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Apresentação

É com grande satisfação que o FONAPRACE/ANDIFES publica os Cader-
nos Temáticos resultantes da V Pesquisa de Perfil Socioeconômico e Cultural dos 
Graduandos e Graduandas das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), 
realizada de 2018 e publicada em maio de 2019. 

Esse relatório explicita o perfil do público estudantil das IFES, passada mais 
de uma década de implementação do REUNI (BRASIL, 2007a) e mais de meia 
década da instituição da Lei nº 12.711/2012 (BRASIL, 2012), também conhecida 
como Lei de Cotas. Nessa edição da Pesquisa, outras expressões da realidade 
dos estudantes puderam ser verificadas com a inserção de novas temáticas e 
perguntas no questionário, contemplando aspectos ausentes nas pesquisas an-
teriores. 

Com o objetivo de aprofundar os dados mais relevantes, identificados nessa 
V Pesquisa Nacional, o FONAPRACE e a ANDIFES decidiram pela publicação de 
uma série de Cadernos Temáticos, os quais constituem uma coleção de textos 
originários de reflexões específicas, recortadas do universo da V Pesquisa Nacional 
e, dada sua importância estratégica, escolhidos para aprofundar o conhecimento 
acerca da realidade de estudantes dos cursos de graduação presencial de 63 
universidades federais e dos CEFETS MG e RJ.

Para definir as temáticas foi fundamental a participação dos membros do 
Observatório Nacional de Políticas de Assistência Estudantil do FONAPRACE, 
com base no conteúdo da V Pesquisa Nacional. Às pessoas desse coletivo, nosso 
reconhecimento e agradecimentos.

Nossos agradecimentos se estendem, igualmente, aos professores que 
coordenaram o processo de construção coletiva desses cadernos, Patrícia Vieira 
Trópia e Leonardo Barbosa e Silva, e aos pesquisadores/especialistas que ela-
boraram a análise de cada uma das temáticas priorizadas:

1. Juventudes e os desafios universitários, de autoria de Darcilene Gomes 
e Sidartha Soria e Silva.

2. A demanda potencial e o público-alvo da assistência Estudantil, de 
autoria de Leonardo Barbosa e Silva.
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3. Análise regionalizada da expansão das IFES tendo por referência o 
perfil dos graduandos, de autoria de Eduardo Nunes Guimarães e Luís 
Fernando Bezerra de Oliveira.

4. Políticas Afirmativas no Ensino Superior, de autoria de Rita de Cássia 
Dias Pereira de Jesus e Everson Meireles.

Essa publicação ocorre quando o país e o mundo atravessam uma pande-
mia em saúde pública que já perdura por mais de um ano e provoca uma crise 
social, econômica e política crescente e devastadora para a realidade histórica 
do Brasil. Adicionada ao ideário neoliberal, negacionista e contrário à ciência, à 
política social (educação, saúde etc.) e às universidades, a pandemia produz, no 
bojo da crise econômica e suas malfadadas estratégias de enfrentamento desse 
momento, muito mais desigualdades, desempregos e vastidão das dificuldades 
de sobrevivência, trabalho, estudos e sustento de parte crescente da população 
brasileira. Isso não tira o mérito da pesquisa ora analisada em temáticas, mas 
coloca o desafio de pensar o quanto mais as desigualdades se intensificaram no 
período imediatamente posterior à entrada da pandemia (2020), levando a essa 
tragédia humanitária, sanitária e política, em que o Brasil patina para atravessar.

O presente Caderno tem como tema a análise regionalizada da expansão 
das IFES tendo por referência o perfil dos graduandos. Ao publicar um exame 
detalhado do perfil regional dos estudantes de graduação presencial das IFES 
brasileiras, espera-se que sociedade brasileira conheça a significativa contribui-
ção que a expansão do sistema federal de ensino superior e a interiorização dos 
campi exerceu para o processo de inclusão social e acesso à educação pública 
no Brasil. 

Este Caderno demonstra ainda que a interiorização das IFES tem transfor-
mado em realidade o sonho de acesso ao ensino superior público federal, gratuito 
e de qualidade, de uma parcela significativa de habitantes das pequenas e médias 
cidades do interior do Brasil.

Edward Madureira Brasil
Presidente da ANDIFES

Maisa Miralva da Silva
Coordenadora Nacional do FONAPRACE
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Introdução

Um país com as dimensões continentais do Brasil enfrenta um grande desafio 
quando a tarefa é prover sua população com condições adequadas de acesso e per-
manência à educação de qualidade, mais especificamente no quadrante da chamada 
formação superior e profissional. Em que pese a diversidade e as especificidades da 
formação socioeconômica nacional, com seu legado colonial e escravista, com uma 
rede urbana e uma maior densidade demográfica predominando na franja litorânea, 
combinada com uma forte concentração econômica e industrial no Estado de São 
Paulo e em alguns espaços do centro sul do território nacional, no período 2003-2014 
foi colocado em prática um conjunto de ações, a um só tempo, com o firme propósito 
de expandir o sistema de ensino superior federal, interiorizá-lo e dotá-lo de melhores 
condições de acesso e permanência para os estudantes. Tendo por referência o relatório 
da V Pesquisa de Perfil dos Graduandos das IFES 2018 (2019, p.15-16), constata-se 
que nas primeiras décadas do século XXI ocorreu uma

“significativa expansão de vagas e instituições federais de ensino superior. 
No período 2003-2017 registrou-se um crescimento de 260% no número de 
vagas ofertadas... Foram criadas 18 novas IFES no período de 2005 a 2017...
Em termos de novos campi abertos no mesmo processo de expansão, eram 
148 em 2002, alcançando 408 em 2017.”3

Conforme Oliveira (2019, p. 68), a história da implantação do ensino superior 
público federal no Brasil é formada por algumas poucas e desconexas experiências 
pontuais que remontam ao início do século XIX, formada por pequenas estruturas 
abrigadas em institutos ou escolas isoladas. Estas, embora tenham cumprido um papel 
de suma importância, pouco informam sobre o atual sistema de Universidades. Sendo 
assim, é mister considerar que nosso sistema de Universidades começou, de fato, a ser 
formado a partir das primeiras décadas do século XX, caracterizando-se, em termos 
históricos internacionais, como um sistema relativamente jovem e em processo de 
consolidação. Segundo Zambello, (2013, p. 251) no pós-Guerra (1945) até o final do 
Governo de João Goulart foram criadas 31 Universidades, sendo 09 religiosas, que se 
somaram às pioneiras USP - SP (1931) e Universidade do Distrito Federal - RJ (1935).

3 Esta periodização não é homogênea na literatura, haja vista que pesquisas mais recentes sobre o as-
sunto utilizam recortes temporais que variam entre 2000-2010 (Niquito, Ribeiro e Portugal, 2018); entre 
1998-2012, subdividido em três fases: expansão do número de vagas e cursos nas sedes das IFES – 
1998-2002, expansão do número de vagas e cursos em direção ao interior 2003-2006 e entre 2007 e 
2012 a terceira fase de expansão do Programa REUNI (Vinhais, 2013); entre 2002-2014, considerado 
o período de crescimento econômico e de políticas voltadas para a ampliação das instituições/vagas 
de educação superior e para a inclusão social (OLIVEIRA, 2019).
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Além das matriculas nas Universidades, também foram sendo ofertadas vagas 
de graduação em escolas isoladas que passaram a funcionar em diversos muni-
cípios do país. Com base nos dados de Zambello, (2013, p. 252), no ano de 1960 
foram contabilizadas 52.000 matrículas nas instituições públicas e outras 41.000 
nas instituições privadas. Na década subsequente, marcada por um expressivo 
crescimento demográfico e uma rápida e desordenada urbanização, ocorreu uma 
expressiva expansão nas matrículas, predominantemente nas instituições privadas. 
No ano de 1979 já eram contabilizadas 462.303 matrículas nas instituições públicas 
e outras 849.496 nas instituições privadas, deixando claro que este último segmento 
já era responsável por quase o dobro das vagas ofertadas no ensino superior do 
país. Fato que contou com políticas públicas que subsidiaram e criaram condições 
menos restritivas para a oferta de vagas e expansão do ensino superior privado e 
confessional, embora, com condições de acesso e permanência bastante limitadas 
pela estratificação social e desigualdades econômicas.

Na verdade, o ensino superior brasileiro guarda um legado elitista e moldado 
em sintonia com o mercado. Neste último aspecto, segundo Zambello (2013, p. 
251) a ideia propositora, conforme relatório do Professor Rudolph Atcon, de 1966, 
encontrava-se assentada na visão primaz de formação de uma mão de obra qua-
lificada para o mercado, sem destaque para o papel da pesquisa e da produção 
crítica e autônoma de conhecimento. Na outra ponta, embora mesmo levando em 
consideração que o setor privado também contasse com subsídios e com aportes de 
recursos públicos, o conjunto do sistema de ensino superior era predominantemente 
estratificado e voltado às camadas de maior poder aquisitivo. Isto porque, ao invés 
de representar uma oportunidade de mobilidade social aberta, na sua maior parcela, 
funcionava como instrumento de naturalização das desigualdades sociais, como se 
o ensino superior devesse ser acessível apenas às camadas de “privilegiados” da 
sociedade.

Segundo levantamento de Vinhais (2013, p.32), na primeira metade do século 
XX o sistema federal de ensino superior era formado por um conjunto de11 Univer-
sidades, fundadas entre 1910 e 1955, restritas a algumas das principais capitais de 
estados brasileiros. No pós-Guerra e, em particular, no período de maior expansão 
industrial nacional, entre 1955 e 1975, ocorreu um expressivo crescimento do nú-
mero de Universidades Federais, que saltou de 11 para 35 instituições e começou a 
alicerçar seus tentáculos no interior do território nacional. Este inquestionável salto 
quantitativo foi permeado por interesses políticos regionalistas e não obedeceu a 
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um criterioso planejamento espacial. A expansão subsequente foi claramente mais 
lenta, acompanhando a desaceleração da economia nacional e os “descaminhos” 
que levaram aos estrangulamentos do endividamento externo e o subsequente 
descontrole inflacionário. No período entre 1975 e o ano de 2001 foram criadas 
apenas 6 (seis) novas Universidades Federais, a despeito do enorme crescimento 
demográfico experimentado pelo país, que saltou de 94,5 milhões de pessoas em 
1970 para aproximadamente 169,5 milhões de habitantes em 2000.

Alguns trabalhos recentes vêm analisando o importante impacto do cresci-
mento das IFES na rede urbana brasileira. Mas é preciso reconhecer que o número 
de Universidades representa apenas um dos indicadores que deve ser analisado a 
partir da totalidade das transformações em curso. Ou seja, além do histórico de cada 
situação concreta, que em alguns casos envolveu a transformação de instituições 
e cursos superiores preexistentes em Universidades Federais, no conjunto da obra 
não se pode subavaliar o papel transformador da política correlata de qualificação 
dos servidores, de estruturação de uma carreira única no sistema IFES em todo o 
país, dos investimentos em infraestrutura de ensino e pesquisa e da autonomia das 
Universidades para criar cursos e expandir vagas. Enfim, mais do que o número 
oficial de Universidades criadas é preciso considerar o fato indelével de transfor-
mações que ocorreram ao longo de todo o período. Mais do que isto, as Universi-
dades federais brasileiras, inicialmente voltadas quase que exclusivamente para a 
formação de profissionais nos seus cursos de bacharelado e licenciatura, passaram 
a incorporar, gradativamente, dentre os seus principais atributos, as atividades de 
pesquisa e pós-graduação. Para tanto foram de grande importância a criação e 
atuação das agências governamentais, CAPES e CNPq, criadas no início da década 
de 1950, cujos programas de fomento foram decisivos para o avanço da pesquisa 
nas Universidades e para a melhoria da qualificação pessoal dos servidores e para 
a formação de novos quadros de profissionais para atuarem nas instituições de en-
sino e pesquisa e, fundamentalmente nos outros níveis de ensino. Ou seja, a vasta 
transformação que permeou o crescimento e expansão da Universidade brasileira 
desde meados dos anos 1950 provocou uma representativa contribuição não apenas 
no seu entorno geográfico imediato, mas no seio da sociedade brasileira.

A segunda metade da década de 1950 foi, nestes termos, ilustrativa de um 
processo de avanço das Universidades, mas também condizente com as políti-
cas de modernização econômica, fomento industrial e urbanização. A expansão da 
Universidade contribuiu para que se ganhasse respaldo na sociedade brasileira de 
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uma ideia generalizada de associação  entre mobilidade social, desenvolvimento 
econômico e industrialização com ensino superior. Quando se observa o histórico 
de criação de várias Universidades no Brasil, nas mais diversas localidades de 
norte a sul, nota-se um conjunto de esforços públicos e privados desenvolvidos 
naquele período no sentido de fomentar o ensino superior como estratégia de 
desenvolvimento econômico e social dos municípios e suas regiões. Neste sen-
tido, em muitos casos a data oficial efetiva de criação, implantação e início das 
atividades das Universidades nem sempre são consensuais nas narrativas das 
diversas comunidades  locais e universitárias. No mesmo sentido, podemos obser-
var em algumas Universidades o início incipiente de suas atividades, seguido 
de um longo e penoso processo de expansão da infraestrutura, vagas, cursos 
e quadro de servidores. Outro processo importante na trajetória de expansão do 
sistema de Universidades Federais do Brasil foi o correlato e inegável avanço na 
diversificação das áreas de conhecimento, investimento em titulação dos servidores 
e, consequentemente, maior volume de pesquisas e publicações que ajudam 
a reverberar não apenas na quantidade, mas fundamentalmente na qualidade 
dos profissionais egressos destas instituições.

Outra preocupação que ganhou espaço nas decisões de expansão do sistema 
de IFES a partir de meados dos anos 1950 foi a interiorização dos campi universitários. 
Política esta que foi definitivamente formalizada nos documentos oficiais dos anos 1970. 
Segundo Freitag (1986, p. 103) observando a política educacional no II Plano Setorial de 
Educação e Cultura, denominado de Plano Quinquenal do governo federal de 1975-1979 
(Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social), fica estabelecida a intenção 
de implantar e expandir os campi universitários por todo o país, como forma de qualificar 
a mão de obra e cumprir com o propósito de promover um maior desenvolvimento eco-
nômico nacional. Entretanto, não bastasse a defasagem no número de oferta de cursos 
e vagas no ensino federal público, vislumbrado nas diversas demandas de comunidades 
locais e regionais, não se pode olvidar que o sistema ainda estava muito aquém de 
enfrentar o inegável gargalo da desigualdade das condições de acesso e permanência 
nas Universidades. Para além das declaradas intenções da política governamental, 
propostas na segunda metade dos anos 1970, é mister reconhecer que a crise do fi-
nanciamento externo, acrescida da crise mundial do petróleo, descontrole dos preços 
internos e consequente impacto das políticas de ajustes macroeconômico tiveram um 
resultado negativo sobre a expansão e funcionamento do sistema das IFES e em todo 
o sistema de educação pública. Neste sentido, além do pequeno avanço na expansão 
do sistema das IFES no período 1975-2001, nota-se que a escola pública de ensino 



12

fundamental e médio começa, já naquele período, a enfrentar recorrentes dificuldades 
de financiamento e de valorização dos seus profissionais, levando à gradativa perda de 
qualidade e significativa estratificação social. O desinvestimento relativo nestes níveis 
de ensino, em momento de vertiginoso crescimento demográfico e de urbanização do 
país, levou a um maior descompasso entre a oferta de ensino superior de qualidade e 
as aviltantes condições de acesso para as camadas menos favorecidas da sociedade, 
formadas na sua grande maioria nas escolas públicas.

Ainda que a Constituição Federal de 1988 tenha demarcado um importante 
legado de comprometimento com o ensino público e com o reconhecimento dos 
direitos sociais de acesso à educação (art. 205, define a educação como um 
direito de todos e dever do Estado e da família), o legado das crises econômicas 
e do pífio desempenho da economia brasileira nas décadas de 1980 e 90 deixaram 
uma herança deficitária em termos de dinâmica demográfica, investimentos e oferta 
de vagas no sistema de ensino superior público. A estratégia de desenvolvimento 
nacional à luz de experiências internacionais bem sucedidas colocava aos ges-
tores do século XXI, dentre outros desafios, a missão de reinvestir no sistema 
das IFES para resgatar o seu enorme potencial de retorno à sociedade. Esta 
política tinha como objeto avançar na sua extensão territorial rumo ao interior 
e às novas comunidades e, ao mesmo tempo, criar condições de valorização 
do ensino público e de democratização das condições de acesso e permanência 
no ensino superior. Não se tratava apenas de olhar para a Universidade como um 
instrumento de desenvolvimento econômico, mas um instrumento de transformação 
social, desenvolvimento sustentável e inserção do país no cenário internacional.

Portanto, tomados como referência os dados oficiais do INEP (2018) sobre o 
ensino superior, apesar do ainda limitado acesso dos jovens brasileiros a este nível de 
ensino, comparado com outros países mais desenvolvidos ou em condições similares, 
não é possível desconsiderar que a política de fomento e expansão das IFES, imple-
mentada pelo Governo Federal a partir dos primeiros anos da década de 2000 promoveu 
um representativo processo de expansão, interiorização e inclusão. Este investimento 
foi responsável por demarcar um significativo avanço no reconhecimento da impor-
tância estratégica da educação como um todo e da educação superior, de forma mais 
especifica, no processo de transformação social, desenvolvimento socioeconômico e 
tecnológico do país.

Segundo documento do MEC (2012, p. 9),“em 2001, para dar cumprimen-
to ao disposto na Constituição, foi elaborado o Plano Nacional de Educa-
ção – PNE (2001- 2010), fixando metas que exigiam um aumento con-
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siderável dos investimentos nessa área, além de metas que buscavam 
a ampliação do número de estudantes atendidos em todos os níveis da 
educação superior.”

Em consonância aos propósitos do PNE é importante resgatar o papel estra-
tégico que desempenhou o programa de financiamento da FINEP, denominado de 
CT-INFRA, que desde 2001 tem contribuído no sentido de ofertar linhas de recursos 
para financiar projetos que atendam às necessidades de implantação, recuperação 
e modernização da infraestrutura de pesquisa das instituições públicas de ensino 
superior e de pesquisa do País. É neste contexto que, segundo documento ANDIFES 
(2012, p.5), foi apresentado em 2003 ao governo federal

“uma proposta para dobrar o número de alunos nas universidades sem 
comprometer a qualidade, priorizando cursos noturnos, a formação de pro-
fessores para a educação básica e a superação das desigualdades re-
gionais. Em 2008, 53 universidades presentes em todos os estados da 
federação firmaram com o Presidente e o MEC um termo de compromisso 
com este objetivo.”

Nascia desta interação entre Universidades e governo federal um novo e ar-
rojado projeto de ampliação do sistema IFES. Primeiro surgiu uma fase preliminar, 
denominada de Expansão I, abraçada parcialmente pelas IFES, que compreendeu o 
período 2003 e 2007 e visava, dentre seus principais propósitos, interiorizar o ensino 
superior público federal. Naquele momento ainda não estavam muito claras para 
as comunidades universitárias as dotações orçamentárias para o projeto e, neste 
sentido, muitas IFES ainda viam com receio e restrições à adoção de tais medidas, 
haja vista o legado de grandes dificuldades financeiras e de pessoal enfrentados 
pelo sistema de ensino superior federal no período 1998-2002.

Este cenário ganhou novos contornos com o lançamento subsequente (De-
creto nº 6096/2007) do Programa REUNI do governo federal. Ainda com algumas 
resistências internas na comunidade universitária, este novo programa tinha como 
objetivo principal criar condições para a ampliação do acesso e permanência na 
educação superior, no nível de graduação presencial, pelo melhor aproveitamento 
da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais e 
acenava com a clara possibilidade de criação de novos campi para o interior. Se-
gundo documento do MEC (2012, p.11) :

“Concomitantemente ao período da interiorização e reestruturação, ocor-
reu a fase da integração regional e internacional com a criação de quatro 
universidades: Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), que integra 
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os estados fronteiriços da região Sul do Brasil; Universidade Federal do 
Oeste do Pará (Ufopa), que é a universidade da integração amazônica; 
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), voltada para 
todos os países da América Latina; e Universidade da Integração Interna-
cional da Lusofonia Afro- Brasileira (Unilab), cujo objetivo é a aproximação 
entre os países falantes da língua portuguesa em outros continentes, como 
África e Ásia”.

Assim, além de um reforço na dotação orçamentária que fez crescer o volume 
de recursos para custeio e investimento nas IFES, a política governamental para 
a educação superior autorizou a contratação de novos docentes e técnicos admi-
nistrativos, readequou a estrutura de cargos, criou o PNAES em 2010 (até 2012 
parte do REUNI era destinado à assistência estudantil), criou o professor equiva-
lente (2011), ampliou o volume de bolsas de pesquisa, criou o sistema de seleção 
e ingresso ENEM/SISU, criou uma política de cotas para estudantes de escolas 
públicas, com recorte de renda, cor e descendência indígena e, enfim, provocou 
uma grande transformação no ensino superior federal, com ampliação de cursos, 
vagas, novos campi e novas Universidades que passaram a fazer parte da dinâmica 
da rede urbana das diversas regiões.

Tendo em vista estas políticas para o ensino superior público, este Caderno 
Temático tem o objetivo de analisar a distribuição espacial deste pujante, mas ainda 
incipiente processo de expansão das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 
brasileiras, tendo por base os dados da V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico 
e Cultural dos (as) graduandos (as) das IFES brasileiras (FONAPRACE/ANDIFES, 
2019). A ideia é analisar as principais características do perfil dos graduandos sob a 
ótica espacial em termos da rede urbana brasileira e do processo de interiorização da 
oferta de novas vagas e cursos. Nossa hipótese é a de que a proposta de expansão 
dos cursos, ampliação de vagas e políticas de inclusão, contribuiu para a melhor 
distribuição espacial de oportunidades educacionais e, neste sentido, vai exigir um 
rigoroso acompanhamento das políticas de permanência e novos aportes de recursos 
para a consolidação dos investimentos em infraestrutura e pessoal implantados, em 
implantação e planejados. Conforme apontam Carvalhaes e Ribeiro (2019, p.193)

“o acesso mais universalizado ao ensino superior é fundamental para dimi-
nuir as desvantagens de pessoas com origens nos grupos menos privile-
giados. A diminuição da desigualdade de acesso ao ensino superior ocorre 
quando há expansão do número de vagas, que geralmente vem acompa-
nhada da diversificação do sistema de ensino superior, que é o aumento 
do número de cursos e dos tipos de instituições nesse nível educacional.”
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A metodologia de abordagem espacial do perfil dos graduandos aqui em-
pregada utiliza o município onde estão localizados os campi como unidade geo-
gráfica de referência, seja na sua condição de núcleo urbano unitário ou arranjo 
urbano.4 Em alguns casos nos deparamos com a presença de um ou mais campi 
de uma única IFES ou de duas ou mais IFES no mesmo município ou no conjunto 
de municípios que formam um determinado arranjo urbano. Neste sentido, a nossa 
análise não se pautou especificamente pelas respostas agregadas por IFES, mas 
pelo conjunto de estudantes e seu perfil nos respectivos espaços municipais ou 
arranjos demográficos urbanos. Ou seja, não estamos analisando a especificidade, 
singularidade ou particularidade das respostas dos estudantes segundo possíveis 
características das IFES, mas da sua presença em determinados contextos de 
urbanização e distribuição espacial na rede urbana brasileira.

A proposta, portanto, foi regionalizar o perfil dos graduandos pela sua distri-
buição espacial em nucleações urbanas e suas áreas de influência na rede urbana 
regional. Temos ciência que a diversidade de cursos de graduação e o histórico de 
algumas instituições podem apresentar influências sobre os resultados encontrados, 
o que exige e pode ser aplicado em trabalhos subsequentes tendo por referência 
uma análise específica de cada caso. Mas dadas as limitações e o propósito de 
realizar uma análise regionalizada do processo de expansão e do perfil do sistema 
de IFES em seu conjunto, optamos pela análise de sua distribuição espacial na 
rede urbana brasileira.5

Entretanto, considerando o tamanho do território nacional e a grande quanti-
dade de municípios, para facilitar a visualização geográfica da distribuição espacial 
das IFES foi utilizado, como pano de fundo, a divisão territorial dos estados e a 
clássica divisão das grandes regiões do IBGE (N, NE, CO, SE, S).

A unidade de analise escolhida foi o município com pelo menos um campus e 
o respectivo volume de estudantes com vínculo ativo na graduação no ano de 2018. 
Neste sentido, procuramos evidenciar as características da distribuição espacial 
das IFES e do perfil dos graduandos a partir das distintas escalas de número de 
matrículas em cada município e o tamanho da aglomeração demográfica em que se 
localiza, seja para os casos onde predomina uma massa de urbanização circunscrita 
ao território do município, seja nos casos de formações urbanas aglomeradas, onde 

4 Para esta classificação foi utilizada como referência a pesquisa do IBGE (2016).
5 Uma importante referência nesta discussão é o estudo realizado pela equipe IPEA/IBGE/NESUR-UNI-

CAMP (2002).
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o espaço de urbanização extrapola as fronteiras do território municipal.6 O objetivo 
desta análise é revelar as características similares ou particulares do sistema de 
IFES a partir dos diversos fatores que fomentaram a sua expansão e distribuição 
espacial, sem contudo força-las previamente a uma média por território estadual ou 
grande região do IBGE. Isto porque o principal objetivo deste trabalho é construir 
uma abordagem regionalizada do sistema de IFES a partir de características en-
contradas na distribuição espacial dos campi e do perfil dos graduandos. Se esta 
caracterização levar a uma distribuição particular de características por estados da 
federação ou por grandes regiões do IBGE será resultado e não ponto de partida 
condicionante.

Com os dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES obtivemos questioná-
rios respondidos em um total de 316 municípios e o DF, embora em alguns casos 
o volume de questionários respondidos pode ter sua significância comprometida 
em função da metodologia da amostra, ou seja, livre decisão de participar ou não 
da pesquisa.

Este Caderno Temático é constituído de cinco seções além desta introdução. 
Na primeira seção foi analisada a distribuição espacial das IFES, com os respec-
tivos municípios que contam com um ou mais campi. Na segunda foi analisada a 
presença de estudantes com vínculo ativo nas IFES e cuja naturalidade não fosse 
brasileira. O objetivo era verificar como o sistema de IFES, incluindo as que estão 
na fronteira e aquelas que foram criadas especificamente para servir aos objetivos 
de internacionalização estão respondendo a esta política. Na terceira seção pro-
curou-se cruzar os dados de local de nascimento com a localização das IFES para 
avaliar a área de influência regional das mesmas à luz da implantação gradativa do 
Sistema de Seleção Unificado (SISU), a partir de 2010. Processo de seleção nacio-
nal de acesso as Universidades Federais, também adotado em outras instituições. 
Na quarta seção foi abordada a diversidade socioeconômica dos estudantes com 
vínculo ativo nas IFES, através das estratificações da renda média per capita dos 

6 Conforme já referido, nosso trabalho toma por referência a pesquisa do IBGE (2016), que classifica 
todos os municípios brasileiros segundo uma denominação de município isolado e arranjos urbanos. 
Entretanto não utilizaremos a denominação de município isolado por considerar que, mesmo no caso de 
urbanização circunscrita ao território municipal, a denominação de município isolado não está adequada, 
pois causa uma falsa percepção de enclave, quando na verdade esta comunidade não se encontra 
isolada. O que o trabalho do IBGE procurou evidenciar foi que devemos atentar para o fato concreto 
de um processo de urbanização que forma um tecido urbanizado que pode extrapolar os limites político 
administrativos dos territórios municipais, formando manchas urbanizadas que devem ser apreendidas 
como aglomerações urbanas. Portanto, mesmo quando utilizamos o município como unidade de análise 
não podemos deixar de considerar que em muitos casos estes funcionam como aglomerados urbanos 
e só assim podem ser interpretados.
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estudantes com vínculo ativo e do tamanho do grupo familiar. Por fim, na última 
seção foi analisada a política de cotas e a diferenciação de raça e cor nas IFES, 
com base na participação nas matrículas.
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1. A expansão do sistema de IFES no território nacional.

O sistema de IFES no Brasil, observado a partir de sua distribuição espacial 
de referência do ano de 2018, revela que o processo de interiorização dos campi 
universitários ampliou enormemente a área de cobertura no território nacional. Este 
legado permite afirmar que já não condiz com a realidade nacional uma distribui-
ção predominantemente circunscrita às grandes metrópoles e capitais estaduais. 
Embora os municípios que contam com campus com maior volume de estudantes 
e diversidade de cursos, além de uma infraestrutura mais bem estruturada, ainda 
estejam bastante concentrados predominantemente nas maiores aglomerações 
urbanas brasileiras, um retrato da localização dos campi das 65 IFES (incluindo 
os CEFET-RJ e CEFET-MG) nos revela que os mesmos estão espalhados por 353 
diferentes municípios, distribuídos de norte a sul, mais o Distrito Federal. Em alguns 
municípios/Distrito Federal7 encontramos mais de um campus e em alguns poucos 
casos também aparece a presença de duas ou mais IFES no mesmo município ou 
arranjo urbano.

Conforme pode ser observado no Quadro 1 a seguir, dentre as diversas 
assimetrias que conformam o Brasil, nota-se que o seu território é caracterizado 
por uma significativa desigualdade na distribuição demográfica. Apesar da imensa 
área geográfica habitável do país, alguns poucos pontos no espaço concentram a 
maior densidade populacional e formam as grandes aglomerações urbanas. São 
26 grandes concentrações urbanas, classificadas pelo IBGE (2016), que respon-
dem sozinhas por quase 80 milhões de habitantes (Censo IBGE, 2010), ou apro-
ximadamente 42% da população do país e também abrigam a maior parcela das 
instituições de ensino superior privadas e confessionais.

7 No restante do texto será utilizado a denominação genérica de municípios sem discriminar o Distrito 
Federal, compreendendo um total de 354 unidades territoriais.
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Quadro 1. Principais aglomerações urbanas brasileiras
Nome do Município/

Aglomeração Tipo População (2010)

São Paulo/SP Arranjo populacional 19.629.394

Rio de Janeiro/RJ Arranjo populacional 11.946.398

Belo Horizonte/MG Arranjo populacional 4.744.706

Recife/PE Arranjo populacional 3.741.904

Porto Alegre/RS 2ª Integração do Arranjo popula-
cional 3.701.482

Salvador/BA Arranjo populacional 3.482.615

Brasília/DF Arranjo populacional 3.360.552

Fortaleza/CE Arranjo populacional 3.327.021

Curitiba/PR Arranjo populacional 3.054.076

Goiânia/GO Arranjo populacional 2.078.399

Belém/PA Arranjo populacional 2.025.276

Campinas/SP Arranjo populacional 1.874.442

Manaus/AM Arranjo populacional 1.802.014

Vitória/ES Arranjo populacional 1.582.418

Baixada Santista Arranjo populacional 1.556.718

São José dos Campos/SP 1ª Integração do Arranjo popula-
cional 1.419.657

São Luis/MA Arranjo populacional 1.309.330

Natal/RN Arranjo populacional 1.187.899

Maceió/AL Arranjo populacional 1.115.485

João Pessoa/PB Arranjo populacional 1.034.615

Teresina/PI Arranjo populacional 969.690

Aracaju/SE Arranjo populacional 926.399

Florianópolis/SC Arranjo populacional 883.808

Cuiabá/MT Arranjo populacional 803.694

Campo Grande/MS Município isolado 786.797

Sorocaba/SP Arranjo populacional 779.704

Fonte: Arranjos Populacionais, IBGE, 2016.
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Conforme poderá ser observado mais à frente, quase todas as grandes 
concentrações urbanas brasileiras contam com a presença de uma ou mais IFES, 
muitas vezes compartilhando o mesmo território com outras instituições de ensino 
superior públicas e privadas. A única exceção é o caso da Aglomeração de Cam-
pinas, que não conta com a presença de nenhuma IFES, mas é um grande centro 
de educação e cultura, destacando-se neste espaço além de instituições privadas 
e confessionais a presença da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

Em um país que apresenta ainda enormes debilidades estruturais na sua 
distribuição de oportunidades pode-se dizer que o grande desafio da interiorização 
do ensino superior também é ofertar estas condições em localidades com menos 
de 750 mil habitantes e fora dos espaços das capitais estaduais. Nos quadros a 
seguir, apresentamos as relações de instituições (IFES) por municípios onde ocorre 
a presença de estudantes com vínculo ativo, discriminados por estados brasileiros 
e segundo a escala de número de estudantes com vínculo ativo.

No Quadro 2 aparecem os 86 municípios onde a participação das matrículas 
em pelo menos uma IFES não supera os 250 estudantes. Como pode ser obser-
vado são municípios distribuídos por vários estados brasileiros que representam 
pouco menos de ¼ do total de 353 municípios mais o DF onde estão localizados 
os campi das IFES pesquisadas em 2018. Nestes municípios a presença das IFES 
ainda é bastante incipiente, seja porque em 2018 ainda estavam sendo iniciadas as 
primeiras atividades, seja pelo baixo número de cursos ofertados nestas localidades

Quadro 2 - Relação de municípios com até 250 estudantes matriculados - IFES, 2018

UF Município total 
alunos IFES UF Município total 

alunos IFES

PE Salgueiro 0 UNIVASF PA Almeirim 64 UFOPA/UFPA

RN Acari 1 UFRN PA Dom Eliseu 66 UFPA/UFRA

AC Brasileia 1 UFAC PA
Nova 

Esperança 
do Piria

70 UFPA

PA Canaã dos 
Carajas 1 UFPA PA Bujaru 74 UFPA

PA Novo 
Progresso 1 UFPA PA Pacaja 81 UFPA

PA Tucuma 1 UFPA PA Tailândia 83 UFPA
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AC Xapuri 1 UFAC PA Porto de Moz 90 UFPA

RJ Itaperuna 4 UFF PA Ipixuna do 
Para 95 UFPA

PA Redenção 6 UFPA AC Marechal 
Thaumaturgo 95 UFAC

RS Eldorado do 
Sul 7 UFPEL PA Tracuateua 95 UFPA

PA Anajas 13 UFPA PA Novo 
Repartimento 99 UFPA

PA São João de 
Piribas 13 UFPA PA Juruti 106 UFOPA/UFPA

RJ Mesquita 15 UFRRJ PA Ponta de 
Pedras 106 UFPA

PA Benevides 17 UFPA PA Brasil Novo 108 UFPA

PA Marituba 19 UFRA PA
São 

Sebastião da 
Boa Vist

110 UFPA

RJ Nilópolis 20 UFRRJ AC Sena 
Madureira 113 UFAC

PA Ruropolis 20 UFPA PA Gurupa 115 UFPA

AC Santa Rosa 
do Pururus 21 UFAC PA Uruara 128 UFPA

RJ São João do 
Meriti 28 UFRRJ BA Luís Eduardo 

Magalhães 134 UFOB

RJ Queimados 29 UFRRJ BA Paulo 
Afonso 135 UNIVASF

AC Placido de 
Castro 31 UFAC PA Portel 136 UFPA

PA Jacunda 33 UFPA RS Imbé 139 UFRGS

PA Viseu 33 UFPA PI Esperantina 143 UFPI

PA Cachoeira do 
Arari 34 UFPA PA São Felix do 

Xingu 151 UFPA/
UNIFESSPA

AC Epitaciolândia  34 UFAC PA Alenquer 157 UFOPA/UFPA

PA Curralinho 35 UFPA PA Xinguara 159 UNIFESSPA

AP Laranjal do 
Jari 35 UNIFAP PA Oriximina 160 UFPA/UFOPA

CE Icó 37 UFCA PA Santana do 
Araguaia 161 UNIFESSPA



22

PA Placas 39 UFPA PA Monte Alegre 164 UFOPA/UFPA

RJ Belford Roxo 41 UFRRJ PA Bagre 172 UFPA

PA Goianesia do 
Para 42 UFPA CE Crato 185 UFCA

PA São Caetano 
de Odivelas 43 UFPA RO Presidente 

Medici 185 UNIR

PA Moju 45 UFPA PA Mae do Rio 189 UFPA

PA Colares 47 UFPA PA Obidos 189 UFPA/UFOPA

PA Anapu 49 UFPA AL Viçosa AL 200 UFAL

PA Senador Jose 
Porfirio 49 UFPA PA Melgaço 202 UFPA

PA Concordia 
do Para 50 UFPA BA Santa Maria 

da Vitória 208 UFOB

PA Medicilandia 50 UFPA MG Nepomuceno 209 CEFET-MG

AC Porto Walter 55 UFAC PA Maraba 210 UFPA/
UNIFESSPA

AC Jordão 59 UFAC PA Itaituba 215 UFOPA/UFPA

PA Muaná 59 UFPA/UFRA RS Silveira 
Martins 236 UFSM

PA Augusto 
Correa 61 UFPA PA Acara 240 UFPA

PA Bacarena 63 UFPA AP Mazagão 248 UNIFAP

PA Iguarape-Miri 63 UFPA

Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)

A maioria destes municípios é de pequena dimensão demográfica e localizados 
no interior do território nacional, com poucas exceções, como alguns poucos muni-
cípios que se localizam no entorno ou dentro das grandes aglomerações urbanas 
acima citadas. O caso particular é o de Marabá (PA) que é um município de porte 
médio, com mais de 200 mil habitantes e conta com a presença de duas IFES, a 
UFPA e a UNIFESSPA, sem, contudo, contar ainda com um número representativo 
de estudantes com vínculo ativo.
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Embora várias instituições tenham criado campus fora de sede, no quadro 
citado acima, percebe-se que a UFPA tem exercido um grande esforço de interio-
rização, o que será melhor visualizado na Figura nº 1, apresentada mais à frente.8 
Os Quadros 3 e 4 destacam outros dois grupos de municípios.

Quadro 3 - Relação de municípios com 251 a 500 alunos matriculados - IFES, 2018

UF Município total alunos IFES UF Município total alunos IFES

CE Brejo Santo 263 UFCA PA Rondon do Pará 361 UNIFESSPA

MG Timóteo 267 CEFET-MG BA Barra 362 UFOB

AC Feijó 268 UFAC PR Santa Helena 367 UTFPR

AC Tarauacá 268 UFAC MG Curvelo 372 CEFET-MG

RS Passo Fundo 274 UFFS MG Araxá 389 CEFET-MG

RS São Lourenço do Sul 279 FURG MS Naviraí 400 UFMS

RS Tramandaí 288 UFRGS PA Oeiras do Para 404 UFPA

RO Ariquemes 289 UNIR MG Janaúba 434 UFVJM

MA Balsas 302 UFMA MG Iturama 435 UFTM

BA Bom Jesus da Lapa 303 UFOB MS Ponta Porã 445 UFMS

RS
Santo Antônio da 

Patrulha
304 FURG MS

Chapadão do 
Sul

447 UFMS

RJ Valença 311 CEFET-RJ GO
Aparecida de 

Goiás
451 UFG

PA Mocajuba 331 UFPA MS Coxim 465 UFMS

PA Salinópolis 332 UFPA AP Santana 473 UNIFAP

MG Leopoldina 338 CEFET-MG RS
Santa Vitoria do 

Palmar
481 FURG

PA Baiao 357 UFPA MS Paranaíba 494 UFMS

PA Limoeiro do Ajuru 357 UFPA CE Barbalha 500 UFCA

Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018.  (Tabulação própria)

8 Em função da metodologia da pesquisa de base deste estudo, baseada em resposta espontânea e não 
em uma amostra estratificada, considerando o baixo volume de estudantes com vínculo ativo nestes 
municípios, combinado com uma taxa inferior a 30% de questionários respondidos, para não compro-
meter a qualidade dos resultados, decidiu-se não realizar uma análise particularizada das respostas 
do perfil dos estudantes nestes contextos.



24

No quadro 3 são apresentados os 34 municípios onde a participação das 
matrículas vai de 251 a 500 estudantes. São municípios distribuídos por vários 
estados brasileiros e presentes em todas as grandes regiões do IBGE, como 
será possível visualizar nos mapas a seguir. São diferentes tipos de IFES em 
processo de expansão para fora da sede, no caso de Universidades com larga 
experiência educacional, mas também casos de instituições em processo de 
consolidação ou constituição.

Apesar do ainda incipiente número de estudantes com vínculo ativo, muitos 
destes casos serão analisados nesta pesquisa, considerando que em alguns 
destes municípios foram obtidas boas margens de representatividade das respostas 
aos questionários.

Quadro 4 - Relação de municípios com 501 a 800 alunos matriculados - IFES, 2018

UF Município total 
alunos IFES UF Município total 

alunos IFES

MS Nova Andradina 513 UFMS RN Currais Novos 631 UFRN

SE Nossa Senhora 
da Glória 516 UFS RJ Duque de Caxias 633 UFRJ/

UFRRJ

PI São Raimundo 
Nonato 524 UNIVASF CE Crateús 646 UFC

MG Unaí 541 UFVJM PR Pontal do Parana 648 UFPR

CE Acarape 544 UNILAB PA Paragominas 713 UFPA/UFRA

MA Grajaú 573 UFMA RS São Gabriel 722 UNIPAMPA

RJ Itaguai 582 CEFET-RJ PA Soure 727 UFPA

MG Patos de Minas 597 UFU AL Santana do Ipanema 745 UFAL

AL Palmeira dos 
Índios 606 UFAL RN Santa Cruz 752 UFRN

PR Jandaia do Sul 609 UFPR BA São Francisco do 
Conde 770 UNILAB

RS Caçapava do Sul 616 UNIPAMPA MG Sete Lagoas 783 UFSJ

BA Senhor do 
Bonfim 618 UNIVASF RJ Petrópolis 790 CEFET-RJ/

UFF

RN Macaíba 620 UFRN

Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018.(Tabulação própria)

O Quadro 4 apresenta 25 municípios onde a participação das matrículas vai de 
501 a 800 estudantes. Como no caso anterior são municípios distribuídos por vários 
estados brasileiros, com predominância ainda de municípios com porte demográfico 
pequeno e distantes dos grandes centros. Também presentes em todas as grandes 
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regiões do IBGE e integrados a instituições tradicionais, mas também experiências 
inovadoras. Como já são estruturas um pouco mais complexas, e em alguns casos 
já abrigando a pós- graduação, estas unidades devem ser interpretadas como ilus-
trativas de um estágio intermediário de núcleo educacional com enorme potencial de 
crescimento, assim como a próxima escala de tamanho de IFES.

No Quadro 5 a seguir são discriminados os casos dos municípios componentes 
da escala de 801 a 1.500 estudantes com vínculo ativo. Nesta escala foram encontrados 
75 municípios e uma grande diversidade de instituições, também distribuídos de norte 
a sul do país. Embora alguns poucos destes municípios estejam próximos a áreas 
de grandes concentrações urbanas, é notório destacar que, em sua imensa maioria, 
são municípios de pequeno e médio porte distribuídos pelo imenso interior do país.
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Quadro 5 - Relação de municípios com 801 a 1500 alunos matriculados - IFES, 2018

UF Município total alunos IFES UF Município total alunos IFES

RS Cachoeira 
do Sul 810 UFSM PA Parauapebas 1.188 UFPA/UFRA

PA Ananindeua 825 UFPA RJ Angra dos 
Reis 1.195 CEFET-RJ/

UFF

RO Vilhena 825 UNIR PR Laranjeiras 
do Sul 1.202 UFFS

TO Tocantinópolis 831 UFT TO Gurupi 1.204 UFT

MA Bacabal 847 UFMA PA Tome-Açu 1.211 UFRA/UFPA

SP Buri 869 UFSCAR TO Arraias 1.230 UFT

RO Guajará 
Mirim 874 UNIR PE

Cabo de 
Santo 

Agostinho
1.240 UFRPE

RS Jaguarão 878 UNIPAMPA PB Bananeiras 1.245 UFPB

MG Montes 
Claros 879 UFMG SC Curitibanos 1.246 UFSC

PB Santa Rita 903 UFPB BA Vitória da 
Conquista 1.250 UFBA

RJ Três Rios 903 UFRRJ MG Poços de 
Caldas 1.253 UNIFAL-MG

TO Miracema 910 UFT RN Caraúbas 1.268 UFERSA

RO Ji-Parana 920 UNIR PB Mamanguape 1.283 UFPB

AL Penedo 930 UFAL MG Varginha 1.286 CEFET-MG/
UNIFAL-MG

SE Laranjeiras 947 UFS BA Itabuna 1.287 UFSB

MT Varzea 
Grande 960 UFMT RS Palmeira 

das Missões 1.297 UFSM

PR Francisco 
Beltrão 981 UTFPR RS Santana do 

Livramento 1.303 UNIPAMPA

MA Codó 989 UFMA SC Blumenau 1.316 UFSC

RS Dom Pedrito 994 UNIPAMPA AM Humaita 1.317 UFAM

BA Teixeira de 
Freitas 997 UFSB RO Cacoal 1.334 UNIR

PA Capitão 
Poco 1.016 UFPA/UFRA RN Angicos 1.345 UFERSA

GO Goiás 1.023 UFG PB Patos 1.345 UFCG

CE Quixada 1.042 UFC RJ Nova 
Friburgo 1.348 CEFET-RJ/

UFF

RO Rolim de 
Moura 1.051 UNIR PB Rio Tinto 1.356 UFPB

PB Sumé 1.055 UFCG MA Pinheiro 1.362 UFMA

CE Russas 1.056 UFC PR Apucarana 1.407 UTFPR



27

AP Oiapoque 1.090 UNIFAP MG Divinópolis 1.408 CEFET-MG/
UFSJ

MG Monte 
Carmelo 1100 UFU SC Araranguá 1.410 UFSC

PB Pombal 1.101 UFCG AM Benjamim 
Constant 1.427 UFAM

BA Porto Seguro 1.112 UFSB RS Itaqui 1.442 UNIPAMPA

SP Araras 1.121 UFSCAR MG Florestal 1.443 UFV

RJ
Santo 

Antônio de 
Pádua

1.121 UFF MS Aquidauana 1.454 UFMS

RS Frederico 
Westphalen 1.123 UFSM PB Areia 1.466 UFPB

PR Guarapuava 1.124 UTFPR MG João 
Monlevade 1.475 UFOP

MA São 
Bernardo 1.129 UFMA RS Cerro Largo 1.481 UFFS

RS São Borja 1.142 UNIPAMPA AM Coari 1.483 UFAM

PR Realeza 1.156 UFFS TO Porto 
Nacional 1.492 UFT

RN Pau dos 
Ferros 1.175 UFERSA

Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)

No Quadro 6 são apresentados os 59 municípios que abrigam estruturas de 
ensino superior intermediárias, entre pequenas e médias, em termos de escala, mas 
em alguns casos com propostas especializadas por áreas do conhecimento. São 
municípios que abrigam entre 801 estudantes com vínculo ativo até 1.500, apre-
sentando em alguns casos uma nucleação de cursos em áreas correlatas. Como 
nas demais escalas são estruturas distribuídas pelos diversos estados brasileiros, 
e alocados de norte a sul, sem uma predominância em alguma região específica. 
Nesta escala, entretanto, embora predomine municípios médios, algumas destas 
IFES estão localizadas em grandes centros, capitais estaduais e polos regionais.

Quadro 6 - Relação de municípios com 1501 a 3000 alunos matriculados - IFES, 2018

UF Município total alunos IFES UF Município total alunos IFES

PA Breves 1.515 UFPA PA Abaetetuba 2.112 UFPA

SP São Paulo 1.517 UNIFESP PA Bragança 2.112 UFPA

SP
São 

José dos 
Campos

1.528 UNIFESP PR Londrina 2.112 UTFPR

PA Altamira 1.586 UFPA MG Governador 
Valadares 2.115 UFJF
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MA Chapadinha 1.597 UFMA PA Cametá 2.133 UFPA

RS Alegrete 1.604 UNIPAMPA SC Joinville 2.138 UFSC

PR Toledo 1.665 UTFPR RJ Rio das 
Ostras 2.153 UFF

PA Tucuruí 1.683 UFPA SE Itabaiana 2.161 UFS

PA Capanema 1.696 UFPA/UFRA MG Itabira 2.173 UNIFEI

PB Sousa 1.716 UFCG MG Rio 
Paranaíba 2.205 UFV

PI Floriano 1.734 UFPI BA Amargosa 2.228 UFRB

AM Parintins 1.743 UFAM PE Garanhuns 2.246 UFRPE

SE Aracaju 1.747 UFS MG Teófilo 
Otoni 2.273 UFVJM

PE
Vitória 

de Santo 
Antao

1.762 UFPE CE Juazeiro do 
Norte 2.279 UFCA

PR Palotina 1.798 UFPR PB Cajazeiras 2.324 UFCG

PR Matinhos 1.812 UFPR AC Cruzeiro do 
Sul 2.326 UFAC

MS Corumbá 1.882 UFMS SP Santos 2.340 UNIFESP

PR Dois 
Vizinhos 1.890 UTFPR BA Barreiras 2.341 UFOB

RS Uruguaiana 1.900 UNIPAMPA CE Sobral 2.345 UFC

PB Cuité 1.912 UFCG PR Medianeira 2.371 UTFPR

PI Bom Jesus 1.932 UFPI AM Itacoatiara 2.389 UFAM

RN Caicó 1.951 UFRN AL Delmiro 
Gouveia 2.491 UFAL

RS Erechim 1.971 UFFS PE Serra 
Talhada 2.647 UFRPE

SP Osasco 1.994 UNIFESP MS Três 
Lagoas 2.797 UFMS

BA Cachoeira 2.014 UFRB SP Diadema 2.862 UNIFESP

RS Bagé 2.025 UNIPAMPA MG Mariana 2.862 UFOP
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PR Campo 
Mourão 2.060 UTFPR MG Ituiutaba 2866 UFU

BA Juazeiro 2.062 UNIVASF SP Sorocaba 2.952 UFSCAR

SE Lagarto 2.064 UFS PR Cornélio 
Procópio 2.975 UTFPR

MG Ouro 
Branco 2.071 UFSJ

Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)

No Quadro 7 são apresentados os 26 municípios com estruturas médias e 
na sua maioria com grande potencial de crescimento, haja vista suas presenças em 
espaços urbanizados com estrutura econômica e social mais diversificada. Esta é 
a escala de tamanho de transição para o porte médio e grande e, em vários casos, 
também abriga, juntamente com a graduação, uma atividade de ensino e pesquisa 
de pós-graduação. A maior participação destas unidades é em municípios que ocu-
pam posição de destaque na rede urbana regional, exercendo as funções de polo 
ou subpolos regionais. Nesta escala não foram encontrados aglomerados urbanos 
de grande escala e apenas uma capital estadual, o que nos leva a caracterizar este 
agrupamento como um caso de representativa interiorização.

Quadro 7 - Relação de municípios com 3001 a 5000 alunos matriculados - IFES, 2018

UF Município total alunos IFES UF Município total alunos IFES

CE Redenção 3.061 UNILAB PE Petrolina 3.645 UNIVASF

PA Castanhal 3.173 UFPA GO Catalão 3.862 UFG

PR Ponta 
Grossa 3.190 UTFPR RS Capão do 

Leão 3.876 UFPEL

SP Guarulhos 3.202 UNIFESP RJ Macaé 4.035 UFF/UFRJ

TO Araguaína 3.209 UFT RJ Nova 
Iguaçu 4.094 CEFET-RJ/

UFRRJ

RJ
Campos 

dos 
Goytacazes

3.243 UFF PI Parnaíba 4.220 UFPI

ES Alegre 3.274 UFES MA Imperatriz 4.236 UFMA

SC Chapecó 3.381 UFFS MG Alfenas 4.255 UNIFAL-MG

MT Sinop 3.395 UFMT GO Jatai 4.282 UFG

PR Pato 
Branco 3.493 UTFPR PR Foz do 

Iguaçu 4.339 UNILA
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AL Arapiraca 3.513 UFAL PE Caruaru 4.562 UFPE

MT Barra do 
Garças 3.551 UFMT PA Santarem 4.668 UFPA/

UFOPA

PI Picos 3.609 UFPI RO Porto Velho 4.826 UNIR

Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)

Nos quadros 8, 9 e 10 a seguir encontram-se as 48 principais estruturas edu-
cacionais das IFES, com predominância em municípios médios, capitais e grandes 
aglomerações urbanas.

Quadro 8 - Relação de municípios com 5001 a 10000 alunos matriculados - IFES, 2018

UF Município total alunos IFES UF Município total alunos IFES

RJ
Volta 

Redonda
5.327 UFF RR Boa Vista 6.959 UFRR

MT Rondonópolis 5.490 UFMT AP Macapa 7.304 UNIFAP

SP
São Bernado 

do Campo
5.565 UFABC MS Dourados 7.712 UFGD

MG Diamantina 5.701 UFVJM MG Ouro Preto 7.765 UFOP

MG Itajubá 5.880 UNIFEI AC Rio Branco 8.103 UFAC

RN Mossoró 5.916 UFERSA PB
Campina 
Grande

8.775 UFCG

TO Palmas 6.279 UFT SP São Carlos 9.094 UFSCAR

MG
São João 

Del Rei
6.321 UFSJ SP Santo Andre 9.226 UFABC

BA
Cruz das 

Almas
6.349 UFRB RS Rio Grande 9.606 FURG

MG Uberaba 6.550 UFTM

Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)

Tanto na escala de 5.001 a 10.000 estudantes com vínculo ativo, quanto na 
de 10.001 a 20.000, nota-se uma grande participação de municípios e capitais do 
interior do país, áreas estas de grande importância para o desenvolvimento regio-
nal de seus entornos. Com exceção de Santo André e São Bernardo do Campo, 
localizados na Grande concentração urbana de São Paulo, estas duas escalas de 
tamanho são representativas da interiorização consolidada do sistema de IFES.
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Quadro 9 - Relação de municípios com 10001 a 20000 alunos matriculados - IFES, 2018

UF Município total alunos IFES UF Município total alunos IFES

MG Lavras 10.844 UFLA MT Cuiabá 15.085 UFMT

MS Campo 
Grande 10.954 UFMS MG Juiz de 

Fora 15.724 UFJF

RJ Seropédica 11.575 UFRRJ PI Teresina 15.844 UFPI

MG Viçosa MG 11.939 UFV RS Santa 
Maria 17.868 UFSM

RS Pelotas 14.542 UFPEL

Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)

Na última escala, conforme Quadro 10, nota-se distribuição das grandes es-
truturas das IFES, com predomínio nas capitais estaduais e grandes concentrações 
urbanas. A única exceção é o caso de Uberlândia, que é um polo regional do interior 
do país e onde a dinâmica de desenvolvimento econômico e social do município 
se confunde com o funcionamento e expansão da Universidade, notadamente a 
partir da década de 1980. No período 2007-2016, a UFU experimentou um grande 
crescimento em termos de graduação no município sede, além de implantar ativi-
dades em municípios fora de sede.

Quadro 10 - Relação de municípios com mais de 20000 alunos matriculados - IFES, 2018

UF Município total alunos IFES UF Município total alunos IFES

AL Maceió 20.508 UFAL SC Florianópolis 28.096 UFSC

GO Goiânia 21.015 UFG PA Belem 31.071 UFPA/UFRA

SE
São 

Cristovão
21.021 UFS RJ Niterói 32.105 UFF

AM Manaus 21.033 UFAM RS Porto Alegre 33.239
UFCSPA/
UFRGS

MG Uberlândia 22.093 UFU MG
Belo 

Horizonte
33.759

CEFET-MG/
UFMG

ES Vitória 22.144 UFES PE Recife 34.049
UFPE/
UFRPE

MA São Luís 22.543 UFMA PR Curitiba 36.417
UFPR/
UTFPR

PB João Pessoa 23.363 UFPB DF Brasília 37.355 UNB

CE Fortaleza 24.902 UFC BA Salvador 37.425 UFBA
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RN Natal 27.895 UFRN RJ
Rio de 
Janeiro

62.302

UFRJ/
UFRRJ/
UNIRIO/

CEFET-RJ

Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)

Conforme pode ser visto nas Figuras 1,2,3,4 e 5, a seguir, tendo como refe-
rência o ano de 2018,9 observa-se uma distribuição das IFES relativamente espa-
lhada no território nacional e não concentradas em torno das grandes aglomerações 
urbanas. Em todas as grandes regiões e estados do Brasil, assim como no Distrito 
Federal, destaca-se um esforço das IFES de distribuição espacial e ampliação da 
cobertura do território como resultado da recente política de expansão do sistema.

No caso da região Norte podemos destacar os casos dos estados do Pará 
de Rondônia e do Acre cuja cobertura espacial foi expressiva, ainda que em algu-
mas iniciativas predomine pequenas unidades alocadas em diversos municípios. 
No estado do Pará observa-se que ocorreu uma significativa iniciativa de buscar 
a expansão de pequenas unidades das IFES para fora de sede, mas também en-
contramos estruturas mais complexas nos municípios de Redenção, Castanhal e 
Santarém, além da diversidade de cursos ofertados em Belém.

9 A pesquisa foi realizada entre fevereiro e junho de 2018.
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Figura 1 – Distribuição das IFES pelos municípios - Região Norte 2018

Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES – 2018. Tabulação própria.

No Estado de Rondônia a interiorização da oferta de cursos superiores ocor-
reu através da expansão predominantemente de estruturas intermediárias, com 
número de estudantes com vínculo ativo na escala de 801 a 1.500, além de uma 
estrutura mais robusta na capital, Porto Velho. No caso do estado do Acre também 
encontramos o núcleo universitário mais estruturado na sede da capital, Rio Branco, 
com duas estruturas mais simples nos pequenos municípios de Feijó e Tarauacá 
e uma outra mais consolidada no município de Cruzeiro do Sul.

No caso da região Nordeste podemos destacar a forte e tradicional presença 
das IFES nas capitais dos estados, onde  predominam estruturas mais complexas e 
com mais de 20.000 estudantes matriculados nos diversos cursos de graduação. 
Por outro lado, o Mapa 2 também revela que ocorreu um representativo investimento 
de interiorização das IFES, incluindo a criação de novas Universidades nos muni-
cípios do interior, além da expansão das antigas IFES para os campi fora de sede. 
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Figura 2 – Distribuição das IFES pelos municípios - Região Nordeste 2018

Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES – 2018. Tabulação própria.

Na Figura 3, que retrata o caso da região Centro-Oeste, observa-se que a 
expansão também ocorreu no sentido do interior, mas ainda persistem grandes va-
zios fora da área de influência das 4 capitais, incluindo Brasília. O estado de Mato 
Grosso do Sul foi o que mais avançou e já contava com duas IFES enquanto Mato 
Grosso e Goiás possuíam apenas uma instituição cada. Entretanto, ainda no ano 
de 2018 já estava desencadeado o processo de separação da UFMT e da UFMS, 
desdobrando em novas IFES, com personalidade jurídica própria, em Rondonópolis 
(MT), Catalão (GO) e Jatai (GO).
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Figura 3 – Distribuição das IFES por municípios - Região Centro Oeste 2018

Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES – 2018. Tabulação própria.

Portanto, nota-se que apesar de ainda encontrar em processo de consolida-
ção, no Estado de Mato Grosso do Sul já ocorreu uma maior distribuição dos campi 
na sua rede urbana secundária. Além da boa estrutura universitária da capital, na 
escala de 10 mil a 20 mil matrículas na graduação, e da média estrutura presente 
no município de Dourados, segundo principal polo econômico do estado, é possível 
visualizar uma distribuição espacial que avança pelo nordeste do estado, noroeste 
e centro sul.

Na Figura 4, que reproduz a distribuição espacial das IFES na região Sudeste 
aparece uma situação diferenciada do restante do país.
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Figura 4 – Distribuição das IFES por municípios - Região Sudeste 2018

Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES – 2018. Tabulação própria.

Primeiro o caso do estado de São Paulo, que embora seja o centro da economia 
nacional e maior concentração demográfica do país, aparece com uma ainda incipiente 
participação das IFES, incluindo a área da grande metrópole São Paulo e suas adjacên-
cias, as aglomerações de Campinas e da Baixada Santista. Neste caso, sabe-se que 
o território deste estado conta com uma presença bem representativa das suas insti-
tuições de ensino e pesquisa estaduais, no caso o sistema formado pela Universidade 
de São Paulo (USP), Universidade de Campinas (UNICAMP) e Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), com vários campi espalhados. Assim, o mapa das IFES de São 
Paulo apenas revela a força e a importância do sistema de ensino superior estadual.

Segundo o caso de Minas Gerais, que, em oposição ao caso paulista, é o estado 
brasileiro com a maior presença de IFES, apresentando uma boa cobertura geográfica, 
notadamente depois da recente expansão. Um terceiro caso é o do Rio de Janeiro, 
que representa uma situação intermediária, com uma rede estadual de ensino superior 
maior do que o mineiro e uma rede de IFES maior e bem mais tradicional que a paulista. 
Assim o Rio de Janeiro, que apresenta uma grande concentração de instituições de 
ensino superior e estudantes com vínculo ativo na região metropolitana da capital – Rio 
de Janeiro -, também desenvolveu um esforço de interiorização da educação superior.
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Por fim o caso do Estado do Espirito Santo, que diferentemente de todos 
os outros estados brasileiros, não experimentou um representativo movimento de 
interiorização. Além da região metropolitana da capital – Vitória – apenas o pequeno 
município de Alegre aparece como área de expansão da Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES).

A Figura nº 5 apresenta a distribuição dos campi nos estados da região Sul 
do país. A quinta grande região aparece retratando uma melhor distribuição pelo 
interior nos casos do Rio Grande do Sul e Paraná e uma maior concentração em 
Santa Catarina. Tanto no caso do Paraná como no caso do rio Grande do Sul per-
cebe-se não só um esforço de interiorização, mas sobretudo de ocupar a franja da 
fronteira com a Argentina, o Paraguai e o Uruguai.

Figura 5 – Distribuição das IFES por municípios – Região Sul 2018

Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES – 2018. Tabulação própria.
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Esta interiorização para as áreas de fronteira poderia cumprir um importante 
papel de internacionalização no Mercosul. Considerando a extensa área de fronteira 
seca nos estados do sul e a grande proximidade com núcleos urbanos dos países 
vizinhos, uma maior integração internacional poderia fortalecer os interesses eco-
nômicos e sociais nesta área do território nacional.

Entretanto, como veremos nos dados da presença de estrangeiros nas IFES 
brasileiras, excetuando o caso da Aglomeração Internacional de Foz do Iguaçu, no 
restante dos municípios é muito pouco representativa a participação de estudantes 
estrangeiros.

Nas tabelas e figuras anteriores mostramos as 354 unidades territoriais 
que contam com a presença de uma ou mais IFES. Considerando que algumas 
IFES estão localizadas em municípios que fazem parte de aglomerações urbanas, 
identificou-se, conforme quadro 11, que pelo menos 231 municípios/aglomerações 
urbanas que contam com estudantes matriculados em IFES possuíam até 100 mil 
habitantes em 2010. Esta é uma marca expressiva do esforço de interiorização 
das IFES no território nacional. Ou seja, são quase 11 milhões de pessoas na área 
direta de localização de IFES que habitam municípios ou aglomerados urbanos 
com até 100 mil habitantes.

Do total de 354 unidades territoriais (municípios e DF) que em 2018 contavam 
com a presença de pelo menos 01 IFES, identificou-se um total de 315 municípios/
aglomerações urbanas com população até 750 mil habitantes. Neste agrupamento 
foram encontrados 16 municípios/aglomerações com população na faixa de 300 
mil a 750 mil, outros 68 com população na faixa de 100 mil a 300 mil habitantes.

7 9

55.322.920

Fonte: IBGE, 2016 (tabulação própria)
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Na outra ponta foram contabilizados apenas 25 municípios/aglomerações 
urbanas que podem ser considerados grandes áreas de concentrações urbanas. A 
diferença entre o número de municípios com presença de pelo menos 01 IFES (354 
incluindo o DF) e estes 340 listados no Quadro 11 representa os municípios que 
estão dentro de uma mesma aglomeração urbana, como por exemplo: Santo André 
(SP) e São Bernardo do Campo (SP), que estão dentro da aglomeração urbana 
de São Paulo; ou o caso de São Cristóvão (SE) que está dentro da aglomeração 
urbana de Aracaju (IBGE, 2016).

Estes números indicam que aproximadamente 30 milhões de pessoas que 
estão na área direta de localização das IFES moram em municípios ou aglomerados 
urbanos com menos de 750 mil habitantes. Este universo particular contrasta-se 
aos aproximadamente 77 milhões de pessoas da área de cobertura direta das 
IFES localizadas em municípios ou aglomerados urbanos considerados grandes 
concentrações urbanas.
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2. A presença estrangeira nas matrículas das IFES

No bojo do processo de expansão das IFES brasileiras, ocorrido especi-
ficamente a partir da primeira década do atual século, também foi realizado um 
grande investimento voltado para fomentar a internacionalização do ensino supe-
rior, envolvendo uma política de fomento às parcerias internacionais. De um lado 
um conjunto de ações e programas direcionados ao estímulo e financiamento da 
participação de estudantes de graduação brasileiros em programas de intercâmbio 
internacional. Do outro lado uma política de parcerias internacionais para fomentar 
o intercâmbio de estudantes estrangeiros nos cursos de graduação das IFES, bem 
como as parcerias para ofertar vagas nas IFES para estudantes estrangeiros. En-
tretanto, considerando o sistema brasileiro de processos seletivos para o ingresso 
nas IFES, dificilmente um estrangeiro que não tenha cursado o ensino médio no 
país teria condições normais de acesso aos cursos de graduação ofertados.

Feitas estas considerações, analisando o conjunto de respostas aos questio-
nários da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, notamos que 420.267 estudantes 
com vínculo ativo nas IFES responderam ser de nacionalidade brasileira, ou seja, 
99,09% dos que participaram da pesquisa. Mesmo se considerarmos que os es-
trangeiros possam ter tido maior dificuldade ou menos interesse em participar da 
pesquisa, ainda assim, o número é revelador da pequena inserção de estrangeiros 
nas IFES do Brasil.

O Quadro 12, a seguir, apresenta os 04 únicos municípios do total de 315 com 
questionários respondidos que apresentaram uma participação de nacionalidade 
brasileira inferior a 93% dos estudantes que participaram da pesquisa.

Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)
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Este resultado para estes quatro municípios já era esperado, haja vista que 
Foz do Iguaçu é um município da tríplice fronteira com Paraguai e Argentina, for-
mando o principal aglomerado urbano internacional do país, com população total 
de 674.669 habitantes no arranjo urbano com a fronteira (IBGE, 2016). Em Foz do 
Iguaçu encontra-se localizada a sede da UNILA – Universidade Federal da Inte-
gração Latino Americana, criada em 2010.

Uma desagregação das nacionalidades dos estrangeiros matriculados na 
UNILA/Foz do Iguaçu revela que 79,55 são de origem Sul-americana e 15,00 % 
da América Central. Mas cabe registrar que dentre os Sul-americanos predomina 
estudantes nascidos na Colômbia 31,43% e Paraguai 28,57% dos Sul-americanos. 
A presença de chilenos, uruguaios e argentinos é pouco expressiva. No caso dos 
estudantes com vínculo ativo de origem da América Central predominam os hai-
tianos, com 51,52% destes estrangeiros. Em resumo, pode-se constatar a baixa 
presença de estrangeiros, mesmo em uma instituição destinada a esta finalidade. 
Da mesma forma, embora o Brasil seja a principal economia da América Latina e 
tenha o maior contingente demográfico, o ensino superior do país claramente não 
se encontra na rota de destino principal dos vizinhos estrangeiros, notadamente 
os argentinos e os uruguaios.

No caso dos outros três municípios em destaque no Quadro 12, Acarapé, 
Redenção e São Francisco do Conde, eles têm em comum o fato de sediarem 
instalações da UNILAB – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira, também criada em 2010. Estes três municípios encontram-se lo-
calizados no interior da região Nordeste e receberam estudantes na sua quase 
totalidade de procedência do continente africano e, predominantemente naturais 
de Guiné-Bissau.

Tomando como referência o estudo do IBGE (2016) foram identificados 27 
arranjos urbanos internacionais no imenso perímetro do território do Brasil, sendo 
que 12 deles possuem atividades instaladas em pelo menos uma IFES. Neste 
sentido, listamos no Quadro 13 os municípios com a respectiva participação de 
estudantes com vínculo ativo de nacionalidade brasileira.10

10 No quadro 13 não aparecem 03 municípios dos 12 com IFES na fronteira em função da ausência de 
questionários respondidos.
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Quadro 13 - Participação estrangeira nos municípios da Fronteira - 2018

Município Freq universo Freq amostra % amostra % Brasileiros

Corumbá 1.882 1656 87,99 99,28

Guajará-Mirim 874 40 4,58 100,00

Itaqui 1.442 395 27,39 98,99

Jaguarão 878 214 24,37 93,93

Oiapoque 1.090 123 11,28 99,19

Ponta Porã 445 376 84,49 98,67

Santana do 
Livramento 1.303 446 34,23 94,39

São Borja 1.142 302 26,44 99,01

Uruguaiana 1.900 626 32,95 99,36

Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)

Mesmo levando em consideração que algumas amostras dos municípios de 
Guajará-Mirim e Oiapoque são pouco representativas, os resultados encontrados 
nas respostas dos estudantes são consistentes, ou seja, a participação estrangeira 
é muito diminuta nas IFES do país, mesmo na fronteira. Tanto os municípios da 
fronteira sul, como os da fronteira centro- oeste e norte apresentaram o mesmo 
padrão de estudantes de nacionalidade brasileira, com pequeno destaque para os 
municípios de Jaguarão e Santana do Livramento com uma porcentagem um pouco 
maior de evidência da presença de estrangeiros. Nos dois municípios, Jaguarão 
e em Santana do Livramento, foi detectado uma presença específica de 5,14% 
e 4,71% de uruguaios respectivamente. Nos grandes centros urbanos e mesmo 
onde estão localizadas IFES mais conhecidas e com maior projeção internacional a 
presença de estudantes com matrículas ativas de nacionalidade brasileira foi maior 
do que 98% de participação, demonstrando a baixa participação dos estrangeiros.
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3. A área de influência regional das IFES

Considerando que o sistema de IFES realiza processos seletivos abertos 
ao público em geral e considerando que, após a implantação gradativa do Sistema 
de Seleção Unificado (SISU), a partir de 2010, poderia ser esperado uma maior 
mobilidade de estudantes pelo território em busca de vagas nos diversos cursos, foi 
realizada uma análise de recorte regional da área de influência dos municípios em 
relação ao local de nascimento dos estudantes com matrículas ativas. A preocupa-
ção era verificar o possível impacto do SISU sobre o deslocamento dos estudantes 
pelo território. O entendimento subjacente era o de que este fenômeno poderia, 
em algum grau, anular o esforço de interiorização enquanto proposta para ampliar 
oportunidades para as áreas e rede urbana fora dos grandes centros. Neste caso, 
um possível argumento seria que a interiorização das IFES geraria um efeito eco-
nômico positivo (VINHAIS, 2013; NIQUITO et al, 2018) no seu entorno, mas devido 
à mobilidade dos estudantes poderia não beneficiar os moradores do entorno em 
termos de melhores condições de acesso ao ensino superior.

Para tentar enfrentar esta problematização procurou-se neste trabalho cruzar 
os dados de município/estado de nascimento do estudante com o município onde 
se localiza o campus em que o mesmo se encontra com vínculo ativo. Com o ob-
jetivo de cumprir esta tarefa foram realizados três distintos cortes e agrupamentos. 
Primeiro foram cruzados o estado onde se localiza o campus com a declaração de 
estado de nascimento de estudantes. Depois agrupamos esta informação pelas 
grandes regiões do IBGE para identificar padrões e possíveis diferenças. Segundo, 
foi realizado um cruzamento de município onde se localiza o campus com a decla-
ração dos estudantes de estado/município de nascimento. Neste caso o objetivo 
é identificar possíveis diferenciações em função do tamanho do município e sua 
localização na rede urbana regional e nacional. Terceiro, foram cruzados alguns 
tipos específicos de cursos dentro dos municípios onde se localizam os campi para 
verificar se seriam encontrados padrões distintos da média do estado e do município.
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Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)

A análise das respostas dos questionários realizada por estados e grandes 
regiões revelou que, em geral, os estudantes cursam as IFES no próprio estado 
de nascimento. Não foi detectado uma diferenciação regional que indicasse um 
padrão relacionado com as IFES ou cursos ofertados. Na verdade, o resultado 
revela a predominância absoluta da opção dos estudantes de estudar o mais 
perto do local de moradia. Alguns estados revelaram números muito elevados, 
acima de 80% de estudantes matriculados que nasceram no próprio estado onde 
se encontra o campus da IFES no qual estudam.

Naqueles estados onde foram encontradas frequências um pouco menores, 
foram realizadas estratificações nos resultados para identificar os locais de nas-
cimento predominantes dos estudantes. No caso de Tocantins, um estado jovem 
e com muitas oportunidades sociais e econômicas que se tornam atrativas aos 
migrantes, foram encontrados três territórios estaduais como origem predominante 
do local de nascimento dos estudantes com matrículas ativas: Maranhão (10,61%), 
Goiás (9,80%) e Pará (8,06%). Observa-se, portanto, que todos estes territórios 
estaduais fazem fronteira com o estado do Tocantins. Filtrando um pouco mais as 
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informações nota-se que os campi nos municípios de Arraias (TO), extremo sul, e 
Tocantinópolis (TO), extremo norte, fazem fronteira, respectivamente com Goiás e 
Maranhão. No caso de Arraias, 25,69% dos estudantes que responderam ao ques-
tionário declararam como local de nascimento o município vizinho de Campos Belos 
(GO). Já no caso do município de Tocantinópolis dos estudantes que responderam 
ao questionário 27,44% se declararam naturais do vizinho estado do Maranhão.

Saindo da região Norte e indo para os estados do Sul, temos os casos 
de Santa Catarina e Paraná, que não são estados com grande saldo migratório. 
Conforme dados da pesquisa, os campi de Santa Catarina recebem estudantes 
naturais do Rio Grande do Sul (11,68%), de São Paulo (9,80%) e Paraná (6,37%). 
Esta também é a mesma proporção aproximada de estudantes não naturais matri-
culados no principal centro universitário do estado, a capital Florianópolis. Apenas 
no município de Chapecó, divisa com o Rio Grande do Sul, aparece uma proporção 
maior de naturais do estado vizinho, 17,00%.

Foi realizado o mesmo raciocínio para os estados da região Centro Oeste, e 
foram encontrados resultados que confirmam a hipótese da proximidade geográfica. 
Para os campi de Mato Grosso os estudantes que demandam este estado, e não 
são naturais, declararam ser naturais dos estados de São Paulo (6,53%) e Goiás 
(6,03%), enquanto nos campi de Mato Grosso do Sul predominou os naturais do 
vizinho estado de São Paulo (16,18%). No caso de Mato Grosso do Sul a partici-
pação de paulistas dentre os estudantes com matrículas ativas no município de 
Três Lagoas, na divisa com São Paulo, é o motivo que explica a maior presença 
de naturais de São Paulo como um todo no estado. Neste município 51,83% dos 
estudantes matriculados declararam serem naturais de São Paulo e apenas 31,45% 
nasceram no próprio estado de Mato Grosso do Sul. Nos demais municípios a 
participação de paulistas não ultrapassa 15% do total de matriculas e a maioria 
dos matriculados são nascidos no próprio estado do Mato Grosso do Sul. Também 
foram analisados os casos do Amapá e da Paraíba. Nos campi da Paraíba, além 
do predomínio dos estudantes do próprio estado, constatou-se ainda a presença 
de naturais de Pernambuco (8,13%), Rio Grande do Norte (6,86%), Ceará (5,93%) 
e São Paulo (4,02%). Como existem campi nas divisas com estes três primeiros 
estados citados, a proximidade explica os resultados. Em quarto lugar aparece a 
participação de estudantes naturais de São Paulo, estado do sudeste que possui 
o maior contingente demográfico do país e a maior participação de pessoas com 
renda média e alta na distribuição de riqueza dos brasileiros.



46

Outra constatação importante refere-se ao grupo de estudantes matriculados 
nas IFES de todo o país que são naturais de São Paulo. Conforme respostas dos 
questionários, os naturais de São Paulo aparecem com a maior presença absoluta 
nas matrículas das IFES fora do seu estado de nascimento, mesmo quando este 
estado não faz fronteira territorial com o local onde se encontra a IFES. No caso dos 
estados do Nordeste a participação de paulistas entre estudantes com matrículas 
ativas varia de 1,22% no Maranhão a 4,41% em Sergipe. Na região Norte a partici-
pação de paulistas é um pouco menor entre estudantes matriculados, variando de 
0,50% no Pará a 2,49% em Rondônia. Nos demais estados que não fazem fronteira 
com São Paulo e ainda não comentados, a participação de paulistas varia de 4,99% 
no Rio Grande do Sul a 2,15% no Espírito Santo. Em segundo lugar aparecem os 
naturais de Minas Gerais, que apresentam participação significativa nas matriculas 
das IFES dos estados vizinhos, mas também uma presença importante espalhada 
por todo o país, só perdendo para os paulistas.

Nesta etapa da observação foi realizada uma análise do tamanho do muni-
cípio para verificar em que grau o volume demográfico poderia interferir na maior 
dispersão da área de influência do ensino superior. A seguir são apresentados os 
quadros 15, 16 e 17 com os resultados.
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Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)
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Obs: * população total, 2010 do município ou aglomerado urbano (IBGE, 2016)

Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)

Obs: * população total, 2010 do município ou aglomerado urbano (IBGE, 2016).
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Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria) 

Obs: * população total, 2010 do município ou aglomerado urbano (IBGE, 2016)

Conforme distribuição apresentada nos quadros anteriores, procurou-se veri-
ficar se o município/aglomeração urbana de diferentes tamanhos e distintas regiões 
exerceria maior ou menor influência sobre a atração de estudantes. Aproveitou-se 
para anexar a quantidade de estudantes matriculados na respectiva localidade para 
complementar a análise. A conclusão, depois de analisar os resultados de Norte a 
Sul é que, independente das distintas escalas de tamanho demográfico, esta variável 
não altera substancialmente o padrão de atração de estudantes que moram fora do 
entorno geográfico. A grande maioria dos resultados deixa claro que a proximidade 
é uma variável chave e determinante na escolha do local de estudar. Portanto, 
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se o propósito era identificar possíveis diferenciações em função do tamanho do 
município e sua localização na rede urbana regional e nacional, pode-se concluir 
que a localização próxima à fronteira com outro estado é uma componente 
geográfica que explica as diferenciações encontradas nos resultados. Con-
siderando que os distintos municípios/aglomerações urbanas também apresentam 
distintas escalas de tamanho do número de estudantes com vínculo ativo, conclui-se 
que esta variável também não tem um peso significativo na escolha.

Nos quadros 15, 16 e 17 foram utilizadas três cores para marcar alguns 
municípios com o propósito de exemplificar alguns casos específicos onde a parti-
cipação de estudantes com vínculo ativo não naturais dos estados é elevada. A cor 
laranja foi utilizada para marcar alguns municípios em que a hipótese é a de que 
o fator determinante pela alta percentagem de não naturais do próprio estado seja 
decorrente da localização do município/aglomeração urbana próxima da fronteira 
estadual, como os casos de Três Lagoas (MS), Paulo Afonso (BA), Delmiro Gouveia 
(AL) e Arraias (TO), dentre outros. A cor verde foi utilizada no mesmo sentido da 
análise anterior para demarcar a hipótese de município/aglomeração urbana em 
que a presença predominante de determinados cursos atrai estudantes em um raio 
de distância maior, suplantando a própria área regional de influência direta daque-
la localidade: como os casos de Passo Fundo (RS), Joinville (SC), Santa Helena 
(PR), Londrina (PR) e Ponta Grossa (PR). Na verdade, pode ocorrer em alguns 
casos a combinação dos dois fatores anteriores. Por fim, foi marcado em azul os 
casos dos municípios onde a presença internacional interfere na participação dos 
estudantes com vínculo ativo naturais do próprio estado: como Foz do Iguaçu (PR), 
São Francisco do Conde (BA) e Acarapé (CE).

Com base na segunda hipótese, foram realizados cruzamentos de alguns 
tipos específicos de cursos dentro de alguns municípios/aglomerações urbanas para 
verificar se seriam encontrados padrões distintos da média do estado e do muni-
cípio. No caso do município de Paulo Afonso (BA), além da localização geográfica 
do município, na divisa com outros estados, a especificidade do curso ofertado foi 
decisiva para a maior dispersão de estudantes com vínculo ativo, segundo o local/
UF de nascimento. Neste município o curso ofertado é de medicina, que apresenta 
um elevado grau de concorrência nacional e, portanto, grande capacidade de atrair 
interessados de distintas localidades dos diversos territórios estaduais. Enquanto 
no estado da Bahia a média encontrada para o conjunto dos cursos foi de 85,19% 
de estudantes com vínculo ativo que nasceram na própria UF, no caso de Paulo 
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Afonso a presença de estudantes com vínculo ativo da própria Bahia foi de apenas 
25,86%, dada a especificidade de proximidade interestadual e do curso de medi-
cina. Neste município e em função da localização e curso ofertado, a demanda foi 
complementada pelo vizinho estado de Pernambuco (31,03 %), e também do Ceará 
(6,90), do DF (11,72%), do Espirito Santo (6,90%), de Goiás (3,45%), de Minas 
Gerais (3,45%), dentre outros.

No caso do município de Passo Fundo (RS), localizado na fronteira sul, por-
tanto distante de vizinhos nacionais, também é possível notar a força específica de 
um curso. Enquanto a média no estado do Rio Grande do Sul para o conjunto dos 
cursos foi de 83,80% de estudantes com vínculo ativo que nasceram na própria 
UF, no caso de Passo Fundo, a especificidade do curso de medicina fez com que 
a presença de estudantes com vínculo ativo do próprio Rio Grande do Sul fosse 
de apenas 52,33%. Mesmo apresentando uma boa distância geográfica de outros 
estados e não sendo uma região que apresenta representativo saldo migratório 
interestadual, a IFES em Passo Fundo recebeu estudantes da vizinha Santa Ca-
tarina (20,93%), São Paulo (6,98%), Minas Gerais (5,81%), Paraná (5,81%), Bahia 
(3,49%), dentre outros.

A análise do local de nascimento dos estudantes reforça a ideia de que o 
fator renda tem sido importante e, provavelmente limitativo, na escolha da IFES. 
Com exceção relativa de alguns cursos com maior concorrência e maior status 
social, como medicina, nossa hipótese é a de que os estudantes, na hora de es-
colherem uma IFES, levam em consideração as restrições financeiras do grupo 
familiar e, com isso, acabam por não se distanciarem muito do local de moradia. 
Assim, apesar da importância do sistema de seleção de ingresso unificado (SISU), 
implantado gradativamente a partir de 2012, e reconhecidamente um facilitador da 
concorrência mais ampla, observa-se pelo perfil do graduando identificado pela 
V Pesquisa que o local de nascimento/moradia dos estudantes que escolheram 
estudar em determinada IFES/município é predominantemente circunscrito à área 
de influência desta localidade no contexto da respectiva rede urbana regional. Em 
alguns casos, a especificidade dos cursos ofertados naquele município interfere 
parcialmente nesta relação, ampliando o leque de diversidade espacial da área de 
nascimento/moradia dos estudantes matriculados.
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Na mesma direção das conclusões anteriores e corroborando com a análise 
aqui apresentada, segundo documento da ANDIFES (2012), dados do IBGE revelam 
que as desigualdades no rendimento familiar per capita exercem grande influência 
na adequação idade/nível de ensino frequentado. Em 2009, entre os 20% mais 
pobres da população, 32% dos adolescentes de 15 a 17 estavam no ensino médio, 
enquanto, nos 20% mais ricos, essa situação se aplicava a 77,9%.
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4. A diversidade socioeconômica dos estudantes matriculados 
nas IFES

Do ponto de vista regional e mais especificamente da interiorização dos campi 
das IFES, a presença de novas oportunidades de cursos em localidades fora dos 
grandes aglomerados demográficos permitiu uma distribuição mais regionalizada 
das oportunidades, sejam elas novas ou fruto da expansão das IFES existentes, 
estimulada com políticas concretas a partir do ano de 2003, conforme já foi abor-
dado, com base nos dados de local de nascimento dos estudantes em relação às 
IFES onde ingressaram.

Outra consideração, não menos relevante, conforme já citado, foi a inegável 
ampliação e diversificação estrutural e geográfica do sistema IFES, tendo por base 
os dados do INEP que mostram um crescimento de mais de 100% do número de 
vagas ofertadas nestas instituições no período pós 2003. Esta política de estímulo 
à expansão das IFES gerou um expressivo crescimento do número de cursos e 
de estudantes com vínculo ativo. Neste sentido, é preciso reconhecer que o 
sistema de IFES implementou um programa de cotas que não implicou em 
redução de volume absoluto de vagas para não cotistas.

Pelo contrário, o expressivo crescimento do número absoluto de vagas 
em todo o país mais do que compensou aquelas reservadas aos cotistas. Neste 
sentido observa-se uma ampliação das oportunidades profissionais distribuídas espa-
cialmente e combinado com um programa de inclusão não excludente. Portanto, 
fica evidente pelos dados disponíveis, que não foram sequestradas vagas absolutas 
da demanda universal para ofertar aos cotistas. Na verdade, utilizando-se de linhas 
de menor resistência, observa-se que a introdução gradativa da política de cotas 
ocorreu no contexto da expansão do sistema das IFES. Por isso, quando os dados 
da pesquisa INEP (Jornal Valor, 2019) apontam um pequeno crescimento relativo 
da participação de egressos do ensino público isto apenas reforça o crescimento 
absoluto, sem precedentes, do volume de novas matrículas no ensino superior. Da 
mesma forma, quando o referido estudo aponta uma grande participação nas IFES 
de estudantes com renda média per capita familiar até 1,5 salários mínimos, estão 
apenas evidenciando a constatação empírica da perversa distribuição de renda do 
país e, principalmente, ajudam a deixar claro que o sistema de ingresso nas IFES 
é permeável às desigualdades de oportunidades geradas pela estratificação de 
renda e raça/cor, mas no seu conjunto, claramente não são redutos das classes 
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mais abastadas. Enfim, o perfil dos graduandos revela que apesar de um grande 
grupo destes encontrar-se na faixa de renda familiar per capita até 1,5 SM , isto 
não significa que o recorte de renda está elevado, mas, pelo contrário, o valor do 
salário mínimo no Brasil é muito baixo e a média de rendimentos é muito baixa.11 
Portanto, as IFES precisam contar com políticas de financiamento definidas em 
cronogramas de longo prazo para conseguirem lograr êxitos na inclusão social.

Estas considerações trazem à tona a necessidade de realização de um olhar 
regionalizado dos indicadores sem uma preocupação direcionada especificamen-
te para revelar suas assimetrias, mas fundamentalmente para evidenciar a sua 
maior capilaridade em decorrência do crescimento absoluto do número de vagas 
e estudantes. Também fica claro que, em alguns casos, as diferenciações no perfil 
dos estudantes não decorrem diretamente de características de determinada IFES 
naquela localidade/região, mas de especificidades dos tipos de cursos ofertados 
vis-à-vis o perfil socioeconômico predominante no entorno da localidade do cam-
pus. A realidade revela que o processo de expansão das diversas IFES em muitos 
casos foi permeado de dificuldades estruturais e de pessoal que exigiram realizar 
determinadas combinações de cursos e áreas de conhecimento.

Feitas estas considerações e tomando por referência os dados da V Pesquisa 
FONAPRACE/ANDIFES foi realizado um levantamento do perfil dos graduandos por 
extratos de renda nos diversos municípios brasileiros onde ocorre a presença de 
IFES. Para dar maior grau de confiabilidade nos dados, procedeu-se um expurgo 
dos casos em que a combinação entre quantidade absoluta de matrículas e amostra 
de questionários poderia comprometer os resultados. Os quadros 18 e 19 a seguir 
apresentam os resultados em ordem crescente de rendimentos, ou seja, primeiros 
os municípios onde a participação das menores rendas é mais representativa.

A primeira constatação é a de que a grande maioria dos estudantes com 
vínculo ativo, segundo questionários respondidos, declararam pertencer a um gru-
po familiar com rendimentos per capita inferior ou igual a 1 e meio salário mínimo.

Em 144 municípios os resultados revelam que mais de 80% dos estudantes 
matriculados estão no grupo de rendimentos médios per capita de até 1 e meio 
salário mínimo, número de municípios que cresce para 213 quando o recorte é 70% 

11 Conforme reportagem da Revista Época Negócios, de 21/12/2018, tendo por referência uma compa-
ração feita pelo Instituto de Economia e Ciências Sociais da Alemanha, tomando por base 37 países, 
o Brasil ocupou a 35ª posição, com um salário mínimo de 1,67 euros por hora, enquanto países como 
Austrália pagam 9,47 euros/hora, Alemanha 8,57; Reino Unido 7,62; Eslovênia 5,96; Polônia 5,28 e a 
vizinha Argentina paga 4,16
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nesta faixa de renda. Em apenas 45 municípios a participação da renda per capita 
familiar de até 1 e meio salário mínimo é menor do que 70% da distribuição. Isto 
revela que a grande maioria dos estudantes com vínculo ativo nas IFES está na 
faixa de renda média baixa, com rendimentos de até 1,5 salários mínimos familiar 
per capita.

(https://epocanegocios.globo.com/Dinheiro/noticia/2018/12/entre-37-paises-salario-minimo-no- 
brasil-so-e-maior-que-o-de-russia-e-moldavia.html)
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Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)
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Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)
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Os resultados comprovam que o ensino superior brasileiro não é restrito às 
elites. Poucos são os municípios, predominantemente do centro sul do país e muitos 
deles localizados em capitais estaduais e aglomerações urbanas como São Paulo, 
Rio de Janeiro e Cuiabá, onde podem ser observados resultados mais expressivos 
da presença de extratos de maior rendimento médio per capita familiar.

Conforme pode ser observado no quadro 20, apenas em 36 municípios a 
participação de estudantes matriculados que declararam rendimento médio per 
capita superior a 5 salários mínimos, ou seja, aqueles com maiores rendimentos, 
representa mais de 4% da amostra.

Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)

Neste agrupamento foi marcado em cores as capitais estaduais e os municí-
pios que fazem parte de um aglomerado urbano integrado a uma capital estadual, 
restando apenas 16 municípios, de diferentes tamanhos demográficos e volumes 
de estudantes com vínculo ativo, localizados nos estados de São Paulo (6), Minas 
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Gerais (2), Rio de Janeiro (2), Rio Grande do Sul (2), Paraná (2) e Santa Catarina 
(2). Portanto os resultados revelam que não são as IFES os redutos da elite, 
mas que a presença de estudantes com vínculo ativo, pertencentes às famí-
lias de maior poder econômico, apresentam uma proporção um pouco mais 
elevada apenas em um grupo reduzido de capitais e aglomerações urbanas, 
além de poucas localidades do centro sul do país, reconhecidamente locais 
onde pode-se identificar uma maior concentração e volume regional de ri-
queza econômica.

O caso mais emblemático é o de Brasília, onde se encontra a maior renda 
média per capita do Brasil. Ou seja, nossa hipótese é a de que a predominância 
de estudantes com vínculo ativo nas IFES com residência próxima ao local da ins-
tituição, conforme descrito em seção anterior, é um dos fatores determinantes na 
estratificação de renda no ensino superior, pois guarda uma relação direta com a 
própria desigualdade regional da distribuição da renda no território nacional.

Entretanto, não é possível olvidar as observações de Carvalhaes e Ribeiro 
(2019) que apontam a importância de observar a presença de estudantes ainda 
de menor poder aquisitivo nas IFES. Considerando que no Brasil a grande maioria 
da população empregada recebe rendimentos de até 3 salários mínimos mensais, 
isto implica que a média de rendimento per capita de uma significativa parcela de 
brasileiros é menor que 1 salário mínimo. Com base nos dados da PNAD 2016, 
constatou-se que o rendimento médio real domiciliar per capita foi de R$1,2 mil 
por mês em 2016.12

Com base na pesquisa PNAD contínua de 2017, pode-se constatar que 
embora a média de rendimentos no Brasil seja baixa, a realidade estratificada dos 
rendimentos ainda se mostra mais desigual. Quando observamos a distribuição de 
rendimentos por faixa de renda nota-se que um pequeno número de trabalhadores, 
em torno de pouco mais de 10%, aufere rendimentos superiores a 3 (três) salários 
mínimos. Na grande maioria, 80% dos trabalhadores ganham menos de 3 (três) 
salários mínimos, conforme pode ser visto na Figura 6.13

12 Conforme reportagem do site G1, https://g1.globo.com/economia/noticia/metade-dos- trabalhadores-
-brasileiros-tem-renda-menor-que-o-salario-minimo-aponta-ibge.ghtml, Publicado em: 21/11/2017.

13 https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18314-trabalho-e- rendimento.html
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Figura 6. Distribuição percentual do rendimento médio no Brasil

Neste sentido, as condições de concorrência entre os brasileiros dos extratos 
inferiores de renda ainda precisam ser tratadas de forma muito especial. Ou seja, não 
se trata de reduzir a faixa de prioridades e excluir o segmento de renda per capita de 
até 1,5 salário mínimo. Mas reconhecer que apesar das dificuldades, a política de 
cotas também tem permitido o acesso ao ensino superior nas IFES, para os milhões 
de jovens de renda média familiar per capita inferior a 1 salário mínimo. Neste sentido, 
programas de permanência na Universidade destes jovens oriundos destas camadas 
de mais baixa renda exigem requisitos complementares, políticas especiais, para que 
as condições de formação e inclusão social não sejam comprometidas.
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Outra constatação importante é que o processo de ampliação e interiorização 
do sistema de IFES permitiu uma maior aproximação entre a população de menor 
rendimento e as condições de acesso ao ensino superior do sistema de IFES. Ou 
seja, são exatamente os mais pobres que apresentam as maiores restrições de 
mobilidade no território para escolher um curso superior. Assim sendo, os dados 
também permitem formular a hipótese de que os estudantes de maior rendimento, 
que são aqueles que podem suportar economicamente um deslocamento maior no 
território, em geral, buscam cursos de maior prestígio profissional e em localidades 
com maior grau de desenvolvimento socioeconômico. Por isso, a interiorização do 
sistema de IFES para municípios menos desenvolvidos e localizados em regiões 
fora do centro sul do país representou uma política mais democrática de acesso 
ao ensino superior. A despeito da hipótese anterior, não é verdadeira a assertiva 
de que os cursos de maior prestigio sejam dominados pelos extratos de mais alta 
renda. Embora os resultados da pesquisa já tenham revelado que cursos de maior 
prestígio favoreçam uma área geográfica de influência maior, com maior presença 
de estudantes matriculados de outras regiões/estados, isto não implica que os mais 
ricos tenham maior êxito no processo seletivo da ampla concorrência.

A pesquisa realizada por Carvalhaes e Ribeiro (2019, p.214) concluiu que 
“o curso de medicina se destaca em termos da estratificação socioeconômica.” 
Segundo estes autores “pessoas com origem socioeconômica alta têm quase 15 
vezes mais chances de estar no curso de medicina do que pessoas com origem 
baixa e 3 vezes mais chances do que aqueles com origem média.” Porém cabe 
registrar que a referida pesquisa utilizou dados de instituições públicas e privadas. 
Considerando que nas instituições privadas a mensalidade do curso de medicina 
custa em média entre 5 e 15 SM, a predominância de estudantes oriundos de fa-
mílias de renda média alta e alta é preponderante (renda média familiar per capita 
acima de 5 SM). Portanto é de se esperar que nas IFES a participação dos estratos 
de maior renda seja menor do que o resultado encontrado na referida pesquisa. 
Isto mesmo considerando que o curso de medicina seja um curso que, em função 
do maior prestígio e da forte concorrência no sistema de ingresso, apresente uma 
maior probabilidade de deslocamento geográfico, conforme revelado pelos dados, 
uma vez que o mesmo é capaz de atrair estudantes com capacidade econômica 
para realizar um ingresso em IFES distante de seu local de nascimento/moradia. 
Mas o que se observa é que o deslocamento geográfico para estes cursos de maior 
prestígio e grande demanda ocorre a partir do estrato de renda intermediário, ou seja, 
para todos aqueles que tiveram acesso ao ensino médio particular, especializados 
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na preparação para o ingresso nas Universidades. Portanto, nestes casos, o acesso 
a cursos de medicina públicos e gratuitos, ao contrário das elevadas mensalidades 
nas instituições privadas, não fica restrito apenas aos estudantes pertencentes 
às famílias de mais alta renda, mas também àqueles que contam com um grande 
esforço econômico familiar para conquistar uma posição de prestígio profissional. 
A rigor, este fator se tornou mais preponderante com a introdução do sistema de 
ingresso SISU, que democratizou geograficamente a concorrência.

Conforme pode ser observado nos Quadros 21 e 22, foi realizada uma 
estratificação de renda para alguns municípios e capitais estaduais selecionados 
(incluindo o DF), considerando a presença nesta localidade de um curso de me-
dicina e com uma amostra de questionários com boa significância. No quadro 21 
foram apresentados os municípios de diferentes estados brasileiros e com distintos 
tamanhos demográficos.

A primeira constatação, conforme esperado, era que os estudantes de medi-
cina apresentassem um padrão de renda superior à média do respectivo conjunto 
de estudantes matriculados naquela localidade. Este dado foi confirmado em todos 
os municípios. A segunda constatação é que mesmo no curso de medicina não 
cabe falar em elite econômica, haja vista que aqueles que declararam receber 
rendimentos médios per capita familiar de até 3 salários mínimos representam a 
grande maioria. Neste quesito, para complementar a informação anterior, pode-se 
verificar que aqueles que declararam receber rendimentos médios per capita fami-
liar acima de 5 salários mínimos correspondem, na sua grande maioria, a menos 
do que 10% da totalidade da amostra, com exceção de Uberlândia que atingiu 
11,18%. Esta situação de Uberlândia já era esperada em função deste município 
apresentar a maior massa demográfica deste conjunto de municípios selecionados 
e também apresentar a maior economia, medida pelo tamanho do seu PIB. Uma 
terceira constatação refere-se à participação dos estratos de renda inferiores a 1 
salário mínimo que são representativos mesmo no caso dos estudantes matricu-
lados no curso de medicina.



63

Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)

Portanto, pode-se concluir que a política de inclusão social tem produzi-
do resultados, mesmo em cursos de grande prestígio e elevada concorrência.

Uma última constatação importante, que reforça a análise anterior, é a de que 
a estratificação social e de renda não ocorre apenas entre cursos, mas fundamen-
talmente pela inserção regional da IFES, reproduzindo as condições de distribuição 
de renda nos distintos e desiguais espaços do território. Portanto, mais uma vez, 
reforça a proposição em defesa da importância estratégica para o desenvolvimento 
nacional e da inclusão social da expansão e interiorização das IFES.

No Quadro 22 são apresentadas algumas capitais selecionadas a partir dos 
mesmos critérios anteriores. Assim como na análise dos resultados do Quadro 21, 
o perfil dos estudantes com vínculo ativo nas capitais também revela que o nível de 
renda dos estudantes de medicina é superior à média nacional. Também revela que 
as capitais da região Norte e Nordeste apresentam uma participação maior de estu-
dantes de rendas médias per capita nos estratos inferiores. Da mesma forma deixa 
claro que o padrão de renda dos estudantes com vínculo ativo nas capitais é um pouco 
mais elevado dos que nos municípios do Quadro 21, comparando proporcionalmente 
as capitais estaduais com os municípios não capitais nas suas respectivas regiões.
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Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)

Os dados deste quadro também revelam que a participação dos estratos de 
baixa renda, com rendimentos médios per capita de até 1 salário mínimo são bastante 
representativos. Fica evidenciado que dentre aqueles que estão na faixa de renda até 
1,5 salário mínimo, a maior parcela sobrevive com menos de 1 salário médio familiar 
per capita, mesmo nos cursos de medicina, com exceção dos matriculados em São 
Paulo. A grande presença de estudantes com vínculo ativo nos cursos de medicina 
com rendimento médio familiar declarado na faixa até 1,5 salários mínimos denota, sem 
dúvida, a importância do programa de cotas.

Uma última constatação importante, que reforça a análise anterior, é a de que 
a maior parcela dos estudantes com vínculo ativo nas IFES e também nos cursos de 
medicina encontram-se na faixa de renda entre 1 salário mínimo até 5 salários mínimos. 
Portanto, situação financeira muito distante de uma possível elitização e consequente 
capacidade de financiamento das Universidades, através do pagamento de mensalidades.
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Para reforçar a análise da renda, foi realizado no Quadro 23 um levantamento 
do perfil do tamanho médio do grupo familiar em municípios de todas as regiões, 
com maior representatividade das respostas aos questionários.

O resultado encontrado foi um padrão relativamente semelhante entre muni-
cípios de diferentes tamanhos e localização geográfica, predominando o tamanho 
de grupo familiar de até 4 membros. Embora sem grandes diferenciações, nota-se 
que ocorre uma ligeira divisão entre Norte e Sul do país. Os municípios do Norte 
e Nordeste estão posicionados predominantemente na parte superior da tabela, 
indicando que os grupos familiares dos estudantes com matrícula ativa são um 
pouco maiores do que os dos municípios das regiões centro-sul, Sudeste e Sul, 
que estão posicionados na parte de baixo da tabela (levando-se em consideração a 
sequência das duas colunas). Entretanto esta classificação não chega a configurar 
uma regra, haja vista que no pelotão intermediário ocorre a presença de municípios 
de várias localizações geográficas e diversos tamanhos demográficos, mesclando 
capitais de estados com municípios médios e pequenos do interior. Um destaque 
que pode ser ressaltado é a presença de alguns poucos municípios dos estados 
do extremo Norte, Amazonas (Parintins, Coari e Itacoatiara), Amapá e Roraima 
que apresentaram tamanhos de grupos familiares um pouco acima da média, com 
a presença não desprezível de grupos familiares acima de 5 membros, com 6, 7, 
8 também 9 pessoas.
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Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)

Na verdade, não se trata de uma característica específica dos estudantes 
com matrícula ativa nas IFES, mas a constatação de algumas diferenciações re-
gionais que adentraram as Universidades, revelando que esta não é impermeável 
ao ambiente regional em que se instala. Outra característica que pode ser desta-
cada é o fato de municípios como Diamantina (MG) apresentar indicadores mais 
semelhantes aos dos municípios do Nordeste do que especificamente do Sudeste, 
onde este município encontra-se oficialmente localizado. Este fato apenas revela a 
diversidade regional brasileira que muitas vezes fica mascarada quando o recorte 
espacial toma como referência a totalidade das grandes regiões do IBGE e mesmo 
a divisão político-administrativa dos estados.
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Neste contexto também pode-se destacar o caso de Brasília14, uma metrópole 
localizada na Região Centro Oeste, que em consequência de suas funções de capital 
da República apresenta características de estratificação econômica semelhantes e 
até superiores aos principais municípios/aglomerados urbanos do centro-sul. En-
tretanto, como pode ser observado no Quadro 23, em função da formação social e 
das heranças migratórias, que estão na base da formação desta jovem aglomera-
ção urbana, os indicadores de tamanho do grupo familiar de graduandos das IFES 
revelaram uma média superior à dos municípios do centro-sul e semelhante à dos 
municípios e capitais da região Nordeste.

O fato principal é que, embora o tamanho do grupo familiar possa interferir 
na distribuição da renda per capita familiar, os resultados não demonstraram uma 
significativa dispersão que pudesse interferir no resultado, salvo em situações pon-
tuais. O caso de Brasília ajuda a justificar esta hipótese, uma vez que apresenta 
renda per capita situada nas faixas de renda superiores e tamanho do grupo familiar 
no estrato intermediário para superior.

14 Ver a respeito: Guimarães e Leme (2001).
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5. A política de cotas e a diferenciação de raça e cor nas IFES

Segundo CARVALHAES e RIBEIRO (2019), que analisaram dados do ENA-
DE de 2007 a 2009, a ampliação no número de estudantes que ingressaram na 
graduação, pública e privada como um todo, revelou a persistência da grande 
desigualdade de classe e gênero e, em menor escala, de raça (cor) no acesso 
aos diferentes cursos e entre instituições públicas e privadas. Estas conclusões 
precisam ser relativizadas quando se analisa o caso específico do ensino superior 
público federal e suas recentes políticas de expansão de vagas, interiorização 
dos campi e novas regras de acesso e novos planos e recursos financeiros para 
financiar a permanência dos estudantes. Como eles constataram, de fato ainda 
ocorre uma segregação econômica forte entre os diferentes cursos, em função das 
próprias condições médias de diferenciação de qualidade entre o ensino básico e 
fundamental encontrados nas escolas públicas e privadas, com pontuais exceções.

Com certeza muitos esforços ainda precisam ser realizados para avaliar e 
dar novas direções à inconteste e vertiginosa expansão do ensino superior público 
e sua interiorização multi-campi. Entende-se que esta transformação precisa ser 
analisada também a partir dos diferentes tipos de cursos criados, pois embora tenha 
sido realizado um grande esforço por parte das IFES de ampliação e diversificação 
de cursos, a falta de infraestrutura e pessoal qualificado, aliado ao elevado custo 
operacional, dificulta a criação de novas oportunidades em determinadas áreas de 
conhecimento. Por sua vez, diferentemente do caso das instituições privadas, nas 
instituições públicas as políticas de cotas e os recursos e programas destinados 
à permanência estão permitindo uma importante mudança no patamar de desi-
gualdade de renda e raça (cor), conforme apontado no V Relatório FONAPRACE/
ANDIFES (2019).

Em matéria do Jornal Valor Econômico (8,9 e 10 de junho de 2019) foi di-
vulgado um estudo ainda não publicado do INEP, de autoria dos pesquisadores 
SENKEVICS e MELLO, que analisam o impacto da lei de cotas nas IFES (2012-
2016). Segundo a matéria “a Lei de Cotas ampliou em 39% a presença de estudan-
tes pretos, pardos e indígenas vindos de escolas públicas nas instituições federais 
de ensino superior entre 2012 e 2016.” Segundo este estudo, o crescimento foi 
muito representativo em instituições que partiram de patamares de inclusão social 
mais baixos, como nos casos citados da Universidade Federal do Ceará (UFC), 
onde a presença de estudantes pretos, pardos e indígenas vindos das escolas 
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públicas cresceu 135% no período 2012-2016, enquanto Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFS) cresceu 120% e na Universidade de Brasília (UnB) cresceu 
85%. Outra constatação do referido estudo, segundo a matéria do jornal, foi que 
“em 2012, último ano antes da vigência da lei, os estudantes de escola pública já 
eram maioria entre os ingressantes das instituições federais (55,4%). Ainda assim, 
após a mudança legal, essa participação subiu a 63,6% em 2016, um aumento de 
15%”. Enfim, observando os resultados encontrados, pode-se afirmar que, de forma 
bastante conclusiva, “o estudo mostra que houve um aumento de participação para 
todos os grupos contemplados pela Lei de Cotas”.15

Do ponto de vista da regionalização dos resultados, dois aspectos funda-
mentais merecem ser abordados, com base nestes resultados e nas observações 
dos respectivos pesquisadores. O primeiro diz respeito à grande participação, já 
observada em 2012, dos estudantes egressos de escola pública que ingressaram 
nas IFES. Esta constatação corrobora a evidência histórica de que uma grande 
gama de cursos e profissões correlatas sempre foi demandada predominante 
mente por um público de estratos de renda média e baixa, que na sua grande 
maioria frequentaram a maior parte dos anos de ensino na escola pública. O que 
deixa claro que embora a política de inclusão tenha gerado efeitos positivos em 
termos de acesso como um todo, revela que, excetuando alguns cursos onde a 
existência de uma concorrência mais acirrada gera gargalos estruturais para um 
acesso mais democrático e naquelas profissões mais novas ou elitizadas e ainda 
pouco “conhecidas” do público em geral, a presença de egressos da rede pública 
já era dominante. Isto revela que na universidade pública em geral não predomi-
nava apenas os estudantes de maior poder aquisitivo, embora isto pudesse ser 
observado de forma mais específica em alguns cursos. Portanto, a política de cotas 
reforçou a importância de democratizar o acesso às Universidades Públicas e de 
valorizar a escola pública enquanto estratégia de longo prazo visando à melhoria 
das condições de ensino nos níveis básico e médio. Também criou espaço de 
acesso àqueles cursos em que a presença de cor preta, parda ou de descendência 
indígena, somados às demais pessoas de baixa renda que frequentaram a escola 
pública, apresentavam uma participação nula ou quase imperceptível e pontual. Esta 
maior participação, embora ainda merecendo uma atenção especial, passou a ser 
realidade em um grupo seleto de cursos como o de medicina, e que nem sempre 

15 Faz-se importante observar que segundo a matéria do Jornal Valor a referida pesquisa analisou dados 
de 104 instituições federais de ensino superior (IFES), entre universidades e institutos federais. Portanto 
sua base é diferente da utilizada nos questionários da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES (2019), 
aplicada nas IFES em 2018, num total de 55 IFES incluindo apenas CEFET-RJ e CEFET-MG.



70

os indicadores médios de um campus ou de uma IFES revelam claramente. Neste 
sentido, é preciso reconhecer as mudanças qualitativas que a política visa promover 
e que ainda não foram plenamente reveladas pelas estatísticas, considerando o 
curto período de implantação desta política de cotas.

No Quadro 24 são apresentados os indicadores de presença de estudantes 
com vínculo ativo nas IFES que possuem identidade indígena. Como pode ser 
visto foram selecionados apenas os municípios em que a participação atingiu pelo 
menos 3% das matrículas. O resultado mostra que em alguns municípios especí-
ficos, predominantemente das regiões Norte e Nordeste, a presença de indígenas 
nas IFES é representativa, incluindo duas capitais de estado: Boa Vista e Palmas. 
Em dois municípios específicos das regiões Sul e Centro-Oeste também foi encon-
trada uma significativa participação de indígenas: Erechim no Rio Grande do Sul 
e Aquidauana no Mato Grosso do Sul. Não é possível falar em regionalização da 
presença indígena, mas da evidência de que uma política afirmativa apresentou 
alguns resultados e precisa ser acompanhada para fortalecer a presença desta 
etnia nas Universidades.
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Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)

No Quadro 25 são apresentados os municípios onde são encontrados os 
maiores volumes de estudantes com vínculo ativo nas IFES, classificados em ordem 
decrescente de participação total daqueles que se declararam pretos ou pardos.
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Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)

Três níveis de constatação são evidenciados. Primeiro, na maior parte das 
grandes estruturas universitárias das regiões Norte e Nordeste predominam estu-
dantes que se declaram pardos. A presença de estudantes que se declaram pretos 
representa uma participação bem menor e sempre menor que a participação dos 
estudantes que se declaram brancos, com exceção de Salvador (BA), onde a popu-
lação de cor preta tem uma grande participação na população total. Segundo que 
nas capitais e municípios da região sul, tanto a participação de pardos, quanto de 
pretos, é bem menos expressiva, embora os que se declaram pretos representem 
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uma porcentagem inferior a 10% e a participação dos que se declararam brancos 
é pelo menos 10 vezes maior. Assim, enquanto nos municípios com grandes insti-
tuições federais de ensino superior do Norte e Nordeste são em média 2 a 3 vezes 
maior do que os que se declaram pretos, no Sul a discrepância é muito grande. Os 
municípios do Centro Oeste e Sudeste ficam na posição intermediária, mas com 
uma proporção de brancos em relação aos pretos de 4 a 5 vezes maior.

A terceira constatação se refere a heterogeneidade geográfica. Fica claro 
que principal diferenciação é mais por localização do que por tamanho da institui-
ção ou do município/aglomeração urbana. Portanto, enquanto o critério de renda e 
a proximidade geográfica revelaram padrões mais homogêneos, o critério de cor, 
influenciado por estes dois critérios anteriores, revelou a necessidade de assumi-lo 
como variável dependente, conforme Quadro 26.
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Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)

No quadro 26 foram selecionados municípios com boa representatividade 
da amostra e com um número de matrículas inferior a 10 mil estudantes. O que se 
percebe é que, embora não ocorra homogeneidade nos resultados, influenciados 
pela presença de indígenas em algumas localidades, conforme já apresentado, 
como no caso de Boa Vista, a presença de brancos é relativamente pequena, 
predominando os pardos.
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Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)

Nos Quadros 27 e 28, utilizando o mesmo critério aplicado no quadro ante-
rior, foram selecionados municípios da região Sul e Sudeste. A participação dos 
pretos e pardos na região Sul é menor enquanto a participação daqueles que se 
declararam brancos é elevada em todos os municípios. Observando a maior pre-
sença de municípios do Paraná na parte de cima do quadro e a predominância de 
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municípios de Santa Catarina e Rio Grande do Sul na parte de baixo, fica clara a 
transição que vai ocorrendo quando se realiza o percurso de Norte a Sul do país.

Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)

O Quadro 28 com os dados do Sudeste sintetizam a transição geográfica 
já notada para o caso da região Sul. Municípios de Minas, Espirito Santo e Rio de 
Janeiro vão revelando o decrescimento da presença de estudantes que se decla-
ram pretos e pardos e o crescimento dos que se declaram brancos. Começa pelo 
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noroeste de Minas Gerais, na sua transição com as influências da Bahia e do seu 
histórico legado da mineração e trazendo junto o vizinho município de Alegre (ES). 
Depois, adentrando pelo tradicional norte fluminense e juntando o município de 
Campos dos Goytacazes, chegando a velha Ouro Preto e, assim, percorrendo o 
sul de Minas Gerais até desembocar na moderna São Paulo. Ou seja, ao final da 
tabela, na parte de baixo, aparecem os municípios de São Paulo, estado com a 
maior presença de altos rendimentos médios no país e de maior massa demográfica, 
que gradativamente prepara a passagem para o sul do país. Neste percurso bem 
regional, de heranças, tradições e diversidade socioeconômica, a política de cotas 
vai fazendo a sua pressão, sem, contudo, ainda transformar de todo uma realidade 
encrustada na perversa distribuição de renda e na própria negação do racismo.

Para elucidar esta análise, foi realizado um corte especifico na participação 
de brancos, pardos e pretos no curso de medicina, em municípios selecionados 
pelo maior volume de estudantes que responderam ao questionário. O Quadro 
29 revela que a participação de negros e pardos nos cursos de medicina ainda é 
bem inferior à participação deste mesmo grupo nos cursos em geral do sistema 
IFES. Com base nas informações preenchidas no questionário e comparando com 
as informações apresentadas nos Quadros 25, 26, 27 e 28, é possível comparar 
alguns municípios e concluir que a participação de pretos e pardos nos cursos de 
medicina encontra-se um pouco abaixo da média geral. Na verdade, a participa-
ção dos pardos é muito semelhante na maioria dos municípios, mas a dos que se 
declaram pretos é que se encontra abaixo da média. Mesmo em estados da região 
Nordeste, onde foi observada uma maior presença de pretos, nota-se que no curso 
de medicina esta participação fica reduzida, em alguns casos quase pela metade.

Por outro prisma de análise é preciso reconhecer que na ausência de uma 
política de cotas esta realidade desigual seria muito mais avassaladora. Observan-
do os dados disponíveis, pode-se notar que Brasília e Porto Alegre conseguiram 
atingir taxas de participação de pretos e pardos no mesmo padrão da média geral.
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Fonte: Base de dados da V Pesquisa FONAPRACE/ANDIFES, 2018. (Tabulação própria)

No caso de Brasília a participação dos pretos no geral é de 11,36% e no curso 
de medicina é de 10,68%. Já no caso de Porto Alegre, conforme dados dos ques-
tionários, a participação de pardos no geral era de 12,47% e no curso de medicina 
é superior, 14,74%. Já nos casos dos que se declaram pretos, a média geral de 
participação neste município era de 7,84% e do curso de medicina atinge 6,07%.

Embora a política de cotas prescinda de acompanhamentos e avaliações, os 
dados revelam um perceptível avanço no processo de inclusão social. Para o caso 
do curso de medicina fica demonstrado que não ocorre uma nítida divisão regional 
de inclusão, demonstrando que para os cursos de maior prestígio e concorrência 
a política de cotas exerce um relevante papel de inclusão.
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Considerações finais

Com base nos dados de matrículas ativas de estudantes por IFES e muni-
cípios e nas respostas espontâneas dos questionários com uma ampla cobertura 
nacional do sistema de IFES foi possível analisar o perfil regional dos estudantes 
de graduação presencial, revelando que a expansão do sistema e interiorização 
dos campi exerceram uma forte influência de inclusão. Fatores como renda e de-
senvolvimento urbano dos municípios influenciam na mobilidade dos estudantes, 
mas foi observado que os mesmos buscam preferencialmente um campus próximo 
do seu local de moradia, ou seja, o resultado revela a predominância absoluta da 
opção dos estudantes de estudar o mais perto do local de moradia

Esta condicionante da renda mensal familiar per capita dos estudantes pas-
sa a ser uma restrição importante na mobilidade, mesmo para os cursos de maior 
prestigio, fazendo com que o perfil de renda dos estudantes com vínculo ativo nos 
municípios reproduza o perfil de distribuição de renda regional. Seguindo este 
raciocínio, e tendo constatado que as IFES não são redutos de classe de maiores 
rendimentos, de maneira mais destacada nos pequenos municípios, fica claro que 
as políticas de inclusão e permanência são fundamentais para garantir um retorno 
de qualidade para a sociedade. Mais ainda, estas políticas podem ser regionali-
zadas de forma a atender requisitos específicos de regiões onde a desigualdade 
social é mais preponderante.

A espacialização dos municípios que abrigam campi de IFES revelou a 
imensa penetração para o interior do ensino superior, com um expressivo número 
de 315 municípios/aglomerações urbanas com população total inferior a 750 mil 
habitantes. Neste contingente também foi destacado que em 231 destas localidades 
a população total não chega aos 100 habitantes. Portanto, além de representar 
uma grande oportunidade de acesso ao ensino superior aos moradores do entorno, 
conforme demonstrado, também é preciso ressaltar que são experiências, na sua 
maioria, ainda incipientes e, neste sentido, exigem um cuidado especial de acompa-
nhamento, estímulo e investimentos para assegurar os resultados almejados. Mas 
sem dúvida, a presença do ensino superior com o padrão de qualidade das IFES 
proporciona um imenso potencial de transformação na realidade regional destas 
localidades, em especial dos pequenos municípios e sua frágil estrutura urbana.
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Outro resultado que a pesquisa revelou foi que apesar do sistema de ensino 
superior federal ter uma presença relativa menor no estado de São Paulo, estado 
mais rico e populoso da federação, os naturais deste estado foram os que apre-
sentaram a maior mobilidade para o preenchimento de vagas em IFES localizadas 
nos demais estados do país. Ou seja, embora a pesquisa tenha revelado que a 
mobilidade de estudantes entre estados, ou a longas distâncias, não seja a fatia 
predominante, os naturais de São Paulo representam a parcela mais expressiva 
daqueles que ocupam vagas no ensino superior dos demais estados. Também 
procurou-se apontar que são os municípios maiores e os cursos com maior pres-
tigio social aqueles que apresentam uma correspondente potencialidade de atrair 
estudantes de localidades que não fazem parte da área de influência regional do 
município sede do campus. Enfim, no quesito mobilidade, ficou evidenciado que 
apesar das políticas que favoreceram o deslocamento estudantil, a variável restrição 
de renda e a própria condição da desigualdade da hierarquia urbana brasileira difi-
cultaram o deslocamento dos estudantes no território nacional e assim atuaram no 
sentido de fortalecer a identidade de cobertura regionalizada dos campi do interior. 
Ou seja, a interiorização das IFES fomentou à aproximação física e transformou 
em realidade as oportunidades de acesso ao ensino superior para uma parcela de 
habitantes das pequenas e médias cidades do interior.

Outro ponto que ficou evidenciado foi o de que apesar dos esforços e in-
tenções declaradas de internacionalizar o ensino superior brasileiro, o sistema de 
IFES ainda carece de instrumentos e políticas que possam viabilizar o acesso de 
estrangeiros. Mesmo no caso de IFES localizadas nas cidades próximas à frontei-
ra internacional foi registrado um volume majoritário de brasileiros entre os estu-
dantes com matrículas ativas nas IFES. Com certeza a IFES brasileiras possuem 
credibilidade internacional e poderiam atrair um número maior de estrangeiros, 
principalmente na fronteira e nas grandes cidades, mas isto demanda alterações 
no sistema de seleção para ingresso. Provavelmente um sistema de ingresso pa-
ralelo, direcionado aos não nacionais, poderia tornar os cursos de graduação das 
IFES mais atrativos aos estrangeiros.

Enfim, a pesquisa também revelou que a predominância de estudantes com 
renda média per capta inferior a 1,5 salários mínimos ocorre em todas as regiões do 
país, com uma parcela um pouco mais acentuada de estudantes com maiores ren-
dimentos nas principais capitais do centro sul do país. Neste quesito, fica claro que 
embora as políticas de cota e de permanência ainda tenham muito o que avançar, 
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não restam dúvidas de que elas têm ajudado a mudar as condições de acesso das 
camadas de menor poder aquisitivo e de grupos especiais, como pretos, pardos e 
indígenas. Mesmo nos cursos mais elitizados e de maior prestígio social, embora 
ainda minoritária, esta parcela de estudantes já tem sido perceptível em todas as 
IFES e demonstram a importância das políticas de inclusão. Portanto, como já dito, 
os resultados revelam que as IFES não são redutos da elite econômica, embora a 
presença de estudantes com vínculo ativo pertencentes às famílias de maior poder 
econômico possa ser proporcionalmente mais elevada em um grupo reduzido de 
capitais e aglomerações urbanas, além de poucas localidades do centro sul do 
país, reconhecidamente locais onde pode-se identificar uma maior concentração 
e volume regional de riqueza econômica. Assim, quando as IFES deslocam seus 
cursos para o interior e em direção às áreas menos desenvolvidas da rede urbana 
brasileira, a demanda dos estudantes que pertencem aos grupos de maior rendi-
mento reduz-se proporcionalmente, ampliando efetivamente as condições de acesso 
para os habitantes do entorno regional.

Para encerrar, faz-se importante afirmar que as IFES sozinhas não irão 
transformar as assimetrias regionais e sociais brasileiras, mas que sua expansão 
e presença no interior criam inegáveis forças transformadoras e geram expecta-
tivas positivas de desenvolvimento para a população do entorno. Reconhecer a 
contribuição destas iniciativas, aperfeiçoa-las e lhes dar condições adequadas de 
funcionamento e consolidação passa a ser uma tarefa estratégica para pensar o 
futuro da nossa sociedade.
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