

capacitação na UEG impossibilitou que mais professores pudessem ser afastados para 

concluírem cursos de mestrado e doutorado.  

  A contratação temporária implica num baixo índice de dedicação exclusiva na UEG. 

Sendo assim, a necessidade de concursos públicos para professores e servidores técnico-

administrativos é mais do que necessária; é vital para a consolidação da UEG. 

  A universidade, pois, organizar-se de modo a contemplar a necessidade de consolidar 

a pesquisa no âmbito da instituição. Para isso, é preciso ampliar o número de bolsas de 

iniciação científica; liberar um número maior de professores para a conclusão de mestrado e 

doutorado; estabelecer programas de pós-graduação próprios a fim de consolidar grupos de 

pesquisas nas mais variadas áreas do conhecimento. 

  Entretanto, essas políticas não devem estar restritas à sede da instituição, em Anápolis. 

Como vimos, a maior parte dos professores mestres e doutores da UEG estão, ou na sede ou 

em Goiânia, o que dificulta, também, a interiorização da pesquisa no Estado. Da forma que se 

encontrava nos primeiros cinco anos de sua criação, a UEG, se comportava mais como duas 

instituições do que uma; (ora como uma universidade de pesquisa, em Anápolis e ora como 

um Centro Universitário dedicado à formação de professores, nas outras unidades). 

  No final do ano de 2005, foi criada a Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás 

(FAPEG), pela lei nº 15,472. A idéia de criação de uma fundação desse tipo (nos moldes da 

Fundação de Apoio á Pesquisa de São Paulo – FAPESP), que há muito vem sendo requisitada 

pelos cientistas goianos, pode vir a ser uma possibilidades para o desenvolvimento das 

ciências nessa parte do país. 
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