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RESUMO 

 

A implantação dos Campi da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) é um processo 

político longo, com grande envolvimento de instituições, mídia, comunidade local e 

profissional do corpo técnico da instituição a partir dos marcos do Plano de Desenvolvimento 

da Educação com ênfase na formação de professores do ensino básico e de atendimento 

especializado aos movimentos sociais ligados à terra neste contexto. Ainda no processo de 

implantação, entre 2013 e 2015, a expansão desencadeou um replanejamento significativo da 

UFFS a partir da expansão do Campus Passo Fundo, que espelha uma Política Pública 

implantada através da criação de novos cursos de medicina do Programa Mais médicos. O 

objetivo principal da pesquisa foi analisar a criação, implantação e expansão da Universidade 

Federal da Fronteira Sul (UFFS) na Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul e o 

desenvolvimento regional. O referencial teórico norteou-se na perspectiva geográfica de 

formação sócio-espacial (Milton Santos) e os procedimentos metodológicos transitaram em 

pesquisa bibliográfica, documental e entrevistas semiestruturadas realizadas com os 

envolvidos no processo de criação, implantação e expansão desses Campi. A implantação de 

um Campus representa para os municípios mais investimento e possibilidade de 

desenvolvimento regional/local articulando inúmeros atores sociais num processo que gera 

ampla expectativa, conquistas e frustrações. Previstos para o Plano Plurianual 2016-2020, o 

Campus Concórdia na perspectiva de um “Mais Engenheiros” e o Campus Indígena retomam 

e se afastam do desenho inicial constituindo importantes elementos para pensarmos os 

desdobramentos da noção de desenvolvimento regional nessa instituição com base em novas 

políticas públicas. Verificou-se um aumento de densidade educacional com homogeneização e 

especialização dos saberes através da oferta de cursos superiores na Mesomercosul após a 

implantação e expansão da UFFS. Analisaram-se os novos indicadores que buscam diminuir 

os custos iniciais de implantação de novos Campi conformando novos pactos de 

contrapartidas assumidas pelos governos locais com relação à infraestrutura. 

 

Palavras-chave: UFFS. Expansão universitária. Universidades Federais. Mesomercosul.



 

ABSTRACT 

 

The Campus Planning of the Federal University of Fronteira Sul (UFFS) is a long political 

process with the involvement of institutions, media, local community and professional staff of 

the institution after the establish of Brazilian Plan of Education Development (PDE)and its 

emphasis on degrees to mass increase of teachers and specialized care of the demands of 

social movements related to land reform. Nowadays still in the process of implementation, the 

expansion triggered a significant (re)planning of UFFS from the expansion of the Passo 

Fundo Campus, which face a Public Policy implemented through the creation of new medical 

courses on the hinterland called “Mais Médicos” Program. The main objective of the research 

was to analyze the creation, implementation and expansion of the Federal University of 

Fronteira Sul (UFFS) in the Brazilian border of Mercosur and the regional development. The 

theoretical reference was based on the geographical perspective of socio-spatial formation 

(Milton Santos). The methodological procedures went through bibliographical research, 

documentary and semi structured interviews with people involved in the process of creation, 

implementation and expansion of these Campuses. The incorporation of a Campus represents 

to the local government more investment and possibility of regional/local development and 

articulates numerous social actors in a process that generates wide expectations, achievements 

and frustrations. Planned for the Pluriannual Plan of 2016-2020 the Concordia Campus based 

on an initiative to increase courses on engineering called “Mais Engenheiros” that was 

abandoned and the Indigenous Campus return to and depart from the initial Campus planning, 

constituting important elements to define new notion of regional development in this 

institution based on renewed public policies. It was verified an increase in educational density 

with homogenization and specialization of knowledge is presented through the offer of 

careers in Mesomercosul after the implementation and expansion of UFFS. Also, the new 

indicators are analyzed based on reduction of initial costs of incorporation conforming new 

agreements of counterparts assumed by local governments related to infrastructure on the plan 

of new Campuses. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Como propulsoras do desenvolvimento regional, as universidades federais têm sua 

significativa expansão para o interior do país com o Partido dos Trabalhadores, a partir do 

Governo Lula (2003-2010) e posteriormente no Governo Dilma (2011-2016). O modelo de 

implantação de universidades federais, até então dedicado a capitais de estado e municípios-

polo regionais, assume o papel de novas instituições com desenhos institucionais multicampi, 

interestaduais, de integração regional e internacional e com missão institucional tributária do 

desenvolvimento regional. Os lócus dessas novas instituições passam a ser o interior do 

Brasil, em cidades pequenas e médias, abrindo vagas no ensino superior público em áreas 

estratégicas como formação de professores.  

Das seis universidades federais criadas durante o Governo Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), somente duas foram novas universidades: a Fundação Universidade Federal 

do Tocantins (UFT) (2000) e a Fundação Universidade Federal do Vale São Francisco 

(Univasf) (2002). As outras quatro universidades federais foram criadas: a) por 

desmembramento de Campi existentes e ligados às universidades federais ditas 

“consolidadas” (criadas durante o Governo Militar como polos ou unidades avançadas das 

unidades federativas) para o interior; b) pela transformação de Fundações de Ensino, 

Institutos e Faculdades em universidades federais; c) pela federalização de instituições 

privadas ou públicas estaduais em universidades federais. 

Esse modelo de transformação e desmembramento de universidades repetiu-se durante 

os demais períodos com grande entusiasmo pelos agentes envolvidos e pela comunidade 

acadêmica, pela presença de infraestrutura, dispensando a implantação de um Campus novo 

porque aproveitava as instalações existentes sendo dispensado a elaboração de processos 

seletivos para contratar professores e técnicos. Durante o governo Lula foram criadas 14 

universidades federais, quatro das quais a partir do zero e nove a partir de Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES) existentes. O Governo Dilma criou uma universidade 

federal nova e outras três a partir de antigas IFES. Convém lembrar que a rede de institutos 

federais, que também foi expressivamente ampliada no Governo do Partido dos Trabalhadores 

(PT), paralelamente implantou e expandiu o ensino superior em seus Campi, em uma 

proporção muito maior de que as universidades federais. 

Em 15 de setembro de 2015, em comemoração aos seis anos da publicação da Lei n. 

12.029, de 15 de setembro de 2009, que a criou, a Universidade Federal da Fronteira Sul 

(UFFS) encerra o período pro tempore que correspondeu à sua implantação na Mesorregião 
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Grande Fronteira do Mercosul (Mesomercosul) (Figura 1). A partir de 2009, sua atuação 

multicampi nos municípios de Chapecó em Santa Catarina; Cerro Largo, Erechim e Passo 

Fundo (2013) no estado do Rio Grande do Sul; e Laranjeiras do Sul e Realeza no Paraná, 

representa uma vitória para os movimentos sociais e lideranças políticas e comunitárias 

envolvidas com a sua criação e aos servidores e comunidade acadêmica responsáveis pela sua 

implantação.  

 

Figura 1 – Localização e delimitação da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. 

 

Fonte: Ministério da Integração Nacional (2016a).  

 

Diante dessa realização está um contexto de interiorização do ensino superior através 

de políticas públicas como o Programa de apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni)
1
 e do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do 

Ministério da Educação e, também, intensificação e coincidência de Políticas Públicas para o 

Desenvolvimento Regional, como o Programa de Promoção da Sustentabilidade de Espaços 

                                                           
1
  O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) foi criado 

através do Decreto n. 6.096 de 2007 e tinha como meta global a elevação gradual da taxa de conclusão média 

dos cursos de graduação em 90% e relação professor/aluno de 18 em cursos presenciais. Dentre as diretrizes 

constavam a redução da taxa de evasão e aumento de ingresso, especialmente noturno. Além da expansão, 

qualquer Universidade Federal existente poderia requerer o ingresso no Programa. 
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Sub-Regionais (Promeso) no recorte das mesorregiões diferenciadas iniciadas no Programa de 

Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF) e do Programa de Desenvolvimento 

Integrado e Sustentável do Semiárido na Macrorregião Nordeste do Brasil sob o comando do 

Ministério da Integração Nacional (MIN). 

Muitas das universidades federais criadas pelos Governos Federais FHC, Lula e Dilma 

são tributárias desse contexto de interiorização a partir dos marcos do Reuni pelos governos 

federais. O modelo de universidade adotado com vários Campi, ênfase na extensão 

universitária e atendimento especializado às demandas dos movimentos sociais visa também à 

promoção do desenvolvimento regional integrado e sustentável como forma de induzir o 

desenvolvimento de regiões estagnadas ou reprimidas, como estatui a Missão Institucional da 

UFFS:  

 

1. Assegurar o acesso à educação superior como fator decisivo para o 

desenvolvimento da Mesorregião Grande Fronteira Mercosul, a qualificação 

profissional e a inclusão social; 

2. Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, buscando a interação e a 

integração das cidades e estados que compõem a grande fronteira do Mercosul e seu 

entorno. 

3. Promover o desenvolvimento regional integrado – condição essencial para a 

garantia da permanência dos cidadãos graduados na Mesorregião Grande Fronteira 

Mercosul e a reversão do processo de litoralização hoje em curso (UFFS, 2016).  
 

As políticas de indução do desenvolvimento regional para o interior encontram-se de 

certa forma com a disponibilização de novos Campi de universidades federais em cidades 

médias ou cidades pequenas atendendo a critérios populacionais com maior frequência em 

municípios com população entre 50.000 e 100.000 habitantes compreendidas como polos de 

desenvolvimento e que nos permite relativizar a desconcentração em curso, interpretada na 

UFFS como deslitoralização, ao mesmo tempo em que afirma o papel de protagonismo de 

cidades distantes das capitais de estados.
2
 

A partir dos governos do Partido dos Trabalhadores a expansão do ensino superior se 

dá através da intensificação dessas políticas públicas do Ministério da Educação (MEC), com 

a criação de novas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) em contexto de expansão 

da Rede Federal de Ensino Superior coma ampliação da rede de institutos federais e de vagas, 

Campi e cursos nas universidades federais existentes, delineadas aqui como de reestruturação 

para as ditas universidades “consolidadas” criadas há mais tempo, sobretudo, anterior aos 

                                                           
2
  Nesse contexto, a UFFS é sui generis, apresentando dois Campi em municípios com menos de 20.000 

habitantes (Cerro Largo e Realeza) e um em Laranjeiras do Sul, com população próxima dos 30.000 habitantes 

segundo dados de estimativa do IBGE (2015).  
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anos 1990 e de expansão com a criação de novas universidades federais a partir do 

desmembramento ou da transformação de escolas superiores, estabelecimentos isolados ou 

antigas faculdades e de criação de “novas ex nuovo”, isto é, do zero.  

Muitas dessas universidades federais “novas” passaram a conviver com processo de 

implantação ainda durante os trâmites legislativos para sua criação e que passa a durar de 5 a 

10 anos e também com a ocorrência de expansão durante a implantação, como é o caso da 

UFFS influenciada por outras políticas públicas, como o caso do Programa Mais Médicos ou 

do Programa “Mais Engenheiros”, sendo que este último não prosperou. Um período prolífico 

de mobilização e desmobilização de atores sociais em busca de “trazer um Campus de 

Federal” passa a ser o expediente de políticos locais pelo interior do país com prevalência do 

Governo Federal em dispor de Campus em cidades com os critérios populacionais e dispondo 

de infraestrutura para contemplar tais políticas, mais uma vez com predileção por municípios 

de maior população. 

No caso da UFFS, ainda que a ação para criar uma universidade pública federal 

apareça somente nos Planos de Ação do Fórum da Mesomercosul a partir de 2007 e com esse 

recorte territorial, um conjunto de atores sociais como lideranças políticas locais, empresários, 

comunidade e principalmente os movimentos sociais da Via Campesina (Movimento dos 

Trabalhadores Sem-Terra – MST e Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB) e a 

Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar da Região Sul (Fetraf-Sul) passam a 

reivindicar do Governo Federal uma universidade na perspectiva de inclusão escolar e 

superação da desigualdade socioeconômica regional.  

Entre 2008 e 2009, as comissões especializadas instituem os critérios e indicadores 

para a criação e implantação inicial da UFFS, a partir da proposta multicampi demandada 

pelos idealizadores, passando-se a um processo de intenso debate em torno da localização dos 

Campi, dos cursos nas áreas afins às vocações regionais e da política de ingresso e 

permanência. Esses critérios para infraestruturas, como instalações provisórias, custos iniciais 

de implantação, processos seletivos para contratação de técnicos e professores, escolha de 

terrenos de “Campi definitivos”
3
 e projetos de expansão se configuraram e imprimiram uma 

marca indelével sobre a instituição, com deliberações parcialmente participativas que 

congregaram representantes dos mesmos Movimentos Sociais presentes na criação da 

                                                           
3
  O termo “Campi definitivos” refere-se ao local específico dos Campi e não à estrutura organizacional. Trata-

se, portanto, do canteiro de obras instalados nos terrenos disponibilizados. O termo foi largamente utilizado na 

instituição em oposição às instalações provisórias. 
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instituição e docentes especialistas apontados pelo Ministério da Educação para conduzir os 

Grupos de Trabalho.  

Nas reuniões e assembleias entre os atores envolvidos são propostos acordos para a 

implantar e expandir os Campi e que são parcialmente acolhidos por lideranças políticas do 

alto escalão que promoveram grandes alterações no desenho institucional inicialmente 

pactuado de três, e depois quatro Campi. Um Campus aprovado fora dos limites da 

Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul (Laranjeiras do Sul) gerou ressentimentos e 

frustrações quanto à legitimidade da participação. E o projeto de lei que foi ao Congresso 

Federal para aprovação ampliou o desenho em mais um Campus não previsto (Realeza), 

totalizando a criação de cinco Campi. 

Em 2009 uma Comissão é nomeada pela Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) na condição de tutora de implantação, que prioriza, com o aval da instituição, a 

procura de terrenos para edificar os Campi e instalações provisórias para atender a 

infraestrutura física inicial. Muito do legado do knowhow aprendido com essa implantação 

resultou em critérios mais afinados com a realidade local para o processo posterior de 

expansão para novos Campi. 

A localização dos Campi durante o processo de criação, com base nas definições dos 

grupos de trabalhos, foi alvo de intensas disputas políticas nas quais a coesão territorial dos 

grupos é colocada à prova. Ao final do processo que antecede a criação da UFFS firmou-se 

um pacto de encaminhamento para a expansão da universidade em algumas cidades da 

Mesorregião, ocorrida a partir de 2013 com a criação do Campus Passo Fundo. Em certa 

medida, a criação desse Campus reaviva os pactos estabelecidos e outros critérios vêm à tona 

com a experiência e o laboratório que é a implantação de uma instituição; no caso, multicampi 

e interestadual na expectativa de um Novo Programa Reuni 2, que acabou por não se 

confirmar.  

Em reuniões entre a equipe diretiva da UFFS e comunidade acadêmica, ventilou-se 

conformar critérios mais pragmáticos para a expansão de novos Campi a partir de grande 

contestação e celeumas envolvendo a expansão de Passo Fundo. Em decorrência disso, o 

Relatório da Comissão, que trata da expansão dos Campi da UFFS, contempla indicadores 

técnicos e objetivos de escolha. Esse impasse técnico-político advém principalmente da 

expansão, ainda no período pro tempore, do Campus Passo Fundo na esteira do Programa 

Mais Médicos do Governo Federal, quando a UFFS conquistou um novo Campus através de 

alinhamento interno entre gestores e lideranças político-partidárias presentes no Governo 

Federal: uma decisão “de gabinete” que trouxe consigo a possibilidade de mobilizar grande 
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número de atores sociais para expandir a UFFS e desmobilizar todos os envolvidos com o 

planejamento que vinha sendo colocado em prática.  

Posto isto, se delineia as perguntas de pesquisa: Os projetos de expansão em novos 

Campi da UFFS representam um novo modelo de desenvolvimento para a Mesorregião 

Grande Fronteira do Mercosul? Os indicadores e critérios de localização permanecem os 

mesmos? E em que medida as políticas públicas refletem uma nova noção de 

desenvolvimento na UFFS e na Mesorregião? 

Nesse ínterim, houve um replanejamento institucional do que fora consagrado em 

inúmeras reuniões e audiências públicas em andamento, além de projetos de expansão de 

Campus e reuniões para apaziguar os ânimos e manter a coesão interna dos atores envolvidos 

com a criação e a implantação da UFFS. No caso do Projeto do Campus Concórdia, vistorias 

e projetos para instalações provisórias e estudos de viabilidade, como no Campus Indígena, 

com pressupostos que se afastam do ou aderem ao desenho institucional inicial na visão de 

desenvolvimento dos envolvidos. 

A dissertação também se propõe a compreender os desdobramentos da expansão 

parcialmente planejada e os reflexos sobre o planejamento institucional ainda na etapa pro 

tempore. Existe uma evolução do desenho institucional ao longo do recorte temporal de 2009 

a 2015 após a vivência das etapas de instalação provisória e a implantação com relação à 

expansão de novos Campi? Em que medida os planos e projetos de novos Campi em 

expansão configuram dilemas institucionais para pensarmos a UFFS diante do recorte da 

Mesorregião Diferenciada Grande Fronteira do Mercosul? 

Esse tema guarda similaridade, em hipótese, com outras Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES) pelo contexto vivenciado com a expansão do ensino superior para o 

interior do Brasil. O replanejamento institucional decorrido de contextos parcialmente 

participativos tem a capacidade de mobilizar e desmobilizar os envolvidos, e na esteira de 

indicadores e critérios construídos, novos consensos podem ser produzidos pelo refluxo 

devido a novos pactos assumidos dentro das instituições. O movimento de expansão da UFFS 

é o que se pretende comprovar, por se tratar de interessante ponto de partida e discussão para 

compreender esse novo modelo de universidade pública e de ensino superior público, criados 

a partir do Governo FHC e amplamente intensificados durante os governos do Partido dos 

Trabalhadores de Lula e Dilma. 

O objetivo principal da presente pesquisa foi analisar a criação, implantação e 

expansão da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) na Mesorregião Grande Fronteira 

do Mercosul e o desenvolvimento regional. Os objetivos específicos foram: 1) Revisar a 
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Formação Sócio-Espacial da Grande Fronteira do Mercosul – Mesomercosul; 2) Comparar os 

indicadores de localização presentes nos projetos de expansão dos Campi da UFFS; 3) 

Investigar a relação entre políticas públicas e de desenvolvimento mesorregional e os projetos 

de expansão universitária; e 4) Compreender as disputas dos agentes do ensino superior 

público e a desigualdade socioeconômica presentes na criação, implantação e expansão dos 

Campi da UFFS. 

Outro ponto a considerar é a motivação pessoal para o presente trabalho, oriunda na 

minha atividade profissional como Arquiteto e Urbanista da Universidade Federal da 

Fronteira Sul desde 2010 para disponibilizar infraestruturas como: instalações provisórias, 

obras de infraestrutura urbana e edificações iniciais, como laboratórios, salas de aula e blocos 

administrativos – período este de grande entusiasmo, abundantes recursos e de grande 

materialidade. Não obstante a convicção de que estávamos disponibilizando um “laboratório 

de soluções”, sofremos enormemente com as dificuldades iniciais inerentes à implantação 

tardia e não anterior à criação da UFFS. Nesta minha breve experiência profissional, percebia 

que ao me deparar com a ideia de uma expansão ou da implantação, éramos (a equipe da 

Secretaria Especial de Obras da UFFS) constantemente acionados, chegando a desempenhar 

um papel de protagonismo nas ações, com tomadas de decisões que inevitavelmente 

acarretariam um legado para a instituição, e que também, de certa forma, espelhava um 

modelo institucional. 

A metodologia aplicada nesta pesquisa, quanto à sua abordagem, é do tipo qualitativo, 

e tendo em vista os objetivos e as questões de pesquisa, utilizou dados secundários, aqueles já 

existentes no âmbito da instituição. O norte da pesquisa foi basicamente qualitativo. Quanto à 

natureza, a pesquisa foi aplicada, pois objetivou gerar conhecimentos para aplicação prática, 

dirigidos à solução de problemas específicos. Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória, 

pois envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) utilização de entrevistas disponíveis na 

literatura com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e de 

questionários institucionais; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão 

conforme Gil (1996) e Minayo (2009). Esclarecemos que se prescindiu da aplicação dessas 

entrevistas semiestruturadas pela existência de entrevistas prévias encontradas na literatura, 

como Trevisol e Ló (2013), Costa, Costa e Barbosa (2013), Santos (2015) e de questionários 

institucionais aplicados em meados de 2016 pela Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan) da 

UFFS com o intuito de estabelecer prioridades orçamentárias diante de um cenário de cortes 

para educação sinalizados pelo MEC. 
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A pesquisa bibliográfica foi feita com base no levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios físicos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 

páginas de websites. A pesquisa documental recorreu a fontes mais diversificadas e dispersas, 

sem tratamento analítico, tais como: Tabelas estatísticas, atas de comissão, documentos 

técnicos produzidos por grupos de trabalho, relatórios de pesquisa, planos e projetos de 

expansão em novos Campi, portarias institucionais, leis e decretos, discursos de posse, 

boletins informativos, páginas de internet, jornais, revistas, relatórios e documentos oficiais. 

O referencial teórico e temático utilizado para compreender o desenvolvimento 

econômico e social presente na Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul e sua relação com 

o continente da Macrorregião Sul e a política de indução de desenvolvimento através da 

implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul baseou-se nos pressupostos do 

paradigma de Formação Sócio-Espacial (FSE) (SANTOS, 1982). 

Para Mamigonian (2011) é possível considerar três aspectos para apreender uma 

formação sócio-espacial: a) a identificação e a caracterização, ao longo do tempo, de 

elementos do quadro natural e do quadro humano, de forma a delimitar a sua unidade e 

localização espacial; b) relação entre sociedade e natureza assegurando sua localização 

temporal que se concretiza na base territorial geográfica e historicamente determinada; c) o 

conceito de formação social e que tem suas particularidades definidas espacial e 

temporalmente. Trata-se, portanto, de implicações geográfica, histórica e econômica.  

É preciso igualmente compreender o conceito de modos de produção, para o que nos 

valemos de Santos (1982, p. 87), que esclarece “As formas espaciais seriam uma linguagem 

dos modos de produção. Daí, na sua determinação geográfica serem eles seletivos, reforçando 

a especificidade dos lugares”. 

Ainda é possível utilizá-lo para fazer referência ao desenvolvimento desigual das 

sociedades que podem ser reveladas pela apresentação de dados básicos de regiões e cidades, 

e porque essas regiões e cidades se diferenciam umas das outras pela sua localização histórica 

e geográfica. 

O capítulo2 – Formação Sócio-Espacial da Grande Fronteira do Mercosul – busca 

compreender a realidade desse recorte espacial, sobretudo através da iniciativa de criação da 

UFFS para diminuir as desigualdades socioeconômicas na Mesorregião e Políticas Públicas 

de indução do desenvolvimento regional. Portanto, neste capítulo se discorre sobre as duas 

macroformações sócio-espaciais em confronto: latifúndio-pastoril do planalto e a pequena 

produção mercantil das colônias (VIEIRA; PEREIRA, 2009). O capítulo está estruturado de 

forma a analisar a contribuição de alguns períodos históricos, como: a) as missões jesuítico-
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guaraníticas; b) Tropeirismo e as primeiras estâncias; c) Erva-mate e a pequena produção 

posseira cabocla; d) A madeira e o empreendimento colonizador, e) As agroindústrias e a rede 

de cidades; e f) As Políticas de Desenvolvimento Regional na Mesorregião Grande Fronteira 

do Mercosul. 

Assim, propõe-se aqui analisar o processo de criação, implantação e expansão dos 

Campi da Universidade da Fronteira Sul (UFFS) no período de 2009 a 2015 na Mesorregião 

Grande Fronteira do Mercosul. Partiu-se do estabelecimento de “linhas do tempo” para 

analisar as diferentes abordagens sobre a criação, implantação e expansão da UFFS, 

prosseguiu-se com a criação de mais “linhas do tempo” que demonstrassem a caracterização 

de um padrão ou intencionalidade por parte das políticas públicas do fenômeno que estava 

ocorrendo na UFFS e nas demais IFES, já que se dispunha naquele momento de cartografia 

parcialmente analisada por Baumgartner (2014, 2015a e 2015b) e por Silva (2014a, 2014b e 

2015).  

Essas linhas do tempo foram separadas e agregadas em períodos que coincidem com a 

atuação no Governo Federal entre 2000 e 2016 para facilitar a leitura e evidenciar um padrão 

de atuação, em que pese representarem um contínuo processo que é um devir das coisas e 

fruto de um conjunto de causas, condições e escolhas que explicam o país, segundo Santos e 

Silveira (2000), e não apenas de um Governo. Por se tratar de um problema de método, ainda 

Santos e Silveira (2000) esclarecem que a lógica da geografia educacional tem sido definida 

por agentes nos diversos níveis do estado e da sociedade ao longo da história.  

 

E aí entram como fatores, as dinâmicas demográficas, o movimento da produção, as 

infraestruturas presentes, os níveis de renda, as qualidades e quantidades do 

consumo e as dinâmicas sócio-espaciais daí resultantes, assim como os níveis e as 

qualidades das aspirações da sociedade, isto é, dos indivíduos e dos grupos, que 

determinam também a maneira como a educação vai-se instalando, segundo uma 

lógica que inclui os lugares (SANTOS; SILVEIRA, 2000, p. 12). 
 

Para explicar o fenômeno de interiorização que coincide com um processo de 

desconcentração do ensino superior público, decidiu-se criar categorias de análise para as 

novas universidades federais criadas ao longo dos últimos dezesseis anos. São elas: a) 

universidades federais criadas por meio de transformação e ou desmembramento; b) 

universidades federais “novas”; c) universidades federais criadas com coincidência de atuação 

de Políticas de Desenvolvimento Regional (Promeso, PDFF e Conviver); c) Universidades 

federais para Integração Internacional; d) Universidades federais multicampi e interestaduais; 

e e) o modelo norte-americano de universidades federais funcionalistas. Estas são 
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basicamente as análises e aplicações que constam no capítulo 3 desta dissertação. Espera-se 

contribuir com o debate em curso sobre os impactos produzidos por essas IFES nos contextos 

regionais e locais em que estão inseridas. Utilizaram-se também alguns indicadores como 

população, localização, distância de capitais de estado, número de cursos de graduação e ano 

de criação e expansão para verificar as intencionalidades das Políticas Públicas de 

Desenvolvimento Regional e a implantação dessas IFES no território brasileiro.  

Neste capítulo 3 também se apresenta um percurso do antecedente e criação da UFFS 

no recorte espacial da Mesomercosul com relação à história institucional para além de uma 

história dos heróis, principalmente no tocante à ênfase no protagonismo dos movimentos 

sociais na criação da UFFS encontrada em boa parte da literatura e documentos institucionais. 

Buscou-se, basicamente, compreender as disputas presentes nos momentos distintos que 

foram reavivadas com a implantação e expansão através de novos planos e projetos de novos 

Campi que vão ao encontro do contexto da “guerra dos lugares” que Santos e Silveira (2000) 

identificaram em “O Ensino Superior Público e Particular e o Território Brasileiro”. Este 

capítulo, de certa forma, debate e discute a lacuna de 2000 a 2016 existente no Ensino 

Superior Público que os autores identificam nessa publicação como uma tendência a atingir o 

interior: 

 

O território é integrado, graças aos transportes e às telecomunicações, conhecendo, 

ao mesmo tempo, polarizações e difusões de nova natureza. O ensino superior 

interioriza-se, e as demandas de novas qualificações marcam a relevância dos 

saberes técnicos e, crescentemente, organizacionais (SANTOS; SILVEIRA, 2000, p. 

13). 
 

O capítulo 4 – O impacto local e regional da implantação da Universidade Federal da 

Fronteira Sul (UFFS), discute a repercussão dessa instituição através dos processos de 

implantação e expansão da Mesomercosul com relação a disponibilização de infraestrutura, 

capacidade instalada e vagas em cursos superiores nos municípios com Campi. Da mesma 

forma, discutem-se neste capítulo 4, a sistematização de projetos de expansão tratados 

internamente em comissão própria da UFFS, com atenção especial aos Projetos de expansão 

para os Campi Passo Fundo, Concórdia e Indígena e as repercussões locais e institucionais.



 

2 FORMAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL DA MESORREGIÃO GRANDE FRONTEIRA 

DO MERCOSUL – MESOMERCOSUL 

 

Os primeiros passos para definir uma mesorregião na Fronteira Oeste da Macrorregião 

Sul do Brasil remontam ao ano de 1997. Segundo o Portal do Fórum da Mesomercosul 

(2003a, 2003b) trata-se de uma iniciativa com base na experiência das Associações de 

Municípios em Santa Catarina e dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) no 

estado do Rio Grande do Sul com ferramenta de planejamento da Bacia Hidrográfica do Rio 

Uruguai. Naquele ano de 1997 foi apresentado ao Ministério do Orçamento e Planejamento 

um Plano de Desenvolvimento Sustentável para esse recorte geográfico. 

Posteriormente, em dezembro de 2000, houve a inclusão dos municípios vizinhos do 

estado do Paraná ao Sul do Rio Iguaçu por “compartilharem história e cultura semelhantes, 

além dos mesmos problemas de dinamismo econômico e demográfico” e também por já se 

terem iniciado os trabalhos para o estabelecimento de mesorregiões diferenciadas em 

discussão dentro do Ministério da Integração Nacional segundo Fórum da Mesorregião 

Grande Fronteira do Mercosul (2003a, 2003b).  

Uma primeira definição e o delineamento da Mesorregião Grande Fronteira do 

Mercosul tem sua origem na Lei 10.466, de 29 de maio de 2002, que dispõe sobre o Programa 

Grande Fronteira do Mercosul:  

 

Art. 1º. A ser implementado na área formada pelos Municípios dos Estados de Mato 

Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, cujas sedes estejam 

localizadas na faixa de até 450 km (quatrocentos e cinquenta quilômetros) de largura 

ao longo da fronteira do Brasil com a Argentina, o Paraguai e o Uruguai (BRASIL, 

2002). 
 

Essa Lei previa a promoção do cooperativismo, fortalecimento da agricultura familiar, 

reversão do processo de êxodo rural, integração ao Mercado Comum do Sul (Mercosul), 

estabelecimento de modelos de desenvolvimento sustentável e cooperação entre microrregiões 

homogêneas com criação de polos de desenvolvimento através dos denominados Arranjos 

Produtivos Locais (APLs). A Lei estabelecia ainda a prioridade de aplicação de recursos em 

instalação de centros de convivência rural, obras de infraestrutura de transporte e recursos 

energéticos, defesa sanitária, proteção do meio ambiente e a criação e expansão de núcleos 

de pesquisa científica e tecnológica. O programa deveria ser gerenciado pelo Ministério da 

Integração Nacional, recém-criado em 1999. 
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Contudo, somente a partir do Decreto 6.047, de 22 de fevereiro de 2007, que instituiu 

a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), foram criadas as Mesorregiões 

diferenciadas que assim foram definidas pelo art. 3º que traça as estratégias de 

desenvolvimento regional em diferentes escalas: 

 

Entende-se por Mesorregião Diferenciada o espaço subnacional contínuo menor que 

o das macrorregiões, existentes ou em proposição, com identidade comum, que 

compreenda áreas de um ou mais Estados da Federação, definido para fins de 

identificação de potencialidades e vulnerabilidades que norteiem a formulação de 

objetivos socioeconômicos, culturais, político-institucionais e ambientais (BRASIL, 

2007). 
 

Figura 2 – Linha do tempo sobre a atuação do Fórum da Mesorregião Grande Fronteira do 

Mercosul. 

 

Elaboração: Wellington Tischer. 

 

O Decreto 6.047/2007 compreendia ainda os espaços de faixa de fronteira 

compreendidos no art. 20 da Constituição Federal do Brasil como aqueles de 50 quilômetros 

de largura ao longo das fronteiras terrestres que compreendem os limites oeste, o Semiárido e 

as Regiões Integradas de desenvolvimento, o complexo geoeconômico e social, conforme art. 
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43 também da Constituição de 1988. Os objetivos dessa Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional constantes no art. 2º, dizem respeito à inclusão social, de 

produtividade, sustentabilidade ambiental e competitividade econômica.  

Segundo o referido Decreto, caberia ao Ministério da Integração Nacional conduzir a 

política e definir os limites territoriais das 14 mesorregiões diferenciadas. Destacam-se na 

Macrorregião Sul a definição da Mesorregião da Grande Fronteira do Mercosul, Vale do 

Ribeira e Guaraqueçaba, que engloba o litoral paranaense e paulista e a Mesorregião da 

Metade Sul do Rio Grande do Sul na região do bioma da pampa. 

Igualmente desempenhou papel de grande importância na criação da Mesorregião da 

Grande Fronteira Sul (GFM) a instalação de um Fórum em Erechim, em 28 de novembro de 

2002, que serviu de base para que grupos organizados nas associações de municípios e 

conselhos, institutos, agências de desenvolvimento, universitários e sociedade civil 

assumissem a postura de recuperar estratégias presentes no Plano de Desenvolvimento 

Integrado e Sustentável da Área da Bacia do Uruguai de 1997 conforme Perin, Damo e 

Bonetti (2003 apud FÓRUM DA MESORREGIÃO..., 2003a, 2003b).  

 A articulação desse Fórum com o Governo Federal é demonstrada pela presença de 

organizadores que ocupavam posições estratégicas dentro do Ministério da Integração 

Nacional preservadas na passagem do Governo FHC para Lula em 2003. 

Esse Fórum da Mesorregião produziu grande quantidade de documentos técnicos e 

relatórios, dos quais se destaca uma caracterização, entre 2003 e 2007, contendo os seguintes 

aspectos: a) grau baixo de urbanização em torno de 65%; b) presença de cooperativas e a 

tradição do associativismo; c) rendimentos médios 40% em comparação com os rendimentos 

da Região Sul; d) presença de dinamismo no setor agropecuário e agroindustrial; e) 

concentração de propriedades rurais de até 100 hectares com grande vulnerabilidade 

socioeconômica; f) emigração para outras regiões. 

Essa leitura da Mesomercosul foi repetida à exaustão pelas lideranças políticas em 

comitês, audiências, comissões e apresentações institucionais antes e durante a criação da 

UFFS. Corazza (2015) aponta o isolamento da vida política e a tardia incorporação à 

economia nacional como elemento comum e articulador em toda a região de fronteira que tem 

como peculiaridade uma história comum e idêntica entre os estados da Fronteira Sul.  

Além disso, é preciso considerar que a ocupação tardia desse território tem a ver com 

contexto do Brasil Colônia, marcado pela tropicalidade da indústria da cana-de-açúcar. É, 

portanto, a diferenciação climática de todo o território da Região Sul associada à cobertura 

vegetal conforme Figura 2, que demonstra as áreas de campo e de matas de araucária no seu 
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interior, que representaria um papel dominante de sua estrutura produtiva, segundo Vieira e 

Pereira (2009). 

As áreas de campo estão na gênese dos modos de produção predominantes, como a 

escravidão das charqueadas e o feudalismo dos campos pastoris, mas não asseguram a 

singularidade sulina na formação brasileira, no entender de Vieira e Pereira (2009). Corazza 

(2015) explica que tal formação aliada aos campos pouco contribuiu para defender o território 

e para ocupar o território sulino e conformar a Fronteira no Sul. Para Mamigonian (1990 apud 

ESPÍNDOLA, 2011) a ocupação de campos serão os “alicerces e o porão” da formação sócio-

espacial sulina com combinação natural e humana com contribuição na estruturação 

econômico-social até o sótão com a representação política desta resultante. 

Alguns autores, como Vieira (2011), Espíndola (2012) e Mamigonian (1997 apud 

ESPÍNDOLA, 2011) concordam com a contraposição entre duas macroformações: o 

latifúndio pastoril dos campos do planalto meridional e da campanha gaúcha com origem nas 

Missões Jesuíticas, pelas estâncias e economia do gado com estabelecimento do caminho dos 

tropeiros, e de outro lado a pequena produção mercantil do interior, que corresponde às 

colônias fundadas por alemães, italianos e eslavos. Condições feudais, pastoris e de 

extrativismo predominam nas primeiras em condições semelhantes às do nordeste brasileiro e 

um capitalismo extremamente agressivo nas segundas com grande dinamismo econômico, de 

grande singularidade no contexto brasileiro.  

Será com a ocupação das áreas de matas que coincide com o reflexo de sua rede 

hidrográfica com rios meândricos como o Uruguai, o Ijuí e o Iguaçu e seus afluentes que 

correm para oeste no território brasileiro e infletem para sul na região de fronteira com a 

Argentina e o Paraguai que se dará uma formação sócio-espacial pequeno mercantil e 

policultora com propriedades menores, porém mais igualitária à ocupação das zonas de campo 

e com uso mais intensivo do solo. Para Deves, Rambo e Miguel (2008, p. 3) existe uma 

recorrência entre a topografia e a divisão territorial-rural dessas áreas:  

 

Mesmo não englobando as bacias como um todo, é uma região ampla e 

relativamente diversa quanto ao relevo e vegetação, havendo regiões com relevo 

fortemente ondulado, com vegetação original de florestas, principalmente a oeste, 

onde predominam pequenas propriedades. Ao Sul há regiões relativamente planas, 

além dos campos de cima da serra no extremo leste, predominando médias e grandes 

propriedades desenvolvendo a criação extensiva de gado.  
 

Ainda que essas florestas iniciais tenham sido amplamente predadas pelo impulso 

capitalista colonizador, restam ainda enclaves de florestas, sobretudo em áreas de difícil 
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acesso ou protegidas por leis específicas, como parques. Continuam Deves, Rambo e Miguel 

(2008, p. 8) sobre uma caracterização física dessa Mesomercosul:  

 

A mesorregião localiza-se num espaço formado pelo planalto meridional, o qual 

apresenta formas geomorfológicas bastante heterogêneas. Suas cotas altimétricas 

variam de 300 metros a oeste em direção a Bacia Sedimentar do Paraná, chegando a 

1.200 metros na escarpa da Serra Geral.  
 

Figura 3 – Mapa de vegetação da Região Sul contrapondo áreas de campo correspondentes às 

savanas e estepes e áreas florestais na Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. 

 

Fonte: IBGE (2004 apud CORADIN; SIMINSKI; REIS, 2011). Adaptado pelo autor. 

 

Essas duas formações – feudal e mercantil – inserem-se no projeto colonial de 

ocupação de “terras vazias” e disputas entre a coroa portuguesa e espanhola e posteriormente 

as repúblicas platinas para controlar o comércio do Rio da Prata. Para isso, primeiro foi 
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ocupado o litoral, onde foram construídas as fortificações até a conquista da Colônia 

Sacramento e as armações de caça à baleia no litoral catarinense, após o fracasso do 

estabelecimento de açorianos nos campos do Rio Grande do Sul. Em locais de mata onde se 

praticava inicialmente a exploração de erva-mate da pequena produção posseira cabocla seria 

o início da macroformação colonial, com a expropriação de índios e caboclos e atividade 

extrativa de serrarias e madeireiras que se instalam nas matas de araucária. Na Figura 4, 

representação dos principais fluxos de colonização na mesorregião. 

 

Figura 4 – Mapa de zonas de colonização da Região Sul e Mesorregião Grande Fronteira do 

Mercosul. 

 

Fonte: Atlas Nacional do Brasil – IBGE (1966 apud VIEIRA; PEREIRA, 2009). Adaptado pelo autor. 
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2.1 AS MISSÕES JESUÍTICO-GUARANÍTICAS 

 

A organização social das Missões era mantida pelos padres da Companhia de Jesus, 

parte da qual se deve ao componente indígena; por isso, muitos autores preferem a 

denominação composta: Missão Jesuítico-guaranítica em vez de simplesmente jesuítica. 

Apesar de se terem dispersado no território do que hoje compreende a fronteira oeste dos 

Estados do Sul, desde Guaíra, no Paraná, até praticamente o Uruguai, essas missões legaram o 

gado criado solto que viria a ser a base econômica da Região Sul do Brasil Colônia. 

Para Pereira (2003) tanto no semiárido nordestino como em sua vasta área da Região 

Sul, as relações feudais de trabalho predominavam nas atividades ligadas à pecuária. Essa 

pecuária substituiu a caça ao índio pelos bandeirantes e seu papel despovoador, pela caça ao 

gado deixado para trás. 

 

Os jesuítas organizaram com os índios as estâncias, onde cultivavam os vários 

vegetais para a alimentação de todo o povo indígena reunido nas Reduções. 

Dedicaram-se especialmente ao cultivo e ao comércio da erva-mate. Nessas 

estâncias, mantinham também cerca de um milhão de cabeças de gado vacum, 

equino, suíno, caprino etc. (BICCA; BICCA, 2008, p. 166). 
 

Com a dissolução das reduções, Bicca e Bicca (2008, p. 167) esclarecem o que 

ocorreu:  

 

a desagregação daquele império teocrático, como consequência da expulsão dos 

padres da Companhia de Jesus da América, deixou, nas antigas estâncias dos Sete 

Povos, gado mais do que suficiente para, por meio de sua multiplicação, alimentar o 

tropeirismo e a indústria do charque por mais de um século. Consolidou-se, assim, o 

período de predominância econômico-social do gado.  
 

Segundo Vieira (2011), a macroformação a partir do planalto meridional brasileiro se 

dá numa base feudal-mercantil e tem profundo vínculo com o quadro natural, mais 

especificamente com elementos físicos e biológicos. Para Vieira (2011, p. 3) trata-se de: 

 

Um complexo de modos de produção primevo, que inteiramente combina o 

comunismo primitivo nômade e seminômade das populações indígenas, o 

patriarcalismo dos clãs bandeirantes mamelucos – preadores inicialmente de índios e 

depois de gado – e a teocracia jesuítica missioneira.  
 

Os índios sobreviventes, de maioria guarani, se dispersaram por toda parte meridional 

do Brasil, Argentina e Paraguai. Hoje, estes índios encontram-se reduzidos em Terras 

Indígenas por aqueles que não foram cativos pelos bandeirantes ou catequizados pelos 
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jesuítas, são os Jês meridionais, os Kaingangs. Estes Kaingangs representam na Mesorregião 

Grande Fronteira do Mercosul uma das maiores densidades de indígenas no Brasil com uma 

população de aproximadamente 30.000 habitantes em vinte terras indígenas de áreas 

relativamente pequenas se comparados aos índios amazônicos. Suas atividades principais são 

o trabalho assalariado rural como safristas, trabalhos urbanos em cooperativas ou 

agroindústrias locais, construção civil, artesanato ou o arrendamento para exploração agrícola. 

Alguns poucos indígenas não se encontram aldeados e foram assimilados pela 

população regional permanecendo igualmente excluídos pelos empreendimentos 

colonizadores e pelo coronel dono de estância, disputando espaço nas periferias das cidades 

com caboclos e colonos na esteira do processo de urbanização. 

 

2.2 TROPEIRISMO E AS PRIMEIRAS ESTÂNCIAS 

 

Assim, as primeiras estâncias foram estabelecidas no processo de domínio da 

propriedade da terra em regiões de manchas de campo a partir de Piratininga. Curitiba, Lajes e 

Viamão definiram o caminho das tropas em seu primeiro fluxo colonizador para abastecer de 

gado e muares a incipiente economia açucareira, da mineração nas Minas Gerais e Goiás a 

partir de meados do século XVIII e da posterior cafeicultura do Sudeste. Sobre o povoamento 

do interior, relatam Bicca e Bicca (2008, p. 162): 

 

Se o povoamento do litoral sul foi consequência da “descida” de vicentinos em 

busca do ouro, o retorno de seus descendentes com a “subida” do gado para 

Sorocaba gerou o litoral rio-grandense, por onde passaria o caminho ensaiado por 

Cristóvão Pereira de Abreu, em 1732, para levar gado ao centro do país. Investida 

que parece ter sido a primeira, em que pese a preexistência de vendas de gado no 

final do século XVII dos campos de Curitiba para Sorocaba. 
 

A formação dessas estâncias deveu-se a migrações incentivadas pela Coroa portuguesa 

de açorianos e madeirenses aos pampas gaúchos que, juntamente com as fortificações 

militares do litoral e a pequena produção mercantil incentivada pela experiência de 

colonização em pequenas propriedades no litoral, foram de fundamental importância para o 

domínio português em vasta área do território sulino, como explica Espíndola (2012, p. 4): 

“É, portanto, a partir desses movimentos de ocupação que se origina a primeira 

macroformação regional sócio-espacial, caracterizada pela criação de gado, nos campos e 

planalto, e a pequena lavoura, no litoral”.  
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Primeiramente era uma grande rota no caminho de Vacaria – Lages – Curitibanos – 

Ponta Grossa – Sorocaba, o mais antigo e próximo ao litoral percorrendo trechos evitando a 

Serra Geral e buscando caminhar sobre os divisores de águas das grandes macrobacias 

hidrográficas do Atlântico Sul, Uruguai,Iguaçu e Atlântico Sudeste. Abriu-se em 1728 a 

Estrada de Araranguá para outro fim: da nova economia do gado que permaneceria até 1740 

como única rota de tropa até Sorocaba. 

Embora ainda impregnada do espírito nômade, aos poucos a nova economia passa a 

sedentarizar-se, conforme nota Vieira (2011), e o meio de produção fundamental passa de 

móvel (homens e gado) para o fixo – a terra. Essa formação pastoril sul-brasileira se articula 

politicamente e passa a contrapor-se militarmente aos interesses do Império Brasileiro em 

1835. O pacto de poder assumido com a abertura dos portos e a independência permitiram que 

esses interesses prevalecessem a partir do segundo império. 

Não por acaso, como nota Vieira (2011), a Revolução Farroupilha, e posteriormente a 

República Juliana, alcançariam as terras de Lages no planalto catarinense e Laguna no litoral, 

por causa dos interesses econômicos em torno da economia do gado, demonstrando a 

distância político-administrativa que os separavam da província. A localização das terras úteis 

para a macroformação original se encontra, ainda conforme Vieira (2011), em áreas de campo 

conquistadas de acordo com as necessidades dos trajetos de percurso e frente a 

disponibilidade de recursos como terra e gado. 

O legado dessa formação é, sem dúvida, a presença, até hoje, de grandes fazendas que 

ainda se dedicam à pecuária pelas estâncias nas cidades da Figura 5, ou sua substituição pela 

política de árvore em Lages, Santa Catarina, e Palmas, no Paraná, ou de campos de trigo e 

soja no planalto sul-rio-grandense e a porção oeste ao sul do Rio Iguaçu, no Paraná. 

Outra rota se ofereceria somente em meados do século XIX a partir de Cruz Alta – 

denominado Caminho Novo da Vacaria. Os campos de Guarapuava e Palmas com travessia 

de gado pelo estreito Goio-En em Chapecó no Rio Uruguai e do Rio Iguaçu entroncando-se 

com os outros caminhos em Ponta Grossa, segundo Bicca e Bicca (2008), facilitado pela 

proximidade dos rebanhos deixados em Vacarias del mar pelos jesuítas. 

Esses caminhos conformavam uma alternativa construída e ocupada tardiamente, em 

1809, pelos capatazes dos fazendeiros dos Campos Gerais, segundo Espíndola (2012), e 

atravessando o território argentino, onde hoje é o oeste catarinense. Para Peluso Júnior (1991), 

dificultado pelas Terras de caíva (terras ruins), o grupo da bacia do Iguaçu, no Paraná, teve 

suas condições dificultadas duplamente pelas práticas de atear fogo na mata para produção 

pecuária e também do interesse do mercado paulista que passava dos rebanhos do couro para 
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a carne. A superação dessa condição de solo só ocorreria mais tarde, com resultados positivos 

da colonização, segundo Lago (1968). 

 

Figura 5 – Caminhos dos tropeiros e estabelecimento de cidades. 

 

Fonte: Extraído de Bicca e Bicca (2008). Adaptado pelo autor. 
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A ocupação consolida-se após 1839 com a construção de estradas entre o Rio Grande 

do Sul e estes campos, segundo Espíndola (2012), fazendo com que a mula fosse substituída 

pela ferrovia no findar do século XIX, no entender de Bicca e Bicca (2008). Outro detalhe 

interessante é que esse mesmo gado bovino serviria de base econômica para a segunda 

macroformação produzida pela indústria de processamento da carne a partir das charqueadas, 

conforme Bicca e Bicca (2008, p. 165): 

 

Por sua vez, o gado bovino, abandonado depois da expulsão dos padres da 

Companhia de Jesus, povoava as estâncias pós-jesuíticas desde meados do século 

XVIII abastecedoras do Tropeirismo e fornecedoras de matéria-prima para as 

charqueadas, que deram origem a Pelotas, no início do século XIX. 
 

O aprimoramento da indústria do frio – já que temos nessa parte do Brasil uma 

condição subtropical com inverno regular – por um lado como a opção pelo plantio e colheita 

do arroz e a rotação de culturas entre o trigo e a soja determinou, em algumas fazendas, a 

substituição do gado pela grande plantação nas beiradas da Mesorregião Grande Fronteira do 

Mercosul nas regiões dominadas por campos de altitude e planaltos. Destaca-se no estado do 

Rio Grande do Sul, como em Passo Fundo e Santa Rosa, o papel das cooperativas 

inicialmente tritícolas e capital da indústria e comércio de máquinas e equipamentos no 

avanço e na prevalência dos interesses de grandes latifundiários, além de promover uma 

reestruturação fundiária das colônias decadentes no noroeste do Rio Grande do Sul.  

Além de contribuir com uma reestruturação fundiária rural, sem dúvida o relevo 

influencia a exploração do espaço e a costura de políticas públicas elaboradas para 

determinadas atividades agrícolas, conforme apontam Deves, Rambo e Miguel (2008, p. 8) 

com relação ao investimento tecnológico nessas duas macroformações: 

 

As áreas planas favorecem a mecanização, favorecendo o binômio trigo e soja, ao 

contrário das regiões mais fortemente onduladas. Considerar essas diferenças 

geomorfológicas, é essencial quando se trata de políticas públicas, principalmente 

voltadas à agricultura, a qual é diretamente influenciada por tais variações. O alto 

número de arados ainda utilizados, apesar da modernização da agricultura, é em 

parte reflexo da inadequação da motomecanização ao relevo em áreas. Claro que não 

se pode deixar de considerar a descapitalização dos pequenos agricultores e a 

dificuldade em adquirir equipamentos mais modernos como outro fator.  
 

Ao lado da florescente fruticultura, laticínios e produção de vinho, outra importante 

atividade corresponde ao beneficiamento da madeira e a produção de papel, celulose e 

papelão nas regiões de planalto a partir de Lagoa Vermelha e Vacaria, passando por todo o 

planalto catarinense e adentrando no Paraná até o estado de São Paulo. Para Mamigonian 
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(2011, p. 113), essas atividades impedem o aparecimento de centros industriais: “Mais 

frequentemente indústrias isoladas e autossuficientes, constituindo uma estrutura 

superimposta à economia anterior latifundiária-pastoril e de numerosas serrarias de curta 

duração”.  

A estruturação fundiária na parte do extremo leste da Mesomercosul apresenta uma 

concentração fundiária atualmente entre 40 e 60% das propriedades com mais de 500 

hectares, conforme aponta o Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul, segundo Deves, 

Rambo e Miguel (2008), o que em parte explica um contexto de grande desigualdade 

econômica e social em contraposição às regiões que recepcionaram o empreendimento 

colonizador, que tem por base a distribuição menos desigual. 

 

2.3 ERVA-MATE E A PEQUENA PRODUÇÃO POSSEIRA CABOCLA 

 

A presença de mata densa de pinhais não permitiu efetivamente a conquista do gado 

em regiões do planalto norte catarinense e os limites do estado do Paraná em terras litigadas 

pelos dois estados. Em bosquetes sombreados combina-se a presença de grandes ervais que a 

partir do Paraná e posteriormente em Santa Catarina configuraria uma exploração comercial 

predominante entre a metade do século XIX e o limiar do século XX. Inicialmente, conforme 

aponta Vieira (2011), utilizou-se mão de obra escrava, e após a abolição, agregados e peões 

atribuíram valor ao possível excedente encontrado ao longo do caminho das tropas. Os ervais, 

portanto, ao longo do planalto catarinense adentravam o estado vizinho: 

 

Os que se situavam em plena floresta eram utilizados pelos posseiros, camponeses, 

caboclos – excedente populacional dos latifúndios, índios de origem missioneira, 

negros, mestiços, que já haviam sido escravos e agregados – que se embrenham 

mata a dentro e vão ocupando as terras florestadas do planalto (VIEIRA, 2011, p. 1).  
 

De certa forma, a macroformação sócio-espacial de domínio feudal acompanha a 

posse cabocla. Essa formação social cabocla era marcada pela posse, em detrimento da 

propriedade, anteriormente permitida aos latifundiários e posteriormente, aos colonos. Vivia-

se nesses locais com o que se coletava, de caça, pesca e pequeno rebanho, principalmente de 

porcos, criados para subsistência com instrumentos rudimentares e comércio incipiente.  

Destaca-se também como contribuição à formação sócio-espacial nessa ocupação a 

presença da americana Southern Brazil Lumberand Colonizations Co. do industrial americano 

Percival Farqhuar em terra contestada entre Paraná e Santa Catarina no meio-oeste e planalto 
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num processo de expropriação de caboclos, desmatamento e escoamento através de ferrovia 

para vendê-la posteriormente a colonos vindos do Rio Grande do Sul. 

Os colonos chegaram pelo Rio do Peixe atraídos pela exploração da madeira pela 

companhia de Percival Farqhuar, que também assumiria a construção, do trecho em solo 

catarinense, da complementação da Ferrovia São Paulo – Rio Grande. Peluso Júnior (1991, p. 

266) registra que essa estrada de ferro também deu grande impulso à exploração mais a oeste: 

 

Mediu-se também, Brazil Development and Colonization Company, terras do 

município de Chapecó, por não as ter encontrado devolutas junto à estrada de ferro. 

Constituíram-se, então, no vizinho Estado sulino, fortes firmas que adquiriram 

grande glebas à Brazil Development em todo o oeste catarinense, onde a companhia 

tinha suas concessões. Estas firmas compraram, também, fazendas em terras de 

mato, dividindo-as em lotes.  
 

Houve grande revolta, porquanto nessas terras, onde o Rio do Peixe, que deságua no 

Rio Uruguai na altura da atual Joaçaba, e onde residiam caboclos, desterrados e peões 

dedicados ao extrativismo da erva-mate e trabalhos subalternos que foram expulsos para dar 

lugar ao empreendimento de Farqhuar, acelerado pelas iminências de um pretenso conflito 

com a Argentina devido ao ganho de causa nessas terras arbitradas pela Questão de Palmas, e 

posteriormente a venda a colonos, como nota Peluso Júnior (1991), já adaptados às condições 

materiais do empreendimento colonizador.  

Entre os anos de 1912 e 1916, a Guerra do Contestado aniquilou peões revoltos pelas 

forças da República para garantir o empreendimento extrativista da madeira de capital 

americano e do empreendimento colonizador. As disputas pela terra entre descendentes de 

maragatos, aventureiros, fanáticos religiosos, trabalhadores da ferrovia, fugitivos e defensores 

de suas terras de forma comum nos chamados faxinais até hoje presentes no Planalto Norte e 

na porção de planaltos da bacia do Iguaçu contra latifundiários. 

Ainda que não se possa falar em formação sócio-espacial cabocla por causa da 

assimilação da forma social hegemônica trazida pelos colonos do Sul, conforme Dias e 

Castelano (2015), a ocupação cabocla, com suas primitivas práticas em áreas de florestas, 

tornou-as embrião da gênese de muitas cidades com seus povoados no sudoeste do Paraná, 

segundo Casaril e Sampaio (2015). 

Deves, Rambo e Miguel (2008) entendem que o próprio fato de os caboclos não 

possuírem títulos de propriedade, somente a posse, num momento em que não havia estatuto 

específico, chegando a ser repudiado pela política oficial, possibilitou a sua assimilação ou 

expulsão da terra em favor dos projetos oficiais de colonização naquele espaço. 
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2.4 A MADEIRA E O EMPREENDIMENTO COLONIZADOR 

 

A partir da década de 1820 foram estabelecidas no Rio Grande do Sul com as colônias 

alemãs do Rio dos Sinos e São Pedro de Alcântara em Santa Catarina, e como nota Waibel 

(1979, p. 231): “Todas em lugares onde o caminho das tropas e de gado entravam e saíam da 

selva. O parcelamento das sesmarias pelos proprietários de campos em áreas de mata 

favoreceu a compra e venda por parte dos filhos dos primeiros imigrantes”.  

Diferentemente de outras regiões brasileiras, na colônia foi concedida a estrangeiros 

não-ibéricos pela coroa portuguesa no Brasil a possibilidade de utilizar a terra, mas não 

somente a agricultura era praticada, mas também outras atividades diversificadas que viriam a 

ser a gênese de uma economia industrial, embora a maioria não passasse de uma economia de 

subsistência. Como se vê na Figura 6, esse empreendimento durou e se direcionou 

primeiramente para oeste e posteriormente para norte, em praticamente um século e meio de 

pioneirismo com avanço para novas frentes segundo Deves, Rambo e Miguel (2008). 

Sucessivas ondas de migração ocorreram inicialmente para oeste e depois no sentido 

sul-norte. Seriam esses os primeiros imigrantes gaúchos, principalmente italianos e alemães, 

que ingressaram por volta de 1850 e que, a partir da metade do século XIX, viriam a colonizar 

todo o centro e noroeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e que em um século, 

superariam o sudoeste do Paraná num processo migratório que, em linhas gerais, continuaria 

ao findar do século XX, pela fronteira adentro do Paraguai, superando o cerrado e adentrando 

a Amazônia. 

Entre 1849 e 1874 o governo provincial estabeleceu cinco novas colônias alemãs entre 

Santa Cruz e Santo Ângelo nas encostas florestais, enquanto as colônias italianas predominam 

na encosta superior do planalto sul-rio-grandense, nas colônias de Caxias do Sul, Garibaldi e 

Bento Gonçalves, onde predomina a mata de araucária. Os fluxos migratórios correspondem 

ao avanço tardio de relações capitalistas de produção na Europa e o atraso nos processos de 

unificação dos estados nacionais na Itália e na Alemanha, levando um contingente grande de 

migrantes a buscar novas oportunidades, conforme Vieira e Pereira (2009). 

Ainda, Vieira e Pereira (2009) consideram que os núcleos coloniais fundados 

imprimiram novo dinamismo econômico, muitas vezes assimilando a formação cabocla e 

posseira, e com a produção mercantil consolidando uma formação sócio-espacial singular que 

daria origem a um capitalismo extremamente agressivo, se comparado a outras regiões 

brasileiras. 
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Após a Guerra do Paraguai, com o advento da República, o processo de colonização 

oficial amplamente incentivada pela coroa portuguesa não terminou, nem terminaria com a 

República de 1930, como ensina Peluso Júnior (1991). Durante a primeira república, o 

Governo Federal passou a comercializar as terras de florestas isoladas entre os Rios Jacuí e 

Ijuí por causa da construção da estrada de ferro que interliga as cidades de Cruz Alta, Passo 

Fundo e Santa Maria. A última colônia a ser estabelecida no Estado do Rio Grande do Sul, 

segundo Waibel (1979), seria a colônia de Erechim, às margens do Rio Uruguai. 

A ocupação da última porção de terras de Santa Catarina ocorreria somente a partir do 

início do século XX, após resolver a questão de terras entre Brasil e Argentina arbitrada em 

1895 em favor do Brasil na região oeste. Para este fim, a República instala duas colônias 

militares ao final do século XIX para conformar a fronteira e mobilizar tropas em Chopim e 

em Chapecó. 

Já uma segunda leva de colonos foi trazida por companhias colonizadoras de capital 

nacional, vindos do estado vizinho do Rio Grande do Sul. As terras foram retalhadas por lotes 

de 10 a 30 ha, que seriam vendidas a descendentes de italianos e alemães do Rio Grande do 

Sul, ainda segundo Espíndola (2011). A Sociedade territorial Mosele, Eberle, Ahrons e Cia, 

entre outras, intensificou o comércio de terras no Oeste Catarinense. 

 

Figura 6 – Fluxo migratório e o empreendimento colonizador entre 1824 a 1960. 

 

Fonte: Deves, Rambo e Miguel (2008). 
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À época havia predileção por terrenos de florestas onde a topografia é mais 

acidentada, como nota Lago (1968), por seus solos de melhor reputação pela decomposição 

vegetal, da possibilidade de uso de ferramental como enxadas e arados e da possibilidade de 

utilizar a madeira para aproveitamento dessas em detrimento das áreas de campo, que além de 

serem desprezadas pelos índios para a prática da agricultura, também o foram pelas 

companhias colonizadoras num primeiro momento. 

A esse respeito, Casaril e Sampaio (2015) refletem sobre as condições materiais e 

topográficas impostas na localização de campos para pecuária e empreendimentos de 

colonização com produção mercantil nas terras do sudoeste do Paraná, que começaram a se 

expandir para na direção do Oeste a partir de Palmas e Clevelândia: 

 

Além de esta região contar com um relevo bastante acidentado, fator limitante para a 

utilização e conservação dos solos, que favorece a erosão e dificulta a utilização de 

maquinários, o que na prática carecia de maiores complexos cuidados com relação 

às áreas campestres (CASARIL; SAMPAIO, 2015, p. 8). 
 

O Paraná presenciou a marcha colonizadora entre 1870 e 1880, nas cidades de 

Curitiba, Ponta Grossa, Castro e Lapa. Após a primeira década do século XX deu-se início ao 

estabelecimento de colônias em Prudentópolis e Guarapuava, destacando-se colônias de 

imigrantes de origem eslava com aproveitamento e extrativismo da araucária nas terras do 

entorno da Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande (WAIBEL, 1979). 

Nas imediações da Serraria, já em pleno século XX, ocorria o fluxo migratório das 

novas colônias no estado do Paraná, em parte também fomentadas e comercializadas pelo 

Governo Federal, conforme levantam Casaril e Sampaio (2015) sobre a Companhia Agrícola 

Nacional General Osório (Cango) no sudoeste do Paraná.  

Dedicadas ao extrativismo intensivo de erva-mate e madeira, grandes empresas 

castelhanas e britânicas recrutavam guaranis modernos, na maioria paraguaios, em sistema 

conhecido por obrages ao longo dos rios Paraná e Iguaçu, construindo jangadas e escoando a 

produção pelas barrancas desses rios até Encarnación, no Paraguai, e Posadas, na Argentina. 

De certo modo, essa forma predatória, que durou de 1880 a 1930, antecede a exploração por 

colonos, que recebiam a terra nua para prática da policultura, segundo Dias e Castelano 

(2015). 

A exploração da madeira foi substituída por grupos capitalistas de gaúchos e 

catarinenses na esteira do empreendimento colonizador através de serrarias no sudoeste do 

Paraná, que, a partir do Governo Getúlio Vargas e de seu programa de ocupação da fronteira 
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conhecido por “Marcha para o Oeste”, puderam destinar a produção pelo território nacional 

com a abertura de estradas para os principais portos e aí exportar a madeira para a 

reconstrução pós-guerra. Em Santa Catarina, deu-se de forma inversa: com o declínio das 

obrages, passou-se a exportar madeira pelo Rio Uruguai a partir de 1930 para o decadente 

comércio pelo Rio da Prata. 

No estado de Santa Catarina, o comércio da madeira foi em parte realizado por via 

fluvial ajudado pelas enchentes do Rio Uruguai, que permitiam que agricultores se 

aventurassem e se tornassem “balseiros”, superando o Salto do Yucumã a jusante para vender 

toras de árvores nativas para comerciantes em Paso de los Libres, na Argentina, a cerca de 

500 km, regressando pelas picadas existentes. Essa atividade econômica floresceu entre os 

anos de 1930 e 1950, e com a abertura de estradas a partir de 1960 até os portos e mercados 

consumidores, essa prática cessou. 

Para Espíndola (2012), essa segunda etapa do processo de formação sócio-espacial foi 

decisiva para criar uma nova estrutura econômica e social com formação mercantil 

semelhante ao povoamento do nordeste dos EUA, nas proximidades de Chicago, pois 

contrastava com a macroformação pecuarista e extrativista do planalto e dos campos pela 

diversificação das atividades, como presença de pequenas oficinas, artesanato e manufaturas. 

Porém, a macroformação sócio-espacial legada pelas companhias colonizadoras teve 

grandes percalços. Peluso Júnior (1991) retrata a dificuldade de adaptação e impossibilidade 

de retorno à pátria e um primeiro momento e também da dificuldade de deslocamento até as 

capitais dos referidos estados nas primeiras décadas. Basta notar que a 500 km de distância 

não havia estradas pavimentadas até a metade do século XX. 

No extremo-oeste de Santa Catarina, conforme aponta Lago (1968) e no sudoeste e 

oeste do Paraná, a marginalização violenta de “posseiros” e a ocupação por “intrusos” de 

companhias colonizadoras gaúchas ocorreu da mesma forma, porém com menor intensidade, 

a reboque do que foi a ocupação do meio-oestecatarinense. Waibel (1979) nota que ainda nos 

anos de 1950 essas áreas eram consideradas pioneiras para o capitalismo, com a introdução do 

empreendimento colonizador. 

Outros conflitos deram-se por revolta armada de agricultores devido aos processos 

abusivos e truculentos, com assassinatos, para promover “regularizações” na Companhia 

Industrial Territorial Ltda. (Citla) de terras que haviam sido compradas da estatal Companhia 

Agrícola Nacional General Osório (Cango), entre 1950 e 1960. Para apaziguar o conflito, foi 

criado em 1961 o Grupo Executivo para Terras do Sudoeste do Paraná (GETSOP) com 

atividade até 1973 por meio do instituto da desapropriação das terras para regularizar a 
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economia da madeira. Durante essas décadas de 1950 e 1960 intensificou-se a derrubada da 

mata de araucária no Sudoeste por causa das incertezas sobre a propriedade, conforme 

apontam Dias e Castelano (2015). 

Para Corazza (2015), o sudoeste do Paraná é uma região dentro da Mesorregião da 

Fronteira Sul (Mesomercosul) ocupada tardiamente e onde tudo acontece de forma acelerada 

em curto espaço de tempo, com a formação da agricultura de subsistência, a pequena 

propriedade, reconcentração de terras e a transição para agricultura em torno da soja e de 

alimentos.  

Houve também a reestruturação fundiária com o estabelecimento de novas colônias e 

novas frentes de ocupação. Com a diminuição da produtividade e da rentabilidade pela 

atomização do lote devido à herança, sucessão e principalmente o avanço da técnica e 

investimento, conforme aponta Briskievicz (2010), entre os anos de 1940 e 1960, os pequenos 

pecuaristas se sujeitam a vender as terras, em boa parte com boas condições por se tratar de 

terras planas, a grandes proprietários no sudoeste do Paraná, como explica Corazza (2015, p. 

312) sobre as terras de menos de 50 hectares atingidas nesse processo: 

 

A produção de alimentos básicos cedeu lugar à produção de soja, que é favorecida 

pela alta fertilidade e a topografia do solo, favorável a mecanização. Ao mesmo 

tempo, a difusão do cultivo da soja numa agricultura empresarial altamente 

mecanizada provoca um processo de concentração fundiária. 
 

Outro aspecto interessante apontado por Deves, Rambo e Miguel (2008) é o de busca 

por novas frentes devido ao esgotamento e atomização de terras por sucessão com explosão 

demográfica típica desse modelo de famílias com vários filhos e, principalmente, da prática 

do sistema de queimadas colocando em crise rapidamente o empreendimento inicial, levando-

o a buscar novas terras agricultáveis. Segundo esses autores, a sedimentação definitiva 

ocorreu assim:  

 

[Ao sistema de queimadas] se sucedeu um sistema de cultivo de pousio de curta 

duração e com preparo superficial do solo. Posteriormente, pode-se destacar a 

passagem desse sistema de rotação de terras para rotação de culturas, com o uso de 

cultivo de inverno como forma de adubação e recuperação de fertilidade do solo. 

Neste período passa-se a utilização do esterco, o que anteriormente não era possível 

devido aos pequenos rebanhos bovinos e suínos (DEVES; RAMBO; MIGUEL, 

2008, p. 16). 
 

Muito embora essa reestruturação tenha ocorrido no Sudoeste do Paraná, 

principalmente pela baixa declividade do relevo naquela região, Deves, Rambo e Miguel 

(2008) referem uma distribuição fundiária com predomínio de pequenas propriedades, que 
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aumentam 10% entre as décadas de 1960 e 1995, constituindo em 2008 cerca de 88% das 

propriedades rurais com menos de 100 hectares. Para esses autores, na Mesorregião se 

evidencia ainda a presença de agricultura familiar, demandando, por sua vez, políticas 

públicas para atendimento especializado a essa população, o que só viria a ocorrer 

recentemente, não obstante o atendimento ao modelo agroindustrial da carne. 

Na esteira desse processo de exclusão, entre os anos de 1943 e 1946, parte da 

Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul vivenciou uma divisão político-administrativa. O 

território do Iguaçu, com capital na cidade de Laranjeiras do Sul, no Paraná, onde há 

atualmente um Campus da UFFS, foi uma breve experiência que representa uma tentativa de 

superação das desigualdades regionais. Peluso Júnior (1991, p. 282) reflete sobre esse 

período: 

 

Os piores tempos de omissão do Governo de Santa Catarina passaram quando foi 

criado, em 1943, o território do Iguaçu, abrangendo o município de Chapecó (que 

então ocupava toda a região oeste) e grande parte do sudoeste paranaense. Em 1946 

foi o Território extinto e Chapecó voltou à comunidade catarinense, mas dela a 

população, que anteriormente não integrara, ficara mais afastada ainda.  
 

Figura 7 – Território Federal do Iguaçu, com sobreposição da Mesorregião Grande Fronteira 

do Mercosul. 

 

Fonte: <http://estadodoiguacuagora.blogspot.com.br/>. Adaptado pelo autor (2016). 

 

http://estadodoiguacuagora.blogspot.com.br/
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2.5 AS AGROINDÚSTRIAS E O MODELO AGROEXPORTADOR 

 

Ao mesmo tempo em que a estrutura em torno das estâncias herdadas do movimento 

do tropeirismo propiciou a base de instalação das charqueadas e primeiras indústrias de carne, 

a gênese da indústria de carne nas áreas de pequena produção mercantil está atrelada aos 

pequenos comerciantes que se destacaram no beneficiamento de banha, conservas e salames 

de carne, ganhando novo impulso com a macroformação colonial, conforme nota Espíndola 

(2012). É de se destacar também para o impulso dessas relações mercantis até a industrial, a 

presença de bodegueiros e proprietários de armazéns na comercialização e desenvolvimento 

de relações dentro das colônias, conforme apontam Dias e Castelano (2015). 

Em um primeiro período as exportações de derivados da carne bovina estavam ligadas 

ao capital anglo-platino, inicialmente nos pampas gaúchos, que, a partir de Pelotas até a Barra 

do Quaraí, exploraram a produção de conservas e enlatados entre 1910 e 1929 e tinham uma 

posição estratégica ao dispor dos Portos de Rio Grande e de Montevidéu para abastecer o 

mercado da Primeira Guerra Mundial. Nesse período nascem 12 novos frigoríficos, dos quais 

seis de capital nacional no Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, muitos 

especializados no abate, resfriamento, congelamento e produção de enlatados e derivados de 

carne bovina, ovina e suína. 

A partir de 1920, com a crise da exportação da carne devido ao bloqueio do mercado 

europeu, grandes frigoríficos de carne bovina e enlatados em Pelotas foram à bancarrota, 

juntamente com a economia das charqueadas, que perdiam em competitividade para os 

frigoríficos mais próximos do centro consumidor do Brasil, que estava entre Rio de Janeiro e 

São Paulo.  

A partir do comércio e da produção de derivados de porco há um novo impulso com a 

instalação de plantas industriais no oeste catarinense por firmas italianas e ítalo-brasileiras. 

Convém destacar, também, a participação de cooperativas de pequenos produtores mercantis e 

pequenos comerciantes locais, conforme explica Espíndola (2012), desta vez para abastecer a 

demanda dos emergentes barões do café em São Paulo e, muitas vezes, para o próprio 

mercado interno regionalizado. 

Nessa região oeste de Santa Catarina, comerciantes ascenderam e obtiveram 

privilégios no período em que se estruturava um novo pacto de poder em torno do Governo 

Vargas, segundo Espíndola (2012), com o direcionamento da estrutura produtiva agrícola para 

abastecer a estrutura urbana, que impulsionou o processo de substituição de importações, 
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conforme esclarece Mamigonian (2011), e alijamento dos interesses britânicos em favor do 

florescente interesse americano. 

Nesse período, o Governo Vargas subsidiou a produção do meio-oeste com a 

exportação pela Ferrovia São Paulo – Rio Grande, disponibilizando vagões gratuitamente 

entre 1932 e 1943 para garantir seus interesses nos mercados consumidores do sudeste. Além 

disso, houve uma diversificação produtiva que, além da exportação de derivados, como banha 

e salame, exportavam-se suínos vivos para os frigoríficos do sudeste do Brasil. 

 
Assim, o Oeste nasce especializado na oferta de animais, enquanto os frigoríficos do 

Sul e Nordeste do estado, juntamente com os do Rio Grande do Sul, sofrem com o 

elevado número de pequenos negócios que se diversificam para abastecer a 

economia local (ESPÍNDOLA, 2012, p. 10). 
 

A partir da década de 1940 haveria um reposicionamento da indústria da carne com a 

junção de capitais de pequenos comerciantes para reduzir despesas e competir com os grandes 

atacadistas e frigoríficos do interior de Minas Gerais e São Paulo, além de estratégias de 

superação da crise interna com aprimoramento constante, renovação de máquinas e métodos 

de trabalho e enquadramento de mão de obra com redução de custos (MAMIGONIAN, 2011).  

Nas palavras de Mamigonian (2011), trata-se do caso mais bem-acabado de 

agroindústria no Sul do Brasil. Além das empresas Sadia, Perdigão e Seara, com controle 

familiar até a década de 2000, como Atílio Fontana e Saul Brandalise, assistiu-se à ascensão 

de empresas pequenas e médias ligadas ao cooperativismo que se tornaram de grande porte, 

como a Aurora, em anos recentes. 

Espíndola (2012) aponta alguns fatores, como o direcionamento de investimentos e 

maquinários para elaborar produtos com maior valor agregado, como salames, defumados e 

presuntos para abastecer classes com poder aquisitivo mais elevado, compensando assim o 

atraso tecnológico em relação aos frigoríficos do Sudeste, além da contratação de técnicos 

especializados de empresas europeias. Espíndola (2012) atribui ainda à localização geográfica 

caráter progressivo da diferenciação e inovação tecnológica para superar as crises ao longo do 

século XX. 

Nas palavras de Vieira e Pereira (2009), o isolamento regional se romperia com a 

herança histórica da pequena produção mercantil e do latifúndio ligados ao mercado interno 

ampliado pela capacidade produtiva e consolidada no Brasil como um parque industrial não-

periférico. 

Destaca-se também a importância do crescimento do complexo frigorífico e do 

impulso ao setor eletrometalmecânico para assistência técnica e modernização de máquinas e 
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equipamentos para abate, processamento, industrialização e transporte de carnes para vários 

países latino-americanos, asiáticos e outros mercados a partir do oeste de Santa Catarina, 

segundo Corazza (2015). Esse autor atribui ainda à inovação tecnológica o escoamento da 

produção através de câmaras frigoríficas até os principais portos da Região Sul, dando lugar a 

uma espécie de cluster cooperativo de empresas do mesmo ramo (Sadia, Aurora, Perdigão e 

Seara) concentradas em um mesmo local, concorrendo entre si, porém através do meio técnico 

cooperando entre si e buscando aumento de eficiência e produtividade. 

Da mesma forma está associado à economia de grãos nas regiões de campos e terras 

compradas por latifundiários com a decadência de antigas colônias ao longo da segunda 

metade do século XX nas regiões de campos ligadas à primeira macroformação sócio-

espacial. Equipamentos agrícolas, silos e armazéns para armazenamento de grãos a partir de 

1940, além do avanço do setor produtor de insumos, sementes, fertilizantes, agrotóxicos nas 

regiões de plantio de milho, trigo e soja com maior presença do Paraná e no Rio Grande do 

Sul, segundo Corazza (2015). 

Outro marco importante é o sistema de integração entre os produtores e indústria que 

se inicia com Atílio Fontana na Sadia, em Concórdia, e passa a ser modelo para a indústria da 

carne no oeste catarinense, conforme Espíndola (2012). Concebido inicialmente com 

contratos informais entre agricultores e frigoríficos, o modelo passa a contratos formais, mais 

rígidos, com obrigações para adesão de normativas e orientação técnica e pagamento de 

insumos, medicamentos até a compra da produção. Para Corazza (2015, p. 306): “Neste 

estágio de integração, pode-se dizer que o conhecimento, a capacidade produtiva e a 

organização da produção ainda pertenciam aos agricultores, que exerciam diretamente o 

controle e o comando do processo produtivo”. 

Ainda que o modelo agroindustrial tenha rompido as fronteiras do estado de Santa 

Catarina, com a promoção de transformações nas redes urbanas de cidades como Francisco 

Beltrão e Dois Vizinhos, no Paraná, e principalmente em todo o oeste catarinense, com 

estabelecimentos industriais da empresa Sadia, atual BRF, entre os anos de 1980, coincide 

neste momento uma profunda reestruturação na suinocultura e na avicultura que havia sido 

introduzida pela empresa Sadia Ltda. na década de 1960, com destaque para a importância 

regional dos municípios de Chapecó e de Concórdia. 

Para Espíndola (2011), houve a combinação de estratégias de inserção no mercado 

interno a partir dos anos 70 com garantia de fontes fornecedoras de matéria-prima por parte da 

Sadia e da Perdigão com a instalação e aquisição de unidades no oeste de Santa Catarina e 

sudoeste do Paraná para aves e genética de suínos e grãos no meio-oeste, respectivamente. 
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Além da inserção por meio de inversões (inovação tecnológica e de produção com inserção e 

manutenção de posicionamento) no em outras cadeias produtivas, como soja e 

reflorestamento no oeste e noroeste do Rio Grande do Sul. Essa atividade perdurou e foi 

reforçada durante os anos 80 com inversões sobre outras cadeias, como trigo, bovinos, grãos, 

industrializados e aquisição de novas plantas industriais.  

Entre os anos de 1985 e 2010 as agroindústrias gestadas no oeste catarinense 

expandem suas plantas por todo o oeste e meio-oeste catarinense adquirindo pequenos 

frigoríficos no Paraná e Rio Grande do Sul e São Paulo. Mamigonian (2011, p. 111) descreve 

essa dispersão das agroindústrias no território nacional: 

 

Com a construção de estabelecimentos gigantescos e crescente controle da 

produtividade dos colonos com preços baixos pagos a eles e os preços do oligopólio 

alcançado no mercado nacional, o oeste de Santa Catarina tornou-se a região mais 

importante do Brasil nos produtos acima referidos [carne suína e aves] e partiu para 

a exportação maciça de aves congeladas e outros produtos aos mercados mundiais.  
 

A partir da década de 1990 as grandes agroindústrias de suínos e frangos (Aurora, 

Sadia, Perdigão e Seara) ganham o mercado nacional no setor e passam a disputar o mercado 

internacional, no qual Estados Unidos da América (EUA) e França participam, privilegiados 

pelo protecionismo e por subsídios. Por um lado, haveria um movimento de fusões e 

aquisições conforme Espíndola (2011, p. 139) destaca: “Ocorreram movimentos de empresas 

nacionais adquirindo empresas nacionais, empresas nacionais incorporando multinacionais e 

multinacionais absorvendo nacionais”.  

A abertura econômica obriga essas empresas à reestruturação, incluindo a 

reespacialização na direção de mão de obra mais barata, principalmente no Centro-oeste e 

Norte do país com investimentos públicos através do Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e Banco do Brasil com subsídios ou com isenção de impostos 

aproveitando-se do fenômeno da “guerra fiscal”. Além disso, o empresariado passa a investir 

na diversificação dos negócios com o setor de leite, móveis, energia e máquinas no oeste 

catarinense conforme aponta Mamigonian (2011). 

Além da diversificação, segundo Espíndola (2011), as agroindústrias passam a outro 

processo de dispersão com objetivo de obter economia de escala de transação na aquisição de 

insumos e proximidade de matérias-primas e mercados consumidores em potencial. Apesar 

dessa diversificação, conforme destaca o autor: “não houve em momento algum uma redução 

de importância do Sul do Brasil nas estratégias produtivas das empresas” (ESPÍNDOLA, 

2011, p. 147). 
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No âmbito rural, Deves, Rambo e Miguel (2008) apontam uma transição de sistemas 

entre as companhias colonizadoras até os colonos, em pequenos comerciantes e caboclos 

excluídos para empresas agroindustriais em que se percebe a atuação de um novo agente de: 

cooperativas empresariais e familiares, além das agroindústrias familiares e dos bancos 

comerciais e cooperativos, estes últimos mais recentes (DEVES; RAMBO; MIGUEL, 2008). 

Além disso, a perda da competição entre pequenos agricultores descapitalizados e das 

pequenas estruturas baseadas na monocultura, que competem com o agronegócio, tem levado, 

segundo estes mesmos autores, ao êxodo rural, à masculinização e ao envelhecimento da 

população rural. 

 

2.6 AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA MESORREGIÃO 

GRANDE FRONTEIRA DO MERCOSUL 

 

A partir dos anos 1990, vêm sendo pensadas e articuladas Políticas Públicas para o 

desenvolvimento da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul (Mesomercosul) para a 

superação da estagnação econômica. Para Cargnin (2014), o primeiro programa de atenção 

ocorre em 1998, com relação à época das “Regiões Diferenciadas” e à atuação sequente do 

Ministério da Integração Nacional (MIN) no ano posterior, com a atuação de dois 

dispositivos: a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011 e a Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR). Para o autor, a PNDR passou a tratar da redução das 

desigualdades regionais, historicamente construídas durante a formação territorial do país e 

agravadas pela dinâmica dos mercados (CARGNIN, 2014).  

Dois indicadores básicos constituíram a combinação para a conformação dessas 

“Regiões Diferenciadas”, renda e dinamismo, publicados pelo IBGE: o rendimento médio 

mensal por habitante e a taxa geométrica de variação dos produtos internos brutos municipais 

por habitante conforme Cargnin (2014). Ainda que tenha sofrido uma re-regionalização a 

partir do Decreto 6.047 de 2007, a Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul tem sua gênese 

nesse momento histórico e avança sobre questões como o desenvolvimento regional num país 

marcado pela atuação político-administrativa em entes federativos consagrados: União, 

Estados e Municípios e que não se traduz em Políticas Públicas eficientes para superar 

assimetrias entre as regiões. 

Esta assimetria regional, que ao mesmo tempo expõe a mesorregião como desigual 

socioeconomicamente perante o continente da macrorregião sul, é também marcada 

internamente entre os municípios conforme estudos de Florêncio, Rusch e Theis (2008), 
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conformando uma mesorregião de baixa densidade (32,06 hab/km²) relativa à Região Sul, 

com baixo percentual de participação da população urbana (63,87%) e também pelo fato de os 

municípios-polo com mais de 50.000 habitantes apresentarem menor estagnação econômica 

do que os municípios menores e rápido crescimento econômico nos municípios com 

população entre 20.000 e 50.000 habitantes. Basta lembrar que nesses municípios se inserem 

as plantas industriais das agroindústrias nos últimos 50 anos que são atrativos de emprego e 

renda para a população rural que predomina nos municípios menores. 

Igualmente a análise de Lima e Eberhardt (2010) contribui para uma leitura das 

desigualdades intrarregionais na Mesomercosul entre suas microrregiões. Segundo o autor, 

ainda que o ritmo de crescimento tenha beneficiado municípios-polo, explicando 

microrregiões com Produto Interno Bruto (PIB) significativo terem desigualdades maiores, o 

perfil das desigualdades regionais é assim descrito:  

 

no início do século XXI, em termos comparativos não houve mudança significativa 

no coeficiente de desenvolvimento regional das microrregiões da GFM 

[Mesomercosul], em relação à Região Sul. Com isso, a relação entre o produto e o 

emprego manteve-se constante e os ganhos de produção por trabalhador não tiveram 

avanços significativos na comparação da mesorregião da Grande Fronteira com a 

Região Sul do Brasil (LIMA; EBERHARDT, 2010, p. 140). 
 

Ainda Lima e Eberhardt (2010) relatam um perfil mais diversificado entre as 

microrregiões no estado de Santa Catarina, enquanto no Rio Grande do Sul permanece o 

caráter de especialização, o que significa uma distribuição mais equitativa do emprego formal 

entre os três setores econômicos; as microrregiões catarinenses também têm grande densidade 

agroindustrial, fruto da formação sócio-espacial pequeno-mercantil. 

Para Cargnin (2014), houve uma sensibilização no plano federal a partir dos anos 1990 

para superar essa caracterização de baixo dinamismo e reduzir as disparidades intra e inter-

regionais: 

 

A criação de regiões diferenciadas originou-se na década de 90, quando os meios 

acadêmicos e os gestores públicos já apontavam a necessidade da criação de recortes 

mais precisos para intervenção com ações de desenvolvimento regional. No ano de 

1995, a então Secretaria Especial de Políticas Regionais (Sepre), vinculada ao 

Ministério do Planejamento e Orçamento, já sinalizava a necessidade de atuação 

mais focada em regiões-problema (CARGNIN, 2014, p. 25). 
 

Cargnin (2014) destaca ainda a atuação de apoio aos Arranjos Produtivos Locais 

(APLs) através do extinto Programa de Promoção e Inserção Econômica de Sub-Regiões 

(Promover) como um instrumento transversal da PNDR nessas Mesorregiões Diferenciadas e 
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também à PDFF, iniciadas no Governo de FHC. Um rearranjo interno é apontado pelo autor, 

na convergência de três programas: o Programa de Sustentabilidade de Espaços Sub-

Regionais (Promeso), o Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-

Árido (Conviver) e o Programa de Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira 

(PDFF) conforme Figura 8. Esta pasta a ser executada no MIN, por meio da Secretaria de 

Políticas Regionais (SPR) tinha por diretrizes básicas: delimitar os espaços sub-regionais 

prioritários, organizar os atores sociais e dinamizar a estruturação econômica das sub-regiões 

com o acompanhamento dos atores locais (CARGNIN, 2014). 

A Figura institucional do Fórum das Mesorregiões emerge a partir desse momento de 

congregar atores locais para desempenhar um papel central na Promeso com funções 

deliberativas e formulação de soluções possíveis aos problemas diagnosticados. A primeira 

mesorregião a disponibilizar sua atuação foi justamente a Mesomercosul conforme apontam 

Florêncio, Rusch e Theis (2008) e Cargnin (2014) justamente pela forte mobilização de atores 

influenciados pelas universidades comunitárias, do associativismo e cooperativismo e das 

experiências das Associações de Municípios em Santa Catarina e dos Coredes no Rio Grande 

do Sul propiciar um ambiente político favorável à construção de “consensos” como os 

documentos e pactos políticos estabelecidos entre 1997 e 2003 anteriormente aos fóruns 

expressos na Figura 2.  

Para Florêncio, Rusch e Theis (2008), tratava-se de políticas públicas para evitar o 

baixo dinamismo e o fluxo migratório para regiões mais dinâmicas por meio do fomento a 

vocações endógenas. Para superar tais condições, vários projetos alternativos de 

desenvolvimento foram financiados pelo MIN com ênfase na agricultura familiar, utilizando 

um montante de R$ 8.519.756,00 entre 2003 e 2006 para projetos nos setores agroindustrial, 

turístico, moveleiro, vitivinicultura, piscicultura e lapidação utilizando o conceito dos 

Arranjos Produtivos Locais. 

Ainda que o PDFF tenha dado lugar a outros Programas de Integração Sul-Americana 

e o Fórum continue suas funções, uma breve busca no Portal da Mesomercosul revela que é a 

partir da Política do Reuni que se observa uma nova guinada no sentido de atendimento 

especializado às demandas da agricultura familiar, atores organizados em torno dos Fóruns e 

das pastas do MIN, bem como de novas lideranças assumindo o poder no Governo do Partido 

dos Trabalhadores, embora houvesse um período de transição em que foram preservadas 

políticas, programas, projetos e ações ligados às APLs. Ao observar a atuação dos Fóruns da 

Metade Sul do Rio Grande do Sul e da Mesomercosul, percebe-se que os agentes locais e 

regionais empenhados inicialmente naquele expediente passam a buscar trazer instituições 
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capazes de traduzir e dar novos rumos ao desenvolvimento, isto é, as universidades federais. 

Cargnin (2014, p. 31) descreve assim aquele momento de transição em 2008: 

 

Embora inserindo-se dentro do processo de expansão das universidades públicas no 

Brasil, sua criação envolveu alguma mobilização dos atores regionais e, não por 

coincidência, sua atuação se encontra em uma das regiões diferenciadas. Mesmo que 

se trate de uma estratégia governamental mais ampla, de expansão das universidades 

no país, a criação da Universidade [Unipampa] representou um acréscimo na 

discussão do desenvolvimento regional.  
 

O Programa Reuni, estabelecido pelo Decreto 6.096, de 2007, prevê a expansão de 

novos Campi e novas IFES como estratégia de descentralização e interiorização, e também, de 

desenvolvimento regional com a diminuição das desigualdades e assimetrias federais através 

de metas como a expansão e criação de cursos estratégicos voltados para o desenvolvimento 

local e regional com foco em questões: da saúde pública, do esporte, do direito, da 

administração, do meio ambiente, educação e engenharias com ênfase em inovação no setor 

energético (MEC, 2013). 

 

Figura 8 – Painel de Controle do Ministério da Integração Nacional com camadas de limites 

para as Mesorregiões Diferenciadas, Regiões de Desenvolvimento – Rides, Faixa 

de Fronteira e Semiárido. 

 

Fonte: Ministério da Integração Nacional (2016b). 
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A garantia de fixação de recursos humanos mais qualificados para evitar a 

peregrinação de Ensino Superior com aumento de investimentos para conformação de 

infraestruturas universitárias em mesorregiões diferenciadas, no semiárido nordestino, na 

faixa de fronteira e nas periferias das grandes cidades seria encarado estrategicamente a partir 

dos marcos dessa Política Pública do Reuni, colocando o próprio MIN como importante 

articulador dos Planos Plurianuais para garantir o êxito dos trabalhos. Para o Reuni (BRASIL, 

2007b): 

 

A ação proposta é expandir as vagas das universidades públicas em áreas 

identificadas como estratégicas para garantir o desenvolvimento econômico e social 

do país e onde são apontados déficits de pessoal como algumas áreas estratégicas... 

[...] tanto para o nível de graduação como para pós-graduação.  
 

Para tanto, o Reuni estabeleceu a meta de reduzir 50% do déficit de graduados nas 

áreas estratégicas acima e de dobrar o número de mestres e doutores até o ano de 2020. Além 

dessas preocupações estratégicas, o Relatório técnico do Reuni em 2012, que naquele 

momento refletia sobre a Política em curso, trazia importantes considerações políticas sobre a 

localização geográfica:  

 

É importante observar nas escolhas dos municípios, a localização geográfica e sua 

importância no contexto das micro e mesorregiões, de forma a atender a um número 

maior de estudantes que concorrem às vagas ofertadas. A escolha apropriada dos 

municípios garante boa infraestrutura e boa rede de empresas que se habilitam aos 

editais de licitação, de forma a se evitar atrasos ou dificuldades em o (MEC, 2013, p. 

16). 
 

Esse Relatório Técnico de 2013 trazia como contribuição alguns princípios 

norteadores para um possível Reuni 2, com base na aplicação de questionários 

semiestruturados respondidos pelos reitores de universidades federais, representantes da 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(ANDIFES), estudantes ligados à União Nacional dos Estudantes (UNE) e pela Associação 

Nacional de Pós-Graduação (ANPG). Dentre algumas diretrizes, convém destacar: 

 

- A criação das novas unidades acadêmicas devem colaborar para o processo de 

desenvolvimento regional; 

- As Universidades a serem criadas deverão atender preferencialmente aos 

municípios que sejam polos de mesorregiões; 

- As propostas de instalação de cursos, Campus e universidades devem implicar 

estudos preliminares das condições socioeconômicas das regiões para se assegurar a 

importância da escolha dessas unidades para o desenvolvimento do país e para 

correção de assimetrias regionais (MEC, 2013, p. 19). 
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O impacto da Universidade Federal da Fronteira Sul no contexto mesorregional pode 

ser medido pelo volume de recursos disponibilizados, comparando-a com os Arranjos 

Produtivos Locais (APLs), muito embora essas ações não tenham deixado de existir, enquanto 

os APLs disponibilizaram R$ 8 milhões para projetos específicos, em especial agroindústrias 

familiares, entre 2003 e 2006 na Mesomercosul, a implantação da UFFS significou R$ 808 

milhões entre 2010 e 2015 segundo dados disponibilizados no Relatório de Gestão Pro 

Tempore, isto é, mais de 100 vezes o investimento das políticas aplicadas pelo MIN em curto 

prazo. 

De certa forma, a instalação de Campi de Universidade Federal passa a ser 

compreendida como uma Política para o Desenvolvimento Regional pelos atores envolvidos 

nos processos de criação e implantação e também da comunidade envolvida, gerando, 

sobretudo, novos serviços, valorização imobiliária com efeitos multiplicadores de geração de 

emprego e renda e disponibilização de infraestrutura e tecnologia da informação, para além da 

sua função de formação profissional e atividades de ensino, pesquisa e extensão, conforme 

explica Oliveira Júnior (2014, p. 1.342):  

 
O fato é que em muitos casos, a instalação de universidade em cidades pequenas e 

médias acaba representando uma retomada no desenvolvimento e crescimento 

social, político e econômico dos municípios, influenciando no aumento da oferta de 

emprego e renda, devido ao montante elevado de recursos públicos destinados aos 

custos de implantação, que envolvem basicamente infraestrutura.  
 

De certa forma, existe um espelhamento do processo de expansão das universidades 

federais sobre a disponibilização de infraestruturas e serviços para melhoria e adaptação de 

novas funções e novas demandas das populações locais, conforme explica Baumgartner 

(2015b). Isto, em parte, explica que, apesar de “regionais”, essas universidades são encaradas 

com certo localismo pelos atores locais, sobretudo lideranças políticas, pois trazem consigo 

novas dinâmicas. Basta notar que a Política do Reuni está longe de ser uma unanimidade entre 

professores, alunos e sindicatos docentes como efetividade no objetivo de reenquandrar a 

universidade pública num projeto de desenvolvimento social do país ou mesmo de melhoria 

na qualidade do ensino superior público.  

Entre os atores locais, a interiorização das novas universidades federais foi mais 

associada ao desenvolvimento econômico do que à inclusão social, conforme Baptista et al. 

(2014) que realizaram um estado da arte sobre o Reuni. Embora a reestruturação e ampliação 

da infraestrutura universitária nas universidades federais “consolidadas” não tenha ocorrido 

com a intensidade e êxito dessas primeiras, os indicadores negativos são mais repercutidos do 

que os positivos.



 

3 A CRIAÇÃO DE UNIVERSIDADES FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL – O CASO DA UFFS 

 

The term Campus itself was derived from the Greek terminology for a “green” or 

open landscaped area, and later, the Roman military “camp” of well-planned order. 

At once, the concept represents a paradox of freedom and control that continues to 

this day (NEUMAN, 2003, p. 2). 
 

A Figura 9 apresenta uma linha do tempo com a criação de Universidades Federais 

durante o Governo FHC 1999-2002 muito antes do Decreto de 2007 que institui o Programa 

Reuni de 2007. Muito embora algumas Universidades Federais tenham sido criadas neste 

período em seu “apagar das luzes”, o Governo FHC é encarado como de grande precarização 

de instalação das IFES existentes que corresponde a uma cristalização do ensino público 

superior público em oposição ao avanço do número de matrículas no ensino privado. 

 

Figura 9 – Linha do tempo com a criação de universidades federais durante o Governo FHC 

1999-2002. 

 

Elaboração: Wellington Tischer. 

 

De certa forma, a Univasf inaugura no Brasil a implantação de universidades federais 

em mesorregiões diferenciadas objetivando contribuir para a diminuição das desigualdades 

regionais, caso do Vale do São Francisco. Pode-se ponderar que antecipa o marco regulatório 
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das mesorregiões diferenciadas trazido pelo Decreto n. 6.047, de 2007, que instituiu a Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). A Univasf é multicampi e mantém unidades 

nos municípios de Petrolina, no Pernambuco; Juazeiro, na Bahia; e São Raimundo Nonato, no 

estado do Piauí. O recorte, portanto, é interestadual para essa IFES desde o momento de sua 

criação. A Univasf serviria de referência para criação de outras duas universidades federais 

interestaduais: a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) nos estados de Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul em 2009, e a Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), com atuação nos estados da Bahia e do Ceará em 2010. 

Muito embora a dispersão geográfica de unidades institucionais crie dificuldades de 

natureza administrativa, identidade orgânica e gestão acadêmica com reflexos negativos como 

aponta Fialho (2005) refletindo sobre o papel das universidades estaduais ao longo dos anos 

80, o modelo multicampi oferece e promove o acesso da população excluída e à margem dos 

processos de modernização. O processo de interiorização da universidade por meio da 

abordagem multicampista ocorre assim: 

 

A forma multicampi recobre de sentido a missão universitária. Essa forma 

presencial, esse modo de, fisicamente, distribuir-se no espaço, conta uma história e é 

parte da história, uma vez que o espaço é produto de uma dada relação do homem 

com a natureza (FIALHO, 2005, p. 13). 
 

O fenômeno do multicampismo é abordado por Fialho (2005) explorando o universo 

de universidades estaduais, no qual, em 1996, segundo a autora,80% das instituições 

distribuídas no território nacional tinham esse desenho institucional, em parte decorrente da 

postura dos governos que, ao longo dos anos, se omitiram na expansão de universidades 

públicas para o interior do país. Essa abordagem multicampi também vai ao encontro da 

disponibilização de infraestrutura conforme Fialho (2005, p. 74):  

 

Envolvendo-se com o princípio da interiorização e, consequentemente, da 

democratização, no sentido da ampliação das condições de acesso aos bens da 

educação superior (e não apenas à função ensino), a universidade multicampi 

disponibiliza, num dado espaço territorial, uma infraestrutura – material e humana – 

potencialmente capacitada para, por meio da pesquisa e extensão, adentrar 

realidades de muitos desafios.  
 

Fialho (2005) entende que deve existir uma articulação com grande grau de 

interdependência entre variáveis morfológicas (integração físico-geográfica), gerenciais 

(dinamismo da gestão), administrativas (infraestrutura operacional) e contexto regional e 

urbano (espacialidade), historicamente produzidas no país no âmbito intraestadual até então 
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inexistente e que a Univasf inaugura e motiva novas reflexões sobre as instituições 

multicampi interestaduais, colocando maiores desafios aos atores envolvidos.  

Se a institucionalidade multicampi ainda é, segundo Fialho (2005), pouco explorada 

pela literatura, é ainda mais difícil ao grande público entender o caráter interestadual de uma 

instituição e a abrangência de alguns aspectos infraestruturais que desafiam a padronização 

das instalações. Segue uma lista de órgãos e instituições necessários para o licenciamento de 

um Campus ou um fragmento como uma unidade, por exemplo: 

1. Órgãos ambientais e de segurança: Corpo de bombeiros, Secretarias de Meio 

ambiente e Vigilância Sanitária; 

2. Concessionárias públicas ou privadas de água, luz, esgoto e estradas de rodagem; 

3. Legislação e adequação a normas de compras públicas como adesão ao Sistema 

Nacional de Preços de Insumos (Sinapi) com bases regionalizadas; 

4. Conselhos profissionais. 

Muitas dessas normas e leis contrastam entre si no conceito de padronização. Por 

exemplo: deve sofrer alterações significativas com custos diferenciados e expediente 

considerável entre os diversos órgãos com prazos exíguos de instalação aos quais estão 

submetidos todos os planos e projetos de instituições superiores no país. No caso das 

instituições multicampi e interestaduais, há o agravante de soluções não padronizadas, com 

tempos diferenciados de execução e com custos variados para objetos concebidos como 

semelhantes. 

Fialho (2009) atesta que a própria condição de multicampi, devido ao processo atual 

de urbanização do território que acompanha a expansão universitária para o interior, tende a 

ultrapassar as demarcações calcadas no critério político administrativo e ao mesmo tempo, 

romper com estruturas consolidadas nas quais está implicada a própria universidade. Assim, 

explica Fialho (2009, p. 25): A universidade multicampi se faz presente no lugar, além de 

expressar a proximidade com diversos contextos, regionais e locais “que também 

condicionam o seu desempenho”. 

Outra questão crítica é a expansão dessas IFES durante o período de implantação, o 

que ocasiona um replanejamento institucional constante para redimensionar a infraestrutura 

no orçamento previsto nos Planos Plurianuais (PPA) e nas Leis de Orçamento Anual (LOA). 

Alguns exemplos: a Univasf também se expande em 2012 com o novo Campus de 

Senhor do Bonfim e Paulo Afonso em 2014, ambos no estado da Bahia conforme Tabela 1. A 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) criada por desmembramento da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) tem seus Campi inseridos no contexto do Programa 
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Conviver do Semiárido do Nordestino e estrutura multicampi com Campus em Campina 

Grande, Patos, Sousa e Cajazeiras, presentes na Lei de criação 10.419/2002 e posterior 

expansão em 2006 com Campus em Cuité, Sumé e Pombal (PB).  

 

Tabela 1 – Relação das universidades federais criadas entre 2000-2016 e o tipo de criação 

com número de Campus previstos e existentes nas leis de criação (Continua). 

Universidade Tipo 

Número de 

Campi 

previstos na 

lei de criação 

Número de 

Campi em 

2016 

Fundação Universidade Federal do 

Tocantins (UFT) 
Nova 1 7 

Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG) 

Desmembramento da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) 
4 7 

Fundação Universidade Federal de São 

João del Rei (UFSJ) 

Transformação da Fundação de Ensino 

Superior de São João del Rei 
1 4 

Universidade Federal de Itajubá 

(Unifei) 

Transformação da Escola Federal de 

Engenharia de Itajubá 
1 2 

Fundação Universidade Federal do 

Vale São Francisco (Univasf) 
Nova 3 5 

Universidade Federal Rural da 

Amazônia (UFRA) 

Transformação da Faculdade de Ciências 

Agrárias do Pará 
1 6 

Fundação Universidade do 

ABC (UFABC) 
Nova 2 2 

Universidade Federal do Recôncavo 

Baiano (UFRB) 

Desmembramento da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) 
4 6 

Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (UFTM) 

Transformação da Faculdade de Medicina do 

Triângulo Mineiro (FMTM) 
1 2 

Fundação Universidade Federal da 

Grande Dourados (UFGD) 

Desmembramento da Fundação Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 
1 1 

Universidade Federal de Alfenas 

(Unifal-MG) 

Transformação da Escola de Farmácia e 

Odontologia de Alfenas – Centro Universitário 

Federal (EFOA/CEUFE) 

1 3 

Universidade Federal Rural do 

Semiárido (Ufersa) 

Transformação da Escola Superior de 

Agricultura de Mossoró (ESAM) 
1 4 

Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 

Transformação das Faculdades Federais 

Integradas de Diamantina 
1 4 

Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR) 

Transformação do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Paraná 
11 13 

Fundação Universidade Federal de 

Ciências da Saúde de Porto Alegre 

Transformação da Fundação Faculdade Federal 

de Ciências Médicas de Porto Alegre 

(FFFCMPA) 

1 1 

Fundação Universidade Federal do 

Pampa (Unipampa) 
Nova 9 9 

Universidade Federal da Fronteira Sul 

(UFFS( 
Nova 5 6 

Universidade Federal do Oeste do Pará 

(Ufopa) 

Desmembramento da Universidade Federal do 

Pará (UFPA) 
3 8 

Universidade Federal da Integração 

Latino-Americana (Unila) 
Nova 1 1 

Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira 

Nova 3 3 
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Tabela 1 – Relação das universidades federais criadas entre 2000-2016 e o tipo de criação 

com número de Campus previstos e existentes nas leis de criação (Conclusão). 

Universidade Tipo 

Número de 

Campi 

previstos na 

lei de criação 

Número de 

Campi em 

2016 

Universidade Federal do Sul da Bahia 

(Ufesba) 
Nova 3 3 

Universidade Federal do Sul e Sudeste 

do Pará (Unifesspa) 

Desmembramento da Universidade Federal do 

Pará (FPA) 
5 5 

Universidade Federal do Oeste da 

Bahia (Ufob) 

Desmembramento da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) 
5 5 

Universidade Federal do Cariri 

(UFCA) 

Desmembramento da Universidade Federal do 

Ceará (UFC) 
5 5 

Universidade Federal Catalão 
Desmembramento da Universidade Federal de 

Goiás (UFG) 
1  

Universidade Federal Jataí 
Desmembramento da Universidade Federal de 

Goiás (UFG) 
1  

Universidade Federal do Norte de 

Tocantins 

Desmembramento da Universidade Federal de 

Tocantins (UFT) 
1  

Universidade Federal Delta do 

Parnaíba 

Desmembramento da Universidade Federal do 

Piauí (UFPI) 
1  

Universidade Federal Rondonópolis 
Desmembramento da Universidade Federal do 

Mato Grosso (UFMT) 
1  

Fonte: Leis de criação das universidades federais e sítios oficiais das universidades federais. 

 

Embora tenham sido criadas durante o período FHC, com destaque para o último ano 

de seu governo em 2002, essas universidades federais foram implantadas a partir de 2003, que 

também coincide com o período de expansão para novos Campi no interior, configurando 

uma estrutura regional multicampi a partir do desenho institucional com critérios como a 

distância da sede e das capitais dos estados.  

A partir de 2003 as expansões se situam a uma distância considerável dessas capitais, 

conforme Quadro 1. A maior parte dos Campi dessas universidades criadas por FHC se 

interiorizam no Governo Lula para distâncias superiores a 300 km das capitais e das sedes na 

maioria das IFES, com exceção da Fundação Universidade Federal de São João del Rei – 

UFSJ que se encontra próxima à Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. 

Excetuando as duas com sedes em capitais (UFT e UFRA), essas mesmas IFES 

configuram também importantes desenhos institucionais, pois situam-se a menores distâncias 

das sedes (abaixo de 200 km) – mesmo no contexto amazônico – o que viabiliza os 

deslocamentos diários pendulares e permite, durante a implantação, aproveitar infraestrutura e 

recursos humanos docentes e técnico-administrativos. De certa forma, também facilita a 

interação entre alunos e intercâmbios de pesquisa, extensão e pós-graduação. 
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Quadro 1 – Relação de Campi criados e expansão de novos Campi 2000-2016 em 

universidades federais criadas durante o Governo FHC. 

Universidade Campi 
Ano de 

criação 

Ano de 

expansão 

Distância da 

capital do 

Estado [km] 

Distância 

da sede 

[km] 

Fundação Universidade 

Federal do Tocantins (UFT) 

Araguaína  2003 385 

Arraias  2003 413 

Gurupi  2003 214 

Miracema do Tocantins  2003 90 

Palmas 2000    

Porto Nacional  2003 58 

Tocantinópolis  2003 531 

Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG) 

Campina Grande 2002  133  

Cajazeiras 2002  485 346 

Cuité  2006 226 115 

Patos 2002  314 178 

Pombal  2006 388 249 

Sousa 2002  444 305 

Sumé  2006 275 136 

Fundação Universidade 

Federal de São João del Rei 

(UFSJ) 

São João del Rei 2002  184  

Congonhas  2008 81 110 

Divinópolis  2008 128 170 

Sete Lagoas  2008 76 251 

Universidade Federal de 

Itajubá (Unifei) 

Itajubá 2002  450  

Itabira  2008 108 549 

Fundação Universidade 

Federal do Vale São 

Francisco (Univasf) 

Petrolina 2002  713  

Juazeiro 2002  504 5 

São Raimundo Nonato 2002  530 303 

Senhor do Bonfim  2012 381 130 

Paulo Afonso  2014 472 405 

Universidade Federal Rural 

da Amazônia (UFRA) 

Belém 2002    

Unidade Tapajós *  2009 1.377 

Capanema  2013 161 

Capitão Poço  2008 215 

Paragominas  2008 314 

Parauapebas  2009 707 

Tomé-Açu  2013 199 

Fonte: Leis de criação das universidades federais e sítios oficiais das universidades e Google Maps. 

* Posteriormente o Campus da UFRA de Tapajós foi desmembrado em Universidade Federal do Oeste do Pará – 

UFOPA. 
 

Dois desses Campi seriam posteriormente desmembrados e com projeto de lei para 

transformá-los em novas sedes de universidades federais. A unidade descentralizada de 

Tapajós da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) foi desmembrada em 

Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e teve projeto de lei enviado à Câmara para 

criação da Universidade Federal do Norte do Tocantins com sede em Araguaína – Campus da 

Universidade Federal do Tocantins, nos limites da Mesorregião Diferenciada do Bico do 

Papagaio. 

As 14 universidades federais criadas em seis anos (2005-2010) durante o Governo 

Lula caracterizam-se pela inserção em todas as macrorregiões brasileiras, diferenciando-se do 
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Governo FHC, que criara as seis universidades de “Minas Gerais para cima”, a maioria no 

mesmo modelo de criação (transformação e ou desmembramento). Lula inaugura uma série de 

universidades que buscam promover o desenvolvimento regional das faixas de fronteira, das 

mesorregiões diferenciadas e do polígono compreendido pelo Semiárido Nordestino. 

A implantação de cerca de metade das universidades federais nesse contexto atestam a 

coincidência da promoção de Políticas de Desenvolvimento Regional e a inserção de 

universidades federais, iniciadas em 29 de julho de 2005 – dia no qual foram criadas 

6universidades federais, sendo 5 no modelo multicampi e duas coincidentes nos programas 

em execução pelo Ministério da Integração Nacional: a Fundação Universidade Federal da 

Grande Dourados, desmembrada da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) na 

Faixa de Fronteira; e a Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa), como o nome 

indica, no semiárido nordestino, por desmembramento da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) Campus Mossoró. 

Logo em seguida são criadas duas universidades federais com inserção mesorregional 

de políticas ligadas ao Ministério de Integração Nacional, e a única Universidade 

Tecnológica: a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), com 11 Campi, 

inicialmente pela transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná e 2 

expansões posteriores no ano de 2013. Atualmente, a UTFPR mantém 13 Campi dispersos 

pelo território do estado do Paraná com Campi dentro da Mesorregião Grande Fronteira do 

Mercosul: Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco. Estes 3 últimos somados aos de 

Toledo, Santa Helena e Medianeira, no oeste do Paraná e dentro da Faixa de Fronteira. 

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), criada 

também no ano de 2005 pela transformação das Faculdades Federais Integradas de 

Diamantina em Minas Gerais e, posteriormente, com a criação dos Campi de Teófilo Otoni e 

Juscelino Kubitschek (JK) em Diamantina no ano de 2006 e dos Campi de Janaúna e Unaí em 

2014. Estes dois últimos Campi não se localizam na Mesorregião que empresta o nome à 

Universidade dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e, nessa mesma Mesorregião 

Diferenciada, foram criados os Campi de Teixeira de Freitas e Porto Seguro, da Universidade 

Federal do Sul da Bahia (Ufesba), no primeiro Governo Dilma em 2013. 

Embora a criação de universidades federais tenha ocorrido no interior do país e por 

transformação de outras instituições superiores, a criação da Fundação Universidade do ABC 

(UFABC) representou um modelo de inserção de “nova” universidade federal para 

“interiorização” em que pese ter sido criada na periferia da cidade de São Paulo, tributária do 

movimento sindicalista do então presidente Luís Inácio Lula da Silva conforme Figura 10. 
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Figura 10 – Linha do tempo com a criação de universidades federais durante o primeiro 

Governo Lula 2003-2006. 

 

Elaboração: Wellington Tischer. 

 

Para a Reunião de 21 e 22 de fevereiro de 2008 da Comissão de Implantação da 

Universidade Federal da Fronteira Sul, além da apresentação da escolha dos Campi e 

localização da sede, contou com o relato de experiência da Universidade Federal do ABC. O 

relato da Comissão abordou questões do Ministério da Educação: o multicampismo, a adesão 

ao processo de Bolonha com bacharelado em Ciência e Tecnologia em 3 anos e Engenharia 

em 2 anos e o Projeto Político-Pedagógico (PPP) inovador. 

Porém, alguns aspectos relativos às estruturas e infraestruturas foram mais 

amplamente abordados na apresentação do relato por serem questões que se acumulavam 

desde 2005 e estavam sendo esclarecidas naquele momento pela UFABC, com auxílio de 

mapas de localização dos Campi, layouts de laboratórios e salas de aula, planos de massas e 

maquetes virtuais dos Campi de Santo André e São Bernardo do Campo, além de imagens de 

salas individuais para professores que serviriam de modelo para a nascente UFFS, como, por 

exemplo, a separação funcionalista dos espaços entre salas de aula, laboratórios, biblioteca e 

salas de professores, de forma a evitar a conformação departamental, historicamente aplicada 
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nas IFES, que tende a reproduzir ambientes com funções semelhantes dentro de um Campus, 

apesar da localização e dimensão dos Campi serem largamente diferentes em contexto e escala. 

O diagrama da Figura 8 representa um esquema de organização dos Campi da UFFS a 

partir do desenho de Campus aplicado na UFABC em seu zoneamento funcional entre zonas 

acadêmicas onde se situa o coração do Campus com Blocos de Salas de Aula, Laboratórios, 

Bloco de Professores, Biblioteca e Blocos Administrativos e Reitoria na sede (somente estes 

últimos não concluídos). As zonas 2 representam as zonas comunitárias a serem organizadas, 

como Restaurante Universitário, Moradia Estudantil e Área Esportiva. As demais zonas desse 

esquema representam as áreas experimentais, parcialmente executadas até o momento, com 

base nos cursos existentes nos Campi da UFFS. 

Além da influência da UFABC no desenho institucional da UFFS, é possível destacar 

a influência da dimensão acadêmica e estruturação e organização dos Projetos Político-

Pedagógicos (PPPs) em troncos e domínios como no Campus Arapiraca da Universidade 

Federal de Alagoas, apresentada em relato de experiência nessa mesma apresentação de 

localização dos Campi da UFFS em 22 de fevereiro.  

Somente no segundo ano do segundo Governo Lula, em 11 de janeiro de 2008, 

retomou-se a expansão universitária com a criação de Universidades Federais na 

Macrorregião Sul (4 de 6 serão criadas nessa região) e da última universidade criada em 

capital de estado – a Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

(UFCSPA) – por transformação da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de 

Porto Alegre (FFFCMPA). Nesse mesmo dia também foi criada a Fundação Universidade 

Federal do Pampa (Unipampa), com 10 Campi em praticamente todos os municípios da 

Mesorregião Diferenciada da Metade Sul do Rio Grande do Sul, através do modelo 

multicampi. 

Além da Unipampa, conforme Figura 12, estrategicamente colocada na Mesorregião 

Diferenciada da Metade Sul do Rio Grande do Sul, integrantes do Ministério da Educação 

estavam pensando em Universidades de Integração Internacional Latino-Americana para 

extensa faixa de fronteira na Região Sul, uma Universidade ou Instituto Tecnológico do 

Mercosul conforme indicam as Atas de Reuniões da Comissão de Implantação da 

Universidade Federal da Fronteira Sul realizadas em Brasília, Santa Maria e Florianópolis. 
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Figura 11 – Diagrama do Modelo teórico de zoneamento dos Campi da Universidade Federal 

da Fronteira Sul (UFFS). 

 

Fonte: UFFS (2011c).  

 

Figura 12 – Linha do tempo da criação de universidades federais durante o segundo Governo 

Lula 2007-2010. 

 

Elaboração: Wellington Tischer. 
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Nesse sentido, tanto a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) quanto a 

Universidade da Integração Latino-Americana (Unila), são tributárias desses interesses. Não 

obstante nenhuma dessas universidades traga no nome o complemento “do Mercosul” por 

questões ideológicas, a Universidade Federal da Fronteira Sul instala-se na Grande Fronteira 

do Mercosul – GFM ou Mesomercosul, com estrutura multicampiantes mesmo da Unila por 

um processo sui generis de pressão pelos movimentos sociais num Movimento Pró-

Universidade Popular “debaixo para cima” que será discutido mais adiante. 

A cidade de Foz do Iguaçu, que abriga o único Campus da Unila (última pensada em 

Campus único) situa-se em importante região de tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e 

Argentina. Desde os anos 1970 o município de Foz do Iguaçu tem sido palco de grandes 

projetos, como: a Usina Hidroelétrica do Consórcio Itaipu Binacional onde está sendo 

construído o Campus da Unila desde 2010, com base em moderno projeto elaborado pelo 

arquiteto Oscar Niemeyer.
4
 

Além da UFFS e da Unila, pensadas a partir do Mercosul, outras duas universidades 

federais concebidas como de integração, segundo o Relatório da Comissão da Portaria n. 

126/2012 que visava realizar um diagnóstico do processo de expansão das IFES entre 2002 e 

2012, são: a Universidades do Oeste do Pará (Ufopa), com sede em Santarém e concebida 

como Universidade Federal de “integração amazônica”, e a Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) com Campi em Rezende e Acarape, no 

Ceará e São Francisco do Conde no recôncavo da Bahia – lócus da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia. Como o nome sugere, é “de Integração” entre os países lusófonos, 

sobretudo na África. 

No seu processo seletivo, a Unilab reserva 50% das vagas para discentes/docentes dos 

países lusófonos (principalmente de África) como indica o sítio web da instituição, enquanto a 

Unila reserva esse mesmo percentual de 50% das vagas para docentes/discentes de língua 

espanhola da América Latina e Caribe. Segundo o Censo da Educação Superior de 2015, 

essas duas instituições são as que mais disponibilizam matrículas para alunos estrangeiros, 

confirmando o êxito da política de internacionalização dessas instituições (INEP, 2016).  

A UFFS, no entanto, dirige seu foco mais para o contexto regional, com ações 

afirmativas que priorizam critérios como tempo de escola pública, reservando 90% das vagas 

para esse critério. Algumas ações da UFFS para integração internacional, ainda que menos 

                                                           
4
  Outro Campus concebido semelhantemente à Unila de relação com grandes empresas é a Universidade Federal 

de Itajubá (Unifei) para o Campus Itabira, que a partir de 2008, em parceria com a empresa Vale do Rio Doce e 

a Prefeitura Municipal, tem-se empenhado nas instalações definitivas a 550 km da sede em Itajubá e a 100 km 

da capital Belo Horizonte. 
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representativas do que no caso da Unilab e da Unila, são o Pró-Haiti e o Programa Nos Otros. 

O primeiro dedicado ao acesso de cidadãos haitianos que residam no Brasil, vagas 

remanescentes para cursos de graduação ofertados no Campus Chapecó da UFFS, e o segundo 

que objetiva a aproximação acadêmica, política, científica, tecnológica e cultural entre 

universidades brasileiras e argentinas. 

Durante o período Lula, essas universidades federais guardam basicamente dois perfis: 

universidades federais para as periferias das grandes capitais regionais e universidades 

federais para a interiorização. A UFABC, a UFRB e a Unilab situam-se respectivamente na 

periferia das cidades de São Paulo, Salvador e Fortaleza,a menos de 100 km do centro dessas 

capitais regionais, o que permite o movimento pendular da comunidade acadêmica. Criadas 

durante o Governo Lula – primeiro e segundo – essas universidades federais se expandiram 

no período de implantação ao longo do Primeiro Governo de Dilma Rousseff. 

As demais universidades federais coincidem durante o Governa Lula à atuação de 

agendas de desenvolvimento regional e distam mais de 300 km das capitais regionais, como é 

o caso da UFTM, UFGD, Unifal, Ufersa-RN, UFVJM, Unipampa, UFFS, Ufopa e Unila. 

Exceções para a UTFPR e a UFCSPA, a primeira por seu desenho com treze Campi 

espalhados pelo estado do Paraná, incluindo a capital Curitiba, e a segunda por localizar-se no 

centro urbano de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. 

Segundo o Quadro 2, a maioria dos Campi criados está igualmente situada a menos de 

150 km da sede, o que indica a predileção por um perfil locacional das expansões no período 

subsequente, que permite a mobilidade de deslocamentos diários de discentes, técnicos 

docentes, materiais e equipamentos entre as estruturas existentes. UFABC, Unifal, Ufersa-

RN, Ufopa e a Unilab são exemplos, nesse sentido. No caso dos Campi da Ufopa de 

Alenquer, Almeirim, Monte Alegre, Oriximiná e Óbidos permite o enredamento entre as 

sedes pela via fluvial, como se vê nos Quadros 2 e 3. 

Devido ao extenso recorte territorial, as universidades federais criadas para 

impulsionar o desenvolvimento de Mesorregiões diferenciadas preferem o modelo 

multicampi: UFVJM com 4 Campi, Unipampa com 10 Campi, UFFS com 6 Campi e da 

Ufopa – em território amazônico e fora do contexto de Promoção das Promeso – com 8 

Campi. Observa-se também que os Campi estão mais distantes da sede. Por exemplo: Campus 

São Francisco do Conde, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (Unilab), dista 1115 km da sede na região metropolitana de Fortaleza, e o Campus 

Itaituba da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) fica a 576 km da sede Santarém, já 

em território amazônico. 
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Quadro 2 – Relação de Campi criados e expansão de novos Campi 2003-2016 em 

universidades federais criadas durante o Primeiro Governo Lula. 

Universidade Campi 
Ano de 

criação 

Ano de 

expansão 

Distância 

da capital 

do Estado 

[km] 

Distância da 

sede [km] 

Fundação Universidade do ABC 

(UFABC) 

Santo André 2005  20 8 

São Bernardo do 

Campo 
2005  20  

Universidade Federal do 

Recôncavo Baiano (UFRB) 

Cachoeira 2005  116 25 

Cruz das Almas 2005  153  

Santo Antônio de 

Jesus 
2005  109 47 

Feira de Santana  2013 114 65 

Santo Amaro  2013 78 65 

Amargosa 2005  162 95 

Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (UFTM) 

Uberaba 2005  478  

Iturama  2015 754 281 

Fundação Universidade Federal da 

Grande Dourados (UFGD) 
Dourados 2005  228  

Universidade Federal de Alfenas 

(Unifal-MG) 

Alfenas 2005  347  

Poços de Caldas  2009 464 105 

Varginha  2009 314 69 

Universidade Federal Rural do 

Semiárido (Ufersa-RN) 

Mossoró 2005  282  

Angicos  2010 176 110 

Caraúbas  2010 312 71 

Pau dos Ferros  2012 387 155 

Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 

Diamantina 2005  298  

Teófilo Otoni 2006  447 433 

Janaúba  2014 557 359 

Unaí  2014 601 591 

Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR) 

Apucarana 2005  365 365 

Guarapuava  2013 255 255 

Campo Mourão 2005  455 455 

Londrina 2005  387 387 

Cornélio Procópio 2005  396 396 

Medianeira 2005  578 578 

Curitiba 2005    

Pato Branco 2005  438 438 

Dois Vizinhos 2005  467 467 

Ponta Grossa 2005  114 114 

Francisco Beltrão 2005  469 469 

Santa Helena  2013 609 609 

Toledo 2005  540 540 

Fonte: Leis de criação das universidades federais e sítios oficiais das universidades e Google Maps. 
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Quadro 3 – Relação de Campi criados e expansão de novos Campi 2007-2016 em 

universidades federais criadas durante o Segundo Governo Lula. 

Universidade Campi 
Ano de 

criação 

Ano de 

expansão 

Distância da 

capital do 

Estado [km] 

Distância da 

sede [km] 

Fundação Universidade 

Federal de Ciências da Saúde 

de Porto Alegre (UFCSPA) 

Porto Alegre 2008    

Fundação Universidade 

Federal do Pampa (Unipampa) 

Alegrete 2008  491 296 

Bagé 2008  377  

Caçapava do Sul 2008  128 143 

Dom Pedrito 2008  441 81 

Itaqui 2008  670 485 

Jaguarão 2008  388 261 

Santana do Livramento 2008  493 166 

São Borja 2008  585 463 

São Gabriel 2008  328 245 

Universidade Federal da 

Fronteira Sul (UFFS) 

Cerro Largo 2009  498 383 

Chapecó 2009  552  

Erechim 2009  372 100 

Laranjeiras do Sul 2009  366 265 

Passo Fundo  2013 288 180 

Realeza 2009  541 245 

Universidade Federal do Oeste 

do Pará (Ufopa) 

Santarém 2009  1375  

Alenquer  2013 via fluvial 

Almeirim  2013 via fluvial 

Itaituba 2009  1303 576 

Monte Alegre  2013 via fluvial 

Juruti  2013 1580 207 

Oriximiná 2009  via fluvial 

Óbidos  2013 via fluvial 

Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana 

(Unila) 

Foz do Iguaçu 2010  637  

Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira (Unilab) 

Redenção 2010  72  

Acarape 2010  70 4 

São Francisco do Conde 2010  55 1115 

Fonte: Leis de criação das universidades federais e sítios oficiais das universidades. 

Elaboração: Wellington Tischer. 

 

Se por um lado, no primeiro Governo Dilma (2011-2014) houve a expansão dos 

Campi das universidades federais criadas desde 2005 e que naquele momento se dedicavam à 

implantação, por outro lado, a criação de novas universidades federais se daria somente após 

2 anos e meio do mandato, quando em 5 de junho de 2013 foram criadas quatro novas 

universidades federais, todas com estrutura multicampi e duas de quatro em regiões de 

atuação de políticas de desenvolvimento ligadas ao Ministério da Integração Nacional. 

Metade eram universidades federais desmembradas e transformadas, e a outra metade eram 

“novas”. 
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Nesse período, destacam-se: a criação da nova Universidade Federal do Sul da Bahia 

(UFSB) com Campi em Teixeira de Freitas e Porto Seguro circunscritos à Mesorregião 

Diferenciada dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, onde desde 2005 já atua a UFVJM com 

quatro Campi; e a criação da Universidade Federal do Cariri (UFCA) por desmembramento 

da Universidade Federal do Ceará (UFC) com os Campi de Juazeiro do Norte, Barbalha e 

Crato, sendo criados os Campi de Icó e Brejo Santo na região do Semiárido do Nordeste. 

Na região Oeste da Bahia e no Sul do Pará foram criadas outras duas instituições com 

estrutura multicampi, respectivamente a Ufob e a Unifesspa, sendo a segunda desmembrada 

da Universidade Federal do Pará (UFPA) em Marabá, e criados outros quatro Campi em 

Rondon do Pará, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu e Xinguara, e a Ufob com seis 

Campi em Barreiras, Barra, Bom Jesus da Lapa, Luís Eduardo Magalhães, Santa Maria da 

Vitória e Bom Jesus da Lapa. 

Como ilustra o Quadro 3, durante o primeiro Governo Dilma (2011-2014) não há 

expansão de universidades federais criadas, embora as Tabelas 1 e Quadros 1 e 2 mostrem 

que neste período se destaca a expansão a partir de 2003 das universidades federais em 

implantação desde o período FHC. Já no segundo Governo Dilma (2015-2016), marcado pelo 

contingenciamento e por ajustes, não foram criadas novas universidades federais, conforme 

Quadro 3. 

No dia 9 de maio de 2016, no “apagar das luzes” do afastamento da Presidenta Dilma 

Rousseff, foram enviadas ao Congresso Federal propostas de criação de novas universidades 

federais. A maioria nas Regiões Norte e Nordeste: Catalão e Jataí em Goiás; Universidade 

Federal do Norte do Tocantins, em Araguaína; Delta do Parnaíba em Parnaíba, Piauí e a 

Universidade Federal de Rondonópolis em Mato Grosso, dentro da Faixa de Fronteira. 

Destas, somente Catalão situa-se na Mesorregião Diferenciada das Águas Emendadas e 

Araguaína no limite da Mesorregião Bico do Papagaio. 

Enquanto esses projetos de lei de criação de novas universidades federais no Segundo 

Governo Dilma, conforme a Quadro 4, apresentam recorrência com os períodos anteriores de 

criação de universidades federais em lugares a cerca de 200 a 300 km das capitais de seus 

estados, o primeiro Governo Dilma apresenta peculiaridades como: a) não adesão ao modelo 

de integração e interestaduais; e b) criação de Campi de universidades federais a 500 km das 

regiões metropolitanas como capitais de estado, atendendo a dispositivos colocados em 

Relatórios do MEC determinando que os Projetos de novos Campi 2013-2018 deveriam 

atender a cidades com mais de 200 mil habitantes e situadas a mais de 200 km da sede de 

outras IES públicas. 
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A distância dos Campi às sedes não obedece a um único padrão: a Universidade 

Federal do Sul da Bahia (UFSB) e a Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) distam 

de 200 a 300 km das sedes dos três e cinco Campi, respectivamente. Já a Universidade 

Federal do Cariri (UFCA) guarda grande proximidade entre suas estruturas, com sede em 

Juazeiro do Norte no Ceará enquanto a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(Unifesspa), com sede em Marabá, dista mais de 500 km dos Campi de São Félix do Xingu e 

Santana do Araguaia. 

 

Quadro 4 – Relação de Campi criados, expansão de novos Campi e projetos de lei de criação 2011-

2016 em universidades federais durante o Primeiro e Segundo Governo Dilma (2011-2016). 

Universidade 
 

Campi 
Ano de 

criação 
Ano de 

expansão 

Distância da 

capital do 

Estado [km] 

Distância 

da sede 

[km] 

Universidade Federal do Sul da 

Bahia (UFSB) 

Itabuna 2013  435  

Porto Seguro 2013  710 278 

Teixeira de Freitas 2013  810 376 

Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará (Unifesspa) 

Marabá 2013  553  

Rondon do Pará 2013  538 150 

São Félix do Xingu 2013  1039 503 

Xinguara 2013  780 244 

Santana do Araguaia 2013  1082 546 

Universidade Federal do Oeste da 

Bahia (Ufob) 

Barreiras 2013  871  

Barra 2013  710 273 

Luís Eduardo Magalhães 2013  962 91 

Santa Maria da Vitória 2013  885 212 

Bom Jesus da Lapa 2013  777 301 

Universidade Federal do Cariri 

(UFCA) 

Juazeiro do Norte 2013  493  

Barbalha 2013  503 12 

Brejo Santo 2013  511 74 

Crato 2013  507 14 

Icó 2013  366 150 

Universidade Federal de Catalão Catalão   261  

Universidade Federal de Jataí Jataí   320  

Universidade Federal do Norte de 

Tocantins 
Araguaína   385  

Universidade Federal do Delta do 

Parnaíba 
Parnaíba   339  

Universidade Federal de 

Rondonópolis 
Rondonópolis   214  

Fonte: Leis de criação das universidades federais e sítios oficiais das universidades e Google Maps. 
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Figura 13 – Linha do tempo da criação de universidades federais durante o Primeiro Governo 

Dilma 2011-2014. 

 

Elaboração: Wellington Tischer. 

 

Figura 14 – Linha do tempo da criação de universidades federais durante o Segundo Governo 

Dilma 2015-2016. 

 

Elaboração: Wellington Tischer. 
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Ainda que esses projetos de lei do Segundo Governo Dilma (2015-2016) não se 

concretizem, outro ponto a ser tratado é o desmembramento ou transformação de IFES 

existentes em universidades federais, como a Universidade Federal do Norte do Tocantins 

através do Campus de Araguaína, da Universidade Federal do Tocantins – criada em 2000 e 

expandida para esse Campus em 2003. Tanto a Universidade Federal de Catalão quanto a 

Universidade Federal de Jataí estavam previstas para serem desmembradas da Universidade 

Federal de Goiás (UFG) em 2016, enquanto a Universidade Federal de Rondonópolis e a do 

Delta do Parnaíba estavam previstas para serem desmembradas, respectivamente, da 

Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e da Universidade Federal do Piauí (UFPI). 

É oportuno e importante abordar uma caracterização dessas novas universidades 

federais criadas a partir do ano de 2000 durante o Governo FHC, que tiveram a implantação 

iniciada e expansão para o interior do país durante os governos petistas de Luís Inácio Lula da 

Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016). Praticamente um terço dessas 

universidades federais criadas no período 2000-2016 está localizado no nordeste brasileiro, 

com grande recorrência aos Programas Conviver do Semiárido Nordestino e do Programa de 

Desenvolvimento das Mesorregiões Diferenciadas (Promeso), a partir da Univasf em 2002. 

Nas demais macrorregiões brasileiras o avanço da atuação das universidades federais 

seria mais tímido, sobretudo nas regiões Centro-Oeste, com a UFGD como única 

Universidade Federal, e a macrorregião Norte com destaque ao estado do Pará, que recebeu 

três das quatro universidades federais. Outro estado em evidência, conforme ilustra a Figura 

12, é o estado de Minas Gerais, no Sudeste, com cinco das seis na Macrorregião Sudeste.  

Na Macrorregião Sul destaca-se a criação de universidades federais com recorrência 

aos Programas de desenvolvimento atrelados ao Ministério da Integração Nacional, como o 

Programa de Desenvolvimento das Faixas de Fronteira (PDFF) com a Unipampa, UFFS, 

UTFPR e Unila. Ainda, a Unipampa, UFFS e a UTFPR também com Campi nas 

Mesorregiões Diferenciadas da Metade Sul do Rio Grande do Sul e da Grande Fronteira do 

Mercosul – Mesomercosul conforme a Quadro 5. 

Com o Decreto n. 6.096, de 24 de abril de 2007, que Institui o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), continuou no 

Brasil um período de expansão da Rede Federal de Ensino Superior Público, após um início 

tímido no Governo FHC com a criação de universidades federais em regiões metropolitanas 

(capitais de estados), como é o caso da UFT, UFRA e UFSJ. Segundo estudo do Instituto de 

Pesquisas Econômicas do estado do Ceará (Ipece) intitulado Análise Espacial das Instituições 

de Ensino Superior Brasileiras a partir dos Dados do Censo da Educação Superior de 2011, 
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os recursos eram mal distribuídos no Brasil, além da má distribuição geográfica, que 

comprometia a oferta de ensino, produtividade e qualidade do capital humano entre as 

regiões, em favor das instituições, tanto públicas quanto privadas, localizadas nas Regiões Sul 

e Sudeste. 

O estudo aponta ainda um cenário: mesmo que a interiorização das instituições, nos 

últimos anos, tenha contribuído para a desconcentração de investimentos e transferência de 

renda, não há proporcionalidade entre população e instituições de ensino, poucos municípios 

dos estados do interior com cobertura e a participação de grandes centros como São Paulo, 

Rio de Janeiro e Brasília ainda é bastante significativo.  

Ainda que o processo de criação de novos Campi tenha sido homogêneo no território 

nacional, como comprova o mapa da Figura 15, nas regiões Norte e Centro-oeste percebe-se 

uma preferência pelo processo de reestruturação com novos Campi em universidades 

“consolidadas” em detrimento de expansão e criação de “novas” universidades federais a 

partir do zero ou transformadas e desmembradas, como principalmente no Sul e no Nordeste, 

onde ocorreu um fenômeno mais intenso de dispersão geográfica de IFES. 
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Figura 15 – Municípios com Campi de IFES – Síntese da expansão das universidades 

federais. 

 

Fonte: Extraído de Baumgartner (2015c). 
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Figura 16 – Criação de universidades federais no período de 2000 a 2016 por estado da 

Federação. 

 

Elaboração: Wellington Tischer. 

 

A reversão de um processo histórico de concentração, também chamada de 

deslitoralização do ensino superior público ou interiorização, ocorreria mais intensamente a 

partir de 2003 com a expansão do ensino superior público, tanto criando novos Campi das 

universidades federais ditas “consolidadas” através da Reestruturação, como criando 

universidades federais através da transformação ou desmembramento ou da criação com base 

em projeto de desenvolvimento para a interiorização.  

Por outro lado, outras análises apresentam recortes político-administrativos dos 

estados para evidenciar também as assimetrias em termos estaduais, como o relatório 

apresentado pelo Ipece (2014, p. 21): “Reforça-se a tese da distribuição assimétrica do 

número de IES e dos recursos públicos destinados a essas instituições, o que provavelmente 

pode explicar a forte assimetria na distribuição dos recursos humanos qualificados no 

território nacional”. 

O estudo do Ipece (2014, p. 21) esclarece que essa forte assimetria está no fato de as 

faculdades públicas estaduais da região Sudeste do país receberem mais da metade do total de 

receitas de transferência de todos os tipos de Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil. 

Sobre isso, uma apresentação institucional disponibilizada no site do MEC reconhecia que o 
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Programa Reuni não havia, até o ano de 2012, corrigido as maiores distorções do Sistema de 

IFES com relação às assimetrias regionais e intrarregionais. 

Outro estudo que trata da distribuição geográfica de instituições de ensino é o artigo 

Contribuição à análise espacial do sistema universitário brasileiro, de Corrêa (1974) que 

apresenta uma estatística de ocorrência de cursos nos municípios brasileiros e estabelece a 

espacialização desordenada de cursos superiores no território nacional. A criação de centros 

universitários com menor e maior quantidade de cursos é corolário desta dispersão, em 

especial, com ocorrência de centros especializados em cursos que apresentam aproveitamento 

de infraestruturas como no caso de cursos de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica. 

Corrêa (1974) considera ainda que há concentração de centros na Macrorregião 

Sudeste em mais da metade de Instituições de Ensino Superior (IES) num total de 88, com 

uma gama completa de centros de todas as ordens em detrimento das demais macrorregiões, 

em especial a Norte e a Centro-oeste, com sete e três, respectivamente. Convém salientar que 

nessas regiões há forte concentração nas capitais de estado. 

No recorte espacial desta dissertação – a Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul 

Mesomercosul – segundo Corrêa (1974) existiam disponíveis 27 cursos superiores, todos nas 

cidades do estado do Rio Grande do Sul, assim distribuídos: Passo Fundo (15), Santo Ângelo 

(7), Cruz Alta (2), Erechim (2) e Frederico Westphalen (1). 

Outro aspecto importante tratado por Corrêa (1974) é a correlação entre o tamanho 

mínimo de cidade e o tipo de curso instalado. Para os cursos de Agronomia e Medicina 

Veterinária não há um padrão, ocorrendo em municípios com populações diferentes, embora 

se sobressaia o padrão de população de 20.000 a 50.000 habitantes para a instalação de cursos 

para formar professores de curso médio e de 50.000 a 100.000 habitantes para cursos nas 

áreas das engenharias e da saúde, como medicina e odontologia. Esse padrão locacional de 

escolha de cursos e população de municípios tem mais de 40 anos e continua válido, com seu 

desenho institucional seguindo as premissas estabelecidas por IES brasileiras até 1974 na 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).  

Também se destaca, em maior grau, a criação da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica com o fenômeno de ifetização descrito por (SILVA, 

2015, p. 5) como política de democratização, com desconcentração de forte abordagem 

regional. Sobre esse novo período de expansão das Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES) verifica-se que: 
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É o período mais forte e balanceado da expansão da rede federal. Observamos que 

todos os estados em todas as regiões receberam Campi de instituições federais 

existentes ou novas. A expansão toma lugar efetivo no interior do país, nas cidades 

médias e pequenas. Muitos Campi são criados em áreas mais pobres e menos 

desenvolvidas, do ponto de vista econômico (BAUMGARTNER, 2015c, p. 9).  
 

O crescimento das universidades federais no período de 2002 a 2014 é de 40,00%, 

com aumento de instalação de Campi em 112,58% e 141,23% em número de municípios 

atendidos, explica a preferência do modelo multicampi e o crescimento do número de 

municípios atendidos por universidades federais conforme Tabela 2. Desses 170 novos 

Campi, boa parte encontra-se nas universidades criadas a partir de 2000 em contexto 

majoritariamente de cidades médias e pequenas. 

 

Tabela 2 – Relação de universidades federais e novos Campi em municípios. 

Período Até 2002 Em 2014 Diferença 

Universidades Federais 45 63 40,00% 

Campi 151 321 112,58% 

Municípios 114 275 141,23% 

Fonte: Capes/MEC (2014 apud SILVA, 2015). 

 

Para Baumgartner (2015a, 2015c) a expansão universitária para cidades médias e 

pequenas no contexto atual se dá com a presença de informação e infraestruturas de 

transporte, minimizando o histórico distanciamento entre a universidade e o mundo exterior. 

Esse processo de localização em cidades pequenas e médias observado pelo autor também nos 

Estados Unidos no final do século XIX, na Alemanha nos anos 70 e atualmente no Brasil, 

interrompe os padrões tradicionais de localização de universidades em grandes centros. 

Para Santos e Silveira (2000), a expansão do ensino superior privado e público segue o 

fenômeno da urbanização com alocação de infraestrutura disponível, como estradas e 

telecomunicações. Outro aspecto levantado por Baumgartner (2015b, 2015 c) se refere às 

demandas de setores produtivos, como o agronegócio e sua relação com a expansão do ensino 

superior público para o interior: 

 

Uma das demandas produtivas colocadas por setores produtivos e que a expansão 

das universidades, institutos tecnológicos ou centros de pesquisa e desenvolvimento 

tenta resolver está no campo através do melhoramento de sementes, pesquisas com 

animais, suporte para ampliação de complexos agroindustriais. Assim, uma parcela 

das universidades no interior do Brasil acaba por se “especializar” em cursos 

voltados para a produção do conhecimento “agropecuário” e desenvolvimento do 

agronegócio (BAUMGARTNER, 2015c, p. 76).  
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Ao analisar as universidades federais criadas a partir de 2000, mostradas na Tabela 3, 

percebe-se a predileção por cidades pequenas segundo o critério do IBGE, que leva em 

consideração o limite de 100.000 habitantes configurando 60,71% dos Campi em municípios 

desse porte, sendo a categoria de 50.000 a 100.000 com ocorrência de 32,14% do total 

absoluto e de 20.000 a 50.000 em 22,32%. Ainda que municípios até 20.000 habitantes, por 

questões infraestruturais, como fixação de professores e técnicos, configurem somente 6,25% 

do total absoluto de municípios com Campi de universidades federais, dois desses Campi são 

nos municípios de Realeza-PR e Cerro Largo-RS, atendidos pela UFFS. O próprio MIN e 

alguns relatórios do MEC recomendavam evitar Campi em cidades pequenas pela dificuldade 

de executar obras e contratar professores.  

Cidades grandes, com população acima de 500.000 habitantes, representa somente os 

mesmos 6,25% do total se comparados à quantidade de Campi implantados em cidades 

pequenas. O mesmo pode ser dito da localização de Campi em Regiões Metropolinas - RMs, 

que diminui sua representação ao longo dos governos petistas conforme Quadro 5. Além 

disso, para Baumgartner (2015a, 2015b, 2015c), trata-se de influência minimizada pela 

dinâmica urbana em grandes centros, diferentemente das cidades pequenas e médias, onde os 

Campi e tornam organizadores socioespaciais. E pela diversificação do mercado de trabalho, a 

proximidade da cidade grande favorece a permanência de recém-formados que é um processo 

difícil de reverter quando a implantação é em cidades pequenas e médias. 

 

Tabela 3 – Tipos de municípios segundo classificação do IBGE que receberam Campi de 

universidades federais. 

Estimativa de população em 

2016 segundo classificação 

IBGE 

Quantidade Percentual 
Estimativa de 

população em 2016 
Quantidade Percentual 

Cidades pequenas 

(Até 100.000 Habitantes) 
68 60,71% 

Até 20.000 

Habitantes 
7 6,25% 

Cidades médias 

(Até 500.000 Habitantes) 
37 33,04% 

Entre 20.000 e 

50.000 Habitantes 
25 22,32% 

Cidades grandes  

(Acima de 500.000 Habitantes) 
7 6,25% 

Entre 50.000 e 

100.000 Habitantes 
36 32,14% 

   
Acima de 100.000 

Habitantes 
44 39,29% 

Fonte: IBGE (2016).  
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Quadro 5 – Relação entre os Programas Regionais do Ministério da Integração Nacional e 

criação de universidades federais. 

Universidade 

P
E

R
ÍO

D
O

 

R
M

s 
- 

R
E

G
IÕ

E
S

 

M
E

T
R

O
P

O
L

IT
A

N
A

S
 

P
R

O
M

E
S

O
 *

 

P
D

F
F

 *
*

 

C
O

N
V

IV
E

R
 *

*
*

 

Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

P
er

ío
d

o
 F

H
C

 

(2
0

0
0

-2
0
0

2
) 

X    

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)    X 

Fundação Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) X    

Universidade Federal de Itajubá (Unifei)     

Fundação Universidade Federal do Vale São Francisco (Univasf)  X  X 

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) X    

Fundação Universidade do ABC (UFABC) 

P
ri

m
ei

ro
 G

o
v

er
n

o
 

L
u

la
 

(2
0

0
3

-2
0
0

6
) 

X    

Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) X    

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)     

Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)   X  

Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG)     

Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa)    X 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)  X  X 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) X X X  

Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre  
S

eg
u

n
d

o
 

G
o

v
er

n
o
 L

u
la

 

(2
0

0
7

-2
0
1

0
) 

X    

Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa)  X X  

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)  X X  

Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)     

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila)   X  

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira X   X 

Universidade Federal do Sul da Bahia (Ufesba) 

D
il

m
a 

R
o

u
ss

ef
f 

(2
0

1
1

-

2
0

1
6
) 

 X   

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa)     

Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob)    X 

Universidade Federal do Cariri (UFCA)  X  X 

Elaboração: Wellington Tischer. 

 

Trevisol (2015) reflete sobre o processo de deslitoralização do ensino superior público 

do Brasil, que tem ocorrido de forma assimétrica e intensa em épocas recentes, com 

coincidência de políticas públicas de desenvolvimento regional e integração nacional e planos 

nacionais na área da Educação, como os Planos Nacionais de Educação 2001-2010, 2014-

2024 e os Planos Nacionais de Pós-Graduação 2011-2020 em face do histórico enfrentamento 

da questão das faixas de fronteira, como questões de soberania nacional e políticas 

“militarizantes”. 

Silva (2014a) aborda os problemas da dimensão política que envolvem o fenômeno da 

localização durante a expansão universitária federal, com a frágil articulação federativa na 

perspectiva de evitar sobreposição de cursos entre universidades estaduais, federais e 

institutos federais em regiões contíguas para evitar gastos excessivos com infraestrutura, 
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como laboratórios, pessoal e “distribuir desigualmente sob o argumento da distribuição 

desigual”. 

A partir de 2013, o processo de expansão universitária pública no contexto dos ajustes 

e contingenciamentos sofre drástica redução, tanto na criação quanto na expansão de novos 

Campi, processo de desaceleração que Baumgartner (2015c, p. 10) resume assim: 

 

O período mais recente mostra que a expansão já está menos acelerada, em relação 

às universidades. O destaque é para a criação de universidades novas na área do 

cerrado. As novas instituições também seguem a estrutura multicampi e se 

localizam, de maneira geral, em áreas dinâmicas das economias regionais.  
 

No Brasil, a criação e implantação de novas IFES na última década assinalam um 

período de avanço do ensino superior público, com o incremento significativo de Campi que 

buscaram a interiorização. O Quadro 5 ilustra que a localização e abrangência dos Campi de 

várias IFES no período de 2003 a 2010 correspondem à busca da diminuição das 

desigualdades regionais por meio de ações de interiorização dos investimentos públicos em 

regiões estagnadas, impulsionando setores econômicos reprimidos, além de contribuir para 

evitar o êxodo rural. Na análise de Roncayolo (1986, p. 271) sobre estudos, cidade e campo: 

 
Esta inadequação do ensino tem um papel essencial na aceleração do êxodo rural. 

[...]. Este laço entre o nível de instrução e a propensão a emigrar, e, sobretudo, a 

emigrar para a cidade, emerge da maior parte dos estudos consagrados das 

emigrações no terceiro mundo.  
 

Ainda assim, essa política pública de expansão tem sofrido sérias críticas no tocante à 

inserção urbana e regional de algumas dessas instituições. Santana (2012) critica o Estado 

brasileiro pela forma como vem conduzindo o processo de implantação de Campi, distante 

dos princípios que norteiam a expansão universitária no Brasil. O papel de norteador do 

desenvolvimento regional atribuído às universidades federais surge, segundo esse autor, como 

uma política de “salvação do atraso”, e o desenho multicampi por centros de especialidades, 

como ocorre na UFRB, não permite a necessária integração entre os Campi.  

Ainda, ao analisar a criação dessa Universidade Federal, Santana (2012, p. 87) enfatiza 

que a instituição “se apresenta como uma daquelas decisões verticais do Governo Federal [...] 

que tem sua pauta de proposta em uma Universidade Federal em cada cidade média do 

Brasil”, explicando a influência dessa Política Pública do Reuni nas cidades médias do 

interior. Santana (2012) aborda ainda o localismo político através da coincidência da 

implantação de Campi da UFRB em cidades governadas pelo Partido dos Trabalhadores ou 

aliados, resumindo o contexto de criação de Campi nesta frase; “onde haja ambiente político 
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favorável”. Santana (2012) atribui a uma polarização em termos regionais através da dotação 

assimétrica de investimentos nos Campi em cidades médias em detrimento de cidades 

pequenas.  

Uma breve análise dos Quadros e Tabelas evidencia uma tendência, e não um padrão, 

de instalação de Campi em cidades médias com mais cursos de graduação de que em cidades 

menores. A escolha e localização de cursos seguem igualmente uma tendência de 

conformação de uma sede administrativa no município com maior população, especialmente, 

no Governo FHC e Primeiro Governo Lula em regiões metropolitanas em detrimento de 

municípios menores. A quantidade de cursos de graduação mostrada nestes mesmos Quadros 

e Tabelas apresenta a relação direta entre dotação de infraestrutura e capacidade instalada para 

expansão: mais cursos superiores exige mais salas de aula, mais servidores, e também mais 

facilmente se dará a expansão pelo aproveitamento dessa infraestrutura disponível. 

Embora a maioria dessas universidades federais adote a condição multicampi, é 

possível notar a coexistência de outros desenhos institucionais conhecidos como polos 

avançados, unidades acadêmicas, centros especializados ou até mesmo “Campi do interior” 

realizados ao longo dos últimos quinze anos para designar uma infraestrutura mais enxuta, 

com menor quantidade de cursos superiores, cursos menos complexos ou cursos de menor 

prestígio profissional a reboque do avanço de cursos de licenciatura e formação de professores 

de ensino básico. Essas estruturas educacionais se localizam em municípios pequenos, 

sobretudo abaixo de 50.000 habitantes e distantes de regiões metropolitanas conforme 

Quadros 6, 7, 8 e 9. 

Sobre isto, Fialho (2009) aponta dificuldades de fixação de pessoal titulado, condições 

infraestruturais para realizar pesquisas, difusão intelectual e até mesmo apoio para 

deslocamentos para participar de eventos científicos nas dependências das próprias 

universidades. E destaca uma imprecisão deliberada na utilização de termos que espelham 

uma falta de critérios para classificações morfológicas, como “Campus avançado”, 

encontrado em seus estudos sobre as universidades públicas estaduais: 

 

É um embrião de Campus, não é um Campus consolidado, enquanto para outras um 

“Campus avançado” não configuraria ainda um Campus, e por isso é denominado de 

“núcleo”; outras há que utilizam a expressão “Campi regionais” enraizando-se, 

assim, por mais de um município, por exemplo, enquanto para outras tantas, é a base 

municipal que determina a extensão do Campus, a tal ponto de ser ele identificado 

pelo próprio nome do município onde está localizado (FIALHO, 2005, p. 53).  
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Em artigo mais recente intitulado Chão desigual, Fialho (2009) expõe criticamente 

alguns critérios de localização de cursos superiores em municípios pequenos, como a 

recorrência de evitar grandes infraestruturas e promover atendimento mínimo, observadas 

igualmente nas universidades federais criadas a partir de 2000. 

 

Mas, as diferenças de perfil acadêmico dos cursos oferecidos revelam, quase 

sempre, o imperativo da variável política e econômica que aparece sem nenhum 

pudor: ou seja, a oferta muitas vezes se restrita a áreas de conhecimento que 

requerem menores investimentos na infraestrutura (laboratórios, por exemplo) como 

no caso da Área de Ciências Humanas (FIALHO, 2009, p. 29). 
 

Quadro 6 – População dos municípios com Campi em universidades federais durante o 

Governo FHC e infraestrutura a partir da quantidade de cursos de graduação em 

2016. 

Universidade Campi 

Cursos de 

graduação 

por Campi 

Habitantes 

IBGE 2016 

Fundação Universidade Federal do Tocantins 

(UFT) 

Araguaína 13 173.112 

Arraias 2 10.752 

Gurupi 4 84.628 

Miracema do Tocantins 3 19.340 

Palmas 15 279.856 

Porto Nacional 7 52.510 

Tocantinópolis 2 23.130 

Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG) 

Campina Grande 42 407.754 

Cajazeiras 15 61.816 

Cuité 11 20.337 

Patos 5 107.067 

Pombal 2 32.739 

Sousa 6 69.196 

Sumé 7 16.872 

Fundação Universidade Federal de São João 

del Rei (UFSJ) 

São João del Rei 31 89.832 

Congonhas 5 53.348 

Divinópolis 4 232.945 

Sete Lagoas 4 234.221 

Universidade Federal de Itajubá (Unifei) 
Itajubá 23 96.523 

Itabira 9 118.481 

Fundação Universidade Federal do Vale São 

Francisco (Univasf) 

Petrolina 12 337.683 

Juazeiro 7 220.253 

São Raimundo Nonato 2 33.966 

Senhor do Bonfim 3 80.769 

Paulo Afonso 1 119.930 

Universidade Federal Rural da Amazônia 

(UFRA) 

Belém 10 1.446.042 

Capanema 9 66.759 

Capitão Poço 5 52.768 

Paragominas 5 108.547 

Parauapebas 5 196.259 

Tomé-Açu 5 61.095 

Fonte: IBGE (2016). 
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Quadro 7 – População dos municípios com Campus em universidades federais durante o 

Primeiro Governo Lula e infraestrutura a partir da quantidade de cursos de 

graduação em 2016. 

Universidade Campi 

Cursos de 

graduação 

por Campus 

Habitantes 

IBGE 2016 

Fundação Universidade do ABC (UFABC) 
Santo André 10 712.749 

São Bernardo do Campo 9 822.242 

Universidade Federal do Recôncavo Baiano 

(UFRB) 

Cachoeira 8 35.013 

Cruz das Almas 14 64.552 

Santo Antônio de Jesus 5 102.469 

Feira de Santana 1 622.639 

Santo Amaro 1 61.836 

Amargosa 8 38.041 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

(UFTM) 

Uberaba 25 325.279 

Iturama 3 38.102 

Fundação Universidade Federal da Grande 

Dourados (UFGD) 
Dourados 32 215.486 

Universidade Federal de Alfenas (Unifal-

MG) 

Alfenas 21 79.222 

Poços de Caldas 4 164.912 

Varginha 4 133.384 

Universidade Federal Rural do Semiárido 

(Ufersa-RN) 

Mossoró 21 291.937 

Angicos 5 11.908 

Caraúbas 7 20.636 

Pau dos Ferros 7 30.206 

Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 

Diamantina 21 48.095 

Teófilo Otoni 10 141.502 

Janaúba 6 71.279 

Unaí 5 83.448 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) 

Apucarana 5 131.571 

Guarapuava 4 179.256 

Campo Mourão 7 93.547 

Londrina 7 553.393 

Cornélio Procópio 8 48.615 

Medianeira 9 45.939 

Curitiba 22 1.873.997 

Pato Branco 12 79.869 

Dois Vizinhos 8 39.500 

Ponta Grossa 10 341.130 

Francisco Beltrão 4 87.491 

Santa Helena 2 25.665 

Toledo 8 133.824 

Fonte: IBGE (2016). 

 

Diferentemente dos cursos de graduação em licenciaturas e formação de professores, a 

Política do Programa Mais Médicos teve grande influência nos desenhos institucionais das 

universidades federais, sobretudo, nas “novas”. Nota-se uma predileção da localização de 

cursos de medicina em municípios de maior porte, nas sedes ou em novos Campi indicados 

por portarias específicas como vetores de desenvolvimento institucional a partir da capacidade 

instalada. Por exemplo: a expansão dos cursos de medicina na UFFS se deu primeiramente 
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em Passo Fundo, que é o segundo mais populoso município da Mesomercosul, e 

posteriormente em Chapecó, que é o mais populoso. Para o Campus Passo Fundo, conforme 

farta literatura institucional produzida, foram procurados planos de expansão em torno de um 

Centro Especializado em Saúde, com cursos nessa área, que aproveitassem laboratórios e 

docentes já disponíveis. 

 

Quadro 8 – População dos municípios com Campus em universidades federais durante o 

Segundo Governo Lula e infraestrutura a partir da quantidade de cursos de 

graduação em 2016. 

Universidade Campi 

Cursos de 

graduação 

por Campi 

Habitantes 

IBGE 2016 

Fundação Universidade Federal de Ciências 

da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 
Porto Alegre 16 1.481.019 

Fundação Universidade Federal do Pampa 

(Unipampa) 

Alegrete 7 78.244 

Bagé 12 121.986 

Caçapava do Sul 5 34.644 

Dom Pedrito 5 39.853 

Itaqui 6 39.049 

Jaguarão 6 28.230 

Santana do Livramento 5 82.631 

São Borja 6 62.897 

São Gabriel 4 62.874 

Universidade Federal da Fronteira Sul 

(UFFS) 

Cerro Largo 7 14.024 

Chapecó 13 209.553 

Erechim 10 102.906 

Laranjeiras do Sul 6 32.228 

Passo Fundo 1 197.798 

Realeza 7 17.068 

Universidade Federal do Oeste do Pará 

(Ufopa) 

Santarém 44 294.447 

Alenquer 8 54.960 

Almeirim 8 33.282 

Itaituba 8 98.485 

Monte Alegre 8 56.391 

Juruti 8 55.179 

Oriximiná 9 70.071 

Óbidos 8 50.596 

Universidade Federal da Integração Latino-

Americana (Unila) 
Foz do Iguaçu 26 269.915 

Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) 

Redenção 5 27.358 

Acarape 3 16.418 

São Francisco do Conde 3 39.790 

Fonte: IBGE (2016). 
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Quadro 9 – População dos municípios com Campi em universidades federais durante o 

Governo Dilma e infraestrutura a partir da quantidade de cursos de graduação 

em 2016. 

Universidade Campi 

Cursos de 

graduação 

por Campi 

Habitantes 

IBGE 2016 

Universidade Federal do Sul da Bahia 

(UFSB) 

Itabuna 4 220.386 

Porto Seguro 4 147.444 

Teixeira de Freitas 4 159.813 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do 

Pará (Unifesspa) 

Marabá 8 266.932 

Rondon do Pará 2 50.460 

São Félix do Xingu 1 120.580 

Xinguara 1 43.188 

Santana do Araguaia 1 68.934 

Universidade Federal do Oeste da Bahia 

(Ufob) 

Barreiras 15 155.519 

Barra 2 54.563 

Luís Eduardo Magalhães 2 81.730 

Santa Maria da Vitória 2 41.782 

Bom Jesus da Lapa 2 70.090 

Universidade Federal do Cariri (UFCA) 

Juazeiro do Norte 9 268.248 

Barbalha 1 59.343 

Brejo Santo 1 48.451 

Crato 1 129.662 

Icó 1 67.345 

Fonte: IBGE (2016). 

 

Outro aspecto muito importante para caracterizar essas universidades federais “novas” 

– excluindo aquelas transformadas ou desmembradas – é a adesão a um modelo universitário 

americano
5
 com características marcantes funcionalistas profissionais que, conforme Souza et 

al. (2013), estão expressas na missão institucional por: a) ênfase na função de ligação à 

sociedade; b) crítica à natureza elitista; c) ênfase na produção e inovação; d) ênfase na 

extensão universitária. 

A característica de crítica à natureza elitista encontra-se também na refutação aos 

processos seletivos historicamente constituídos por exame vestibular ao aderir ao Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e nas políticas afirmativas, como o programa de cotas, 

que antecipam em alguns anos a lei de cotas, Lei n. 12.711, de 29 de agosto de 2012, que 

dispõe sobre ingresso em IFES, antecipando-a no caso da UFFS. 

A questão do desenvolvimento regional é então preferida nesse modelo americano, 

assim como a condição multicampi está para a dispersão geográfica dessas universidades 

federais, que no caso da Unipampa é levada ao extremo com a criação de Campus em 

                                                           
5
  Ainda que a promoção do desenvolvimento socioeconômico seja também uma adesão ao modelo francês e 

napoleônico de universidade, esta característica híbrida de ligação do desenvolvimento sustentável, regional, 

integrado ou socioeconômico, que caracteriza a criação dessas novas universidades públicas, tem maior ênfase 

na adesão e nas críticas típicas do modelo americano. 
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praticamente todos os municípios de fronteira, e no caso da Ufopa, com ampla difusão no 

território amazônico no Estado do Pará. E mais: a missão institucional desta última, por 

exemplo, reflete sobre a sua relação intrínseca com a formação profissional para o 

desenvolvimento nessas instituições: 

 

A Unipampa, através da integração entre ensino, pesquisa e extensão, assume a 

missão de promover a educação superior de qualidade, com vistas à formação de 

sujeitos comprometidos e capacitados a atuarem em prol do desenvolvimento 

regional, nacional e internacional (UNIPAMPA, 2013, p. 13).  
 

Produzir e socializar conhecimentos, contribuindo para a cidadania, inovação e 

desenvolvimento na Amazônia (UFOPA, 2016, p. 36).  
 

Muito embora algumas instituições encarem a elaboração de sua missão institucional 

como uma atividade prosaica, desinteressada e acabam por reproduzir temas gerenciais que 

pouco dizem respeito ao efetivo andamento do planejamento institucional e desenvolvimento 

como marca de sua presença no lugar onde se situam, outras instituições, como a Ufersa-RN, 

situada no semiárido nordestino, atribuem sua presença material ao atendimento de demandas 

locais para formar profissionais em diálogo com a condição em que se encontram. 

 
A missão da Ufersa é produzir e difundir conhecimentos no campo da educação 

superior, com ênfase na região semiárida brasileira, contribuindo para o exercício 

pleno da cidadania, mediante formação humanística, crítica e reflexiva, preparando 

profissionais capazes de atender demandas da sociedade (UFERSA, 2009, p. 10).  
 

Em estudos recentes, Souza et al. (2013) analisam que a promoção do desenvolvimento 

e integração é outra categoria citada na missão de universidades públicas, sobretudo nas 

regiões Amazônica e Nordeste brasileiro, às quais se poderiam agregar as Faixas de Fronteira. 

É justamente nesse contexto que a expansão do ensino superior vem se revestindo de maiores 

expectativas na reversão de um processo assimétrico de disponibilização de vagas em cursos 

superiores públicos. Conforme Souza et al. (2013, p. 230): 

 
Ao se conceber que a universidade tem um papel ativo na promoção do 

desenvolvimento, fica implícito também que ela tem um papel ativo no atendimento 

de demandas sociais, seja nas questões sociais, políticas e culturais ou também na 

prestação de serviços técnicos.  
 

Além das questões relativas ao desenvolvimento, é preciso ressaltar a função de 

ligação com a sociedade e de atendimento especializado de movimentos sociais 

historicamente excluídos do ensino superior público. A UFVJM e a UFSB, ambas presentes 

no recorte dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, também trazem em suas missões 
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institucionais um enquadramento no modelo norte-americano funcionalista de elo com a 

sociedade regional através da extensão universitária e cooperação com foco na inovação para 

o desenvolvimento regional: 

 
Preferimos a expressão “razão de ser”. Quatro vertentes conformam nossa razão de 

ser: produzir e compartilhar conhecimentos e técnicas, saberes e práticas; formar, 

educar e habilitar sujeitos nos diferentes campos e níveis; promover extensão 

universitária, em cooperação com instituições, empresas, organizações e 

movimentos da sociedade; fomentar paz, equidade e solidariedade entre gerações, 

povos, culturas e nações (UFSB, 2016).  
 

Produzir e disseminar conhecimento e inovação por meio do ensino, pesquisa e 

extensão na direção de desenvolvimento regional e nacional (UFVJM, 2012, p. 14).  
 

Ao analisar as missões institucionais dessas universidades federais “novas”, fica 

evidente que nenhuma delas expressa tão bem o momento histórico e o contexto sócio-

espacial em que estão inseridas quanto a UFFS, sob esse mesmo prisma de modelo norte-

americano de universidades para o “desenvolvimento”. É possível , igualmente, considerar o 

que Santos (2015) observou sobre a forte aderência da implantação do Campus Cerro Largo 

UFFS e sua missão institucional expressa a seguir: 

 
A Universidade Federal da Fronteira Sul tem como missão: 

1. Assegurar o acesso à educação superior como fator decisivo para o 

desenvolvimento da Mesorregião Grande Fronteira Mercosul, a qualificação 

profissional e a inclusão social; 

2. Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão buscando a interação e a 

integração das cidades e estados que compõem a grande fronteira do Mercosul e seu 

entorno; 

3. Promover o desenvolvimento regional integrado – condição essencial para a 

garantia da permanência dos cidadãos graduados na Mesorregião Grande Fronteira 

Mercosul e a reversão do processo de litoralização hoje em curso (UFFS, 2012, p. 

12).  
 

A UFFS já nasce “debaixo para cima”, ainda que políticas públicas “de cima para 

baixo” tenham influenciado sobremaneira seu andamento. Porém, cumpre ressaltar que sua 

missão reflete essa condição de reversão de um processo elitista, ao qual historicamente 

esteve ligado o ensino superior público brasileiro, e seu papel no contexto da Mesomercosul e 

da Faixa de Fronteira para inclusão social de populações excluídas no processo histórico de 

formação, para a integração regional, em que pese a condição interestadual oferecer mais 

desafios de que vantagens e, ainda, como uma instituição tributária da fixação de profissionais 

no contexto de intensas migrações que levaram “colonos” e “camponeses” a buscar melhores 

condições de vida, sobretudo nas capitais dos estados sulinos presentes na faixa litorânea do 

Brasil meridional. 
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Ainda que sua história seja recente, a UFFS possui raízes e está intrinsecamente ligada 

à ascensão do Partido dos Trabalhadores ao poder em 2003. A Figura 17 representa, numa 

linha do tempo, os diversos períodos e processos para a existência dessa instituição. Foram 

delineados aqui os períodos históricos para uma leitura mais apurada dessa breve experiência: 

a) o Movimento Pró-Universidade Pública Federal (MPUF) entre 2/10/2003 e 21/12/2007; b) 

a criação da UFFS entre 9/10/2007 e 15/09/2009; c) a implantação da UFFS entre 23/11/2007 

e 15/09/2015; e d) a expansão da UFFS a partir da Política Pública do Mais Médicos a partir 

de 23/07/2013. 

 

3.1 A CRIAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

 

Criada pela Lei n. 12.029, de 15 de setembro de 2009, a Universidade Federal da 

Fronteira Sul é uma universidade pública, democrática e popular, cujo desenho institucional, 

além de multicampi, é interestadual, e o contexto é o dos movimentos sociais ligados 

principalmente à reforma agrária e à agricultura familiar na Mesorregião da Grande Fronteira 

do Mercosul, onde os Campi da UFFS estão instalados. O próprio quadro dos 21 cursos de 

graduação, inicialmente implantados revela a preocupação com prestar apoio especializado à 

atividade do campo, da qual a UFFS é tributária. 

 

Figura 17 – Linha do tempo com o período de criação, implantação e expansão da 

Universidade Federal da Fronteira Sul. 

 

Elaboração: Wellington Tischer. 
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Primeiramente concebida para o recorte regional de atendimento ao Mercosul como 

mesorregião que faria parte de um plano de integração latino-americana, posteriormente seria 

criada a Universidade da Integração Latino-Americana (Unila) com sede em Foz do Iguaçu. 

Trevisol (2015) explica que um ambiente político favorável e a atuação política intensa de um 

Movimento Pró-Universidade Federal (MPUF) a partir de 2005 foi decisivo para a criação da 

Universidade Federal da Fronteira Sul. Todo esse processo de criação da UFFS é iniciado a 

partir de outubro de 2003 em evento em Chapecó, no qual o presidente da República Lula 

garante uma Universidade para a Mesorregião Oeste de Santa Catarina. 

A partir desse evento tem início a atuação do Movimento Pró-Universidade Federal. 

Apesar de “forte mobilização social e participação política de movimentos sociais e outras 

organizações da sociedade civil, articulação política, atuação parlamentar, grupos de trabalho, 

reunião com o MEC e divulgação na imprensa” (TREVISOL, 2015, p. 14), há no interior 

desse grande grupo de atores sociais grandes diferenças ideológicas a respeito das noções de 

desenvolvimento regional, conforme entrevistas realizadas pelo próprio autor Trevisol (2013).  

Convém salientar também a atuação multicampi de muitas universidades comunitárias, 

principalmente no Oeste de Santa Catarina e Noroeste gaúcho e universidades fundacionais e 

particulares nas microrregiões do oeste catarinense e do sudoeste do Paraná. A atuação dessas 

Instituições de Ensino Superior (IES) na Mesomercosul emerge nos anos 80 e se intensifica 

nos anos 90, naquilo que, Santos e Silveira (2000) denominaram “Fronteira educacional”, 

dado o aumento significativo da oferta e relação de inscritos no período de 1985 a 1996 e 

aumento na vocação de homogeneização dos saberes ligados a saberes organizacionais, 

engenharias, informacionais e áreas de formação de professores.  

A Figura 18 evidencia um grande número de universidades comunitárias com 10.000 a 

35.000 matrículas em 2008e grande concentração geográfica também dessas instituições com 

2.001 a 10.000 matrículas no ensino superior. A Figura 19 apresenta um número menor de 

universidades particulares com maior concentração nos municípios de Francisco Beltrão e 

Passo Fundo, com 10.001 a 25.000 matrículas e presença de instituições particulares ao longo 

da bacia do Rio Uruguai, com 2.501 a 10.000 matrículas. 

As universidades comunitárias também podem ser chamadas de universidades 

públicas não-estatais. Santos e Silveira (2000, p. 48) esclarecem o que as caracteriza: 

 

Universidades privadas com serviços prestados à comunidade local (escolas de 

ensino fundamental e médio, hospitais universitários que podem estar associados ao 

Sistema Único de Saúde, clínicas odontológicas, projetos sociais, programas de 

bolsas, festivais de teatro, núcleos de estudos).  
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O direito ao ensino superior público que deveria ser universal nessa mesorregião se 

deu somente a partir de 2000, com a interiorização de novos Campi de universidades 

estaduais, universidades federais “consolidadas” e, por último, das “novas” universidades 

federais e do concomitante avanço da Rede de Institutos Federais de Educação Superior a 

partir de 2005. Anteriormente, o ensino superior particular possibilitou o atendimento de 

antigos reclamos ao longo das décadas de 70 e 80 pelo ensino superior público, que se 

intensificaram com a “cristalização” ou estancamento imputados às IFES dos anos 90.  

Como se vê na Figura 20, somente a partir do Projeto de Lei 2.199/2007, de autoria do 

deputado Claudio Vignatti, tem início o processo de criação da Universidade Federal da 

Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul – UFGFM, como fora concebida. A frente das 

audiências realizadas a partir de 13 de junho daquele ano, Reinert e Laffin (2008) destacam 

que o Movimento Pró-Universidade Federal teve um protagonismo: “de forma não articulada 

entre os três estados da Região Sul”. Cada estado lutava pela criação em sua microrregião 

ainda com recorte em seus respectivos estados. 

Ainda em 2006, é encomendado um Projeto técnico à UFSC, de maio até agosto de 

2007 que Soldi et al. (2007) apresenta a.) Estudo de necessidades do ensino superior com 

apontamento para três áreas: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências Exatas da Terra 

e Engenharias e Ciências Biológicas e da Saúde com 25 cursos de graduação e pós-graduação; 

b.) Etapismo em 10 anos com um campus no Oeste de Santa Catarina e outro no Norte do Rio 

Grande do Sul de um total de cinco campi - sendo mais um por estado e outro no Sudoeste do 

Paraná e c.) Estimativas de custos e infraestrutura com recursos humanos.  

Cabe ressaltar que este Projeto Técnico em apresentação em setembro de 2007 aos 

gestores da UFSC e aos deputados autores das emendas parlamentares que financiaram o 

estudo, a UFGFM possuiria um desenho institucional diferente dos desdobramentos que 

viriam em seguida com a anteposição da formação de professores em vez das áreas da saúde e 

engenharias que retomariam seu lugar a partir da expansão e também da localização e etapas 

da implantação dos campi escolhidos a partir de reuniões e audiências públicas dos atores 

sociais ligados ao MPUF. 

O Projeto técnico, no entanto, permanecerá como base ou alicerce para o debate do 

MPUF acerca do desenho institucional inicial e esse assume, a partir daí, o protagonismo em 

tensões políticas nas esferas federais e ministeriais, sofrendo revezes "de cima para baixo" 

como a indicação da sede, implantação em 5 anos, a quantidade de Campi e a imposição do 

Campus em Realeza a revelia do processo de participação popular. 
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Figura 18 – Mapa de número de matrículas das universidades comunitárias, 

confessionais e filantrópicas na Região Sul. 

 

Fonte: Atlas Nacional do Brasil (IBGE, 2016a).  

 

Figura 19 – Mapa de número de matrículas das universidades particulares na Região Sul. 

 

Fonte: Atlas Nacional do Brasil (IBGE, 2016a). 
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No Relatório de Resultados alcançados, Reinert e Laffin (2008) destacam a 

coordenação da Federação de Trabalhadores da Agricultura Familiar (FETRAF-Sul), Central 

Única dos Trabalhadores (CUT) e da Via Campesina. Em 13 de junho de 2006, o então 

Ministro da Educação, Fernando Haddad assume o compromisso de criar uma universidade 

federal com recorte Mesorregional, porquanto já havia um Fórum da Mesorregião Grande 

Fronteira do Mercosul recém instalado. Segundo o mesmo Relatório de Reinert e Laffin 

(2008), o Ministro muda de ideia e propõe em 15 de junho de 2007 a criação de um Instituto 

Federal do Mercosul. Mas cedendo a pressões do Movimento Pró-Universidade, Haddad 

concorda com a criação de uma Comissão de Elaboração do Projeto com pessoas indicadas 

pelo MEC e pelo Movimento Pró-Universidade. 

A Portaria MEC n. 948, de 22 de novembro de 2007, oficializa a Comissão do Projeto 

de criação com 22 membros, dos quais 11 indicados pelo Movimento Pró-Universidade, 

sendo quatro integrantes do Movimento Pró-Unipopular (nome pelo qual lutavam os 

movimentos sociais envolvidos), quatro integrantes do Via Campesina, Membros da 

Secretaria de Ensino Superior (SESU), 3 membros da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) e quatro da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que no ano seguinte 

empenhou-se como tutora da Unipampa, enquanto a Universidade Federal de Santa Catarina 

viria a tutorar a UFFS a partir de 2009. 

A Portaria estabelecia o prazo de 90 dias para ser organizada a instituição, instalações 

e programas de formação de implantação da futura Universidade Federal da Fronteira Sul. 

Convém salientar que essa Portaria é o primeiro documento com o nome atual da UFFS, ainda 

que do ponto de vista geográfico essa região não exista. Coordenaram as atividades os 

professores Dalvan José Reinert, da UFSM, e Marcos Laffin, da UFSC. A Comissão reuniu-

se em três momentos: 23 de novembro e 13 de dezembro de 2007, e 21 e 22 de janeiro de 

2008. 

Atas elaboradas pelas partes – UFSC e UFSM – complementam a democratização 

desse processo que levou em consideração audiências públicas por parte do Movimento Pró-

Unipopular para garantir transparência na localização de sede e Campi, perfil, estruturas 

curriculares e áreas de atuação para os cursos de graduação. No centro do debate, o Grupo de 

Trabalho explorava a dificuldade de acesso ao ensino superior público gratuito na 

Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul.  

Desse acesso, ocuparam-se inicialmente as universidades estaduais, com atuação 

destacada da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) com 9 cursos de 

graduação em Francisco Beltrão, no Paraná, estabelecida em meados dos anos 90. Embora 
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tímida, merece destaque a atuação da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) com 

os Campi de Chapecó, Pinhalzinho e Palmitos em 2004, com 3 cursos, e apesar da modéstia 

das suas instalações, a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul, a partir de 2001, 

participa com sete Campi e 15 cursos, conforme Figura 20.  

Assim como as universidades estaduais se reestruturaram e se expandiram na direção 

da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul – Mesomercosul, também as universidades 

federais vinham em processo de expansão desde 2003, como ilustra a Figura 21. Mostrando a 

transformação dos antigos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) e Escolas 

Agrotécnicas na UTFPR em 2005, o mapa revela o avanço do ensino superior federal no 

sudoeste do Paraná, com 23 cursos superiores em Ciências da Terra, Engenharia e formação 

de tecnólogos, bem como licenciaturas para formação de professores de ensino médio por 

adesão ao Plano de Desenvolvimento da Educação. 

 

Figura 20 – Linha do tempo do processo de criação da Universidade Federal da Fronteira 

entre 2003 e 2009. 

 

Elaboração: Wellington Tischer. 

 

Enquanto isso, no mesmo ano de 2005 a Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM) se expande para o Centro de Educação Superior Norte Rio Grande do Sul 

(CESNORS) com Campi em Frederico Westphalen e Palmeiras das Missões, na região 
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noroeste do Rio Grande do Sul, oferecendo vagas em dez cursos nessas mesmas áreas de 

Ciências da Terra, Engenharias e alguns cursos em Ciências Sociais Aplicadas, ao passo que a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em 2007, no Campus Curitibanos, abriga o 

mais avançado Campus na região oeste de Santa Catarina com quatro cursos na área de 

Ciências da Terra. Tanto a expansão da UFSM quanto a da UFSC serviriam de exemplo entre 

os Grupos de Trabalho em atividade, pois havia um clima de disputa de tutoria entre as 

instituições, que acabaria ficando para o grupo da UFSC. 

Concomitantemente à expansão das universidades federais e estaduais, houve na 

Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul a expansão da Rede Federal de Institutos Federais 

(IFs) num contexto de ampliação de vagas de graduação em ensino superior com a criação de 

seis institutos federais, conforme a Figura 23, sendo o Instituto Federal do Paraná (IFPR) em 

Palmas, com 14 cursos, o único daquele estado. Em Santa Catarina, distingue-se a atuação de 

dois institutos: o Instituto Federal Catarinense (IFC), com três Campi em Concórdia, Videira 

e Luzerna, com nove cursos, e o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), com quatro 

Campi em Caçador, Xanxerê, Chapecó e São Miguel do Oeste e 5 cursos superiores.  

 

Figura 21 – Mapa da localização aproximada dos Campi das universidades estaduais 

presentes na Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul – UERGS, Udesc e 

Unioeste. 

 

Fonte: Ministério da Integração Nacional (2016a). Adaptado pelo autor. 
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Figura 22 – Mapa da localização aproximada dos Campi das universidades federais presentes 

na Mesorregião Grande Fronteira do MERCOSUL antes da criação da UFFS. 

 

Fonte: Ministério da Integração Nacional (2016a). Adaptado pelo autor. 

 

Figura 23 – Mapa da localização aproximada dos Campi dos Institutos Federais de Educação 

presentes na Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul em 2016. 

 

Fonte: Ministério da Integração Nacional (2016a). Adaptado pelo autor. 
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Três são os institutos federais presentes atualmente no estado do Rio Grande do Sul: o 

Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense 

(IFRsul) e o Instituto Federal Farroupilha (IFFarroupilha). O primeiro com três Campi em 

Erechim, Ibirubá e Sertão, oferecendo oito cursos; o segundo com um único Campus em 

Passo Fundo e três cursos superiores, e finalmente o IFFarroupilha, com infraestrutura de 

cinco Campi e oferecendo quatorze cursos de graduação em Frederico Westphalen, Panambi, 

Santa Rosa, Santo Ângelo e Santo Augusto, na região das Missões do Rio Grande do Sul. 

Superadas algumas tentativas de desmembramento do IFPR em Palmas e do 

CESNORS em Frederico Westphalen e Palmeiras das Missões, o Grupo de Trabalho que se 

reuniu em 12 de dezembro de 2007 dispunha de alguns condicionantes impostos pelo MEC – 

a criação de no máximo três Campi, ainda que o Movimento Pró-Universidade pugnasse à 

época por sete Campi na criação e onze na expansão. Foi um momento de grandes disputas e 

fraturas no grupo costurado pelo MEC para criar uma universidade federal no contexto 

geográfico fragmentado do interior dos estados sulinos. O MEC solicitou ainda que fosse 

escolhido o local para um Campus por estado com no máximo quatorze cursos de graduação e 

sede localizada preferencialmente na região oeste de Santa Catarina por situar-se 

estrategicamente no centro da Mesorregião e pelo fato de Santa Catarina contar somente com 

uma única Universidade Federal até aquele momento, que era a UFSC. 

Após inúmeros impasses entre os envolvidos, foram construídos critérios de 

localização através de indicadores construídos na Reunião de Santa Maria em 23 de 

novembro, conforme as Atas do Grupo de Trabalho da comissão de implantação para consulta 

as bases em audiências posteriores que viriam a definir a sede e a localização da estrutura 

multicampi. Havia naquele momento também, conforme atas de reunião da UFSM e UFSC, a 

previsão de início das aulas no primeiro semestre de 2009, o que explica, de certa forma, a 

premência na escolha dos locais e tipos de cursos para providenciar as infraestruturas 

necessárias, isto é, a localização do Campus nas cidades, estruturas provisórias e processos 

seletivos para técnico-administrativos e professores. 

Critérios construídos segundo os indicadores estabelecidos na reunião de Santa Maria 

em 23 de novembro de 2007: 

 
1) Regiões com forte presença da agricultura familiar e camponesa, elemento 

caracterizador, estruturador e dinamizador do desenvolvimento da Mesorregião. 

2) Regiões de organizações e movimentos sociais populares e do Movimento Pró-

Universidade Federal. 

3) Regiões mais distantes das atuais universidades federais da Região Sul. 

4) Regiões mais carentes de instrumentos públicos federais, especialmente na área 

da educação. 
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5) Regiões que representem centralidade no contexto geográfico da Mesorregião e 

que contenham certa infraestrutura de transporte, comunicação, educação básica, 

serviços públicos, hotéis. 

6) Regiões com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

7) Regiões com maior número de alunos concluintes do ensino médio (REINERT; 

LAFFIN, 2008). 
 

Ainda que os critérios aparentemente permaneçam antagônicos entre si, deve-se notar 

que os critérios 5) e 7) contemplavam as cidades médias, enquanto os critérios 4) e 6) 

favoreciam cidades pequenas, ao passo que o critério 3) versa sobre a distância máxima entre 

os Campi e outras universidades federais “consolidadas”, que colocaria cidades mais 

próximas da fronteira com a Argentina como condicionante. Porém, apesar da iniciativa de 

elaborar indicadores técnicos, os critérios 1) e 2) prevaleceram sobre os demais, confirmando 

o processo político que foi mais intenso com grande disputa entre as lideranças políticas 

envolvidas na escolha dos Campi, sobretudo no Paraná e Rio Grande do Sul. Para localizar a 

sede na cidade de Chapecó, o ambiente foi de consenso por tratar-se de cidade média 

identificada como polo regional e predileção pela diretiva do MEC, em que pese o “ambiente 

desfavorável” politicamente nesse município levantado pelos entrevistados em Trevisol 

(2013). 

Aglutinou-se, também a partir de reclames do MEC, conforme Treib e Rotta (2012), 

ao MPUF o Comitê Pró-Universidade Federal das Missões (UFRM) que possuía tramitando 

um Projeto de Lei n.215/2007 com previsão de criação desta Universidade Federal em São 

Miguel das Missões, Santo Ângelo, Cerro Largo e São Luiz Gonzaga. Sendo, escolhido, 

Cerro Largo como campus em 10 de dezembro de 2013 em São Luiz Gonzaga com intensa 

disputa entre outros municípios-polos como Ijuí e Santa Rosa para sediá-lo 

A Carta de Concórdia, de 13 de dezembro de 2007, com o desenho institucional com 

quatro Campi em Erechim e Cerro Largo no Rio Grande do Sul e Chapecó em Santa Catarina, 

sendo um fora da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul – o Campus Laranjeiras do Sul 

por se tratar de uma região com presença de Assentamentos do Movimento dos Sem-Terra 

(MST) ligado à Via Campesina ficou decidido pelo entendimento de que o argumento de 

inclusão de “entorno imediato que incluía a Região do Cantuquiriguaçu que inclui o 

município de Laranjeiras do Sul e a Região de Vacaria no Rio Grande do Sul” que havia sido 

retirada na nova regionalização da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul em 2007.  

Ainda que inegavelmente a UFFS seja uma conquista do ponto de vista do 

desenvolvimento regional, com atração de recursos, investimentos e quadros técnicos, 

professores e especialistas, no ambiente de escolha e localização dos Campi prevaleceu, de 
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certo modo, o localismo político com o estabelecimento de grupos de pressão social, reuniões 

de gabinete, caravanas de políticos e lobby entre políticos de alto escalão gerando grandes 

expectativas, pactos, acordos e, invariavelmente, frustrações como é possível notar pelos 

depoimentos colhidos por Trevisol (2013).  

No dia 13 de dezembro de 2007, a partir da Carta de Concórdia que estabelecia os 

quatro Campi, houve ainda interferências e enfrentamentos por parte de uma Comitiva de 

Passo Fundo se dispondo a abrigar um Campus e também de Francisco Beltrão e Realeza, em 

detrimento de Laranjeiras do Sul. Segundo o Relatório da Reunião, levou representantes da 

microrregião Sudoeste do Paraná a minar o processo democrático de escolha e solicitar a 

interferência do então Ministro do Planejamento e Orçamento (MPOG) Paulo Bernardo para 

incluir o Campus Realeza na Lei de criação em 15 de setembro de 2009. 

Além de definir o nome da instituição acatando o da Comissão de implantação em 

oposição ao da Universidade Federal da Mesomercosul (UFMM) aventado nesse encontro da 

Comissão, também foram definidos os cursos e suas áreas de atuação, dando prioridade às 

áreas de ciências da terra, saúde, engenharias e ciências sociais aplicadas, além de aderir ao 

Plano de Desenvolvimento da Educação para cursos de licenciatura.  

 

Figura 24 – Cartaz do Movimento Pró-Universidade na Mesorregião Grande Fronteira do 

Mercosul. 

 

Fonte: <http://www.ptsul.com.br>. 

 

http://www.ptsul.com.br/
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Nas reuniões de 20 e 21 de fevereiro, constata-se que estavam em discussão dois pontos 

principais: a) a não aceitação do desenho institucional nos estados do Paraná por causa da 

escolha do município de Laranjeiras do Sul para abrigar um Campus em detrimento dos 

municípios de Francisco Beltrão e Realeza e também a não aceitação da escolha do município 

de Cerro Largo em detrimento de Santo Ângelo e do desmembramento do Campus Palmeiras 

das Missões da UFSM – ambos interpostos ao Ministério Público Federal e também com 

reuniões de gabinete no Ministério da Educação; e b) a escolha dos cursos de graduação em 

cada um dos Campi, sendo cinco para a sede em Chapecó e três nos demais Campi, como 

decidira a Comissão em 13 de dezembro de 2007 em Concórdia.  

Naquele momento, conforme atas de reunião, houve grande resistência ao nome da 

Universidade Federal. Os integrantes do Movimento Pró-Universidade Federal preferiam 

“Universidade Federal da Agricultura Familiar” ou “Universidade Federal Popular”, em 

detrimento do critério geográfico e por motivos ideológicos de “Mercosul”. Por outro lado, 

integrantes do MEC salientavam o recorte geográfico, assim como integrantes do Fórum da 

mesorregião, e acabaram por retirar os termos “Grande” e “Mercosul” e o nome da 

Universidade Federal permaneceria com o critério geográfico de escolha, ainda que o termo 

“Fronteira Sul” não exista, evidentemente. 

Neste momento foram definidos também os encaminhamentos e a finalização do 

grupo de trabalho, sendo nomeado outro grupo de implantação da Universidade Federal a 

partir daí. Entre novembro de 2007 e fevereiro de 2008 de atuação da Comissão de 

Implantação, também há indicativos de expansão de municípios que não haviam sido 

atendidos naquele momento: Ijuí, Lagoa Vermelha, Passo Fundo e Soledade, no Rio Grande 

do Sul, São Miguel do Oeste e Concórdia, em Santa Catarina, e Francisco Beltrão, no Paraná. 

Posteriormente, com a expansão do Campus Passo Fundo, as lideranças locais desses 

municípios se mobilizaram mais uma vez para obter Campus nesses municípios. 

Ao referir-se à falta de planejamento e expansão de Campi, Fialho (2005, p. 77) 

reconhece também a dimensão política do processo:  

 

Mesmo quando nos referimos à instalação desordenada de universidades multicampi 

e à expansão não-planejada de Campus é inevitável o reconhecimento de ações que 

respondem a forças sociais que determinam essa composição espacial – inclusive a 

sua partição – essa forma multíplice que, por fim, acabará por ser configurada no 

território.  
 

“Trazer um Campus da Universidade Federal” passou a ser o expediente de grande 

parte dos atores sociais envolvidos e que não cessou com a assinatura de lei de criação nem 
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mesmo durante a implantação da UFFS nos cinco municípios. A partir da expansão do 

Campus Passo Fundo (2013), esses acordos foram retomados e explorados internamente 

através de comissões, grupos de trabalho e portarias internas no âmbito da própria 

universidade e, com maior intensidade, na mídia regional, levando os dirigentes da UFFS a 

construir indicadores mais afinados para a expansão de novos Campi e estabelecer pactos com 

a comunidade regional para eleger prioridades. Em decorrência, os Campi Indígena e 

Concórdia foram contemplados no Plano Plurianual (PPA) (2016-2019) da instituição. 

A partir de indicativos de um Reuni 2 que vinha sendo alinhavado no MEC, muitos 

atores sociais foram mobilizados no intuito de estimular a economia local em seus municípios 

com a implantação de um Campus, demonstrando que muito além da promoção do 

desenvolvimento regional ou da inclusão social através do ensino superior, essas instituições 

têm sido encaradas como grandes empreendimentos semelhantes às fábricas dos anos 90, 

quando as municipalidades renunciavam a impostos em favor de grupos empresariais. Desta 

vez, cedeu-se lugar ao lobby e realinhamentos políticos locais para obter um Campus do 

Governo Federal. 

Sobre isso, Santos e Silveira (2000) explicam que, apesar de pouco estudada a questão, 

a “Guerra dos Lugares” para implantar instituições de ensino superior desempenha um papel 

importante na geração de renda e riqueza, daí a legitimidade dos interesses de agentes 

municipais por implantá-las no seu município, ainda que a escolha de determinada 

infraestrutura para cursos superiores de graduação esteja mais atrelada a peculiaridades do 

território nacional, impondo sua lógica aos agentes da educação superior e não ao contrário. 

Ao perceberem o impacto local gerado pelos Campi em implantação, muitos desses 

agentes consideraram aquilo que Petterini et al. (2015 apud Menezes- Filho et al., 2016) que 

em municípios menores o efeito curto prazo é mais significante de que no longo, ao contrário 

ocorre nos municípios maiores que no curto prazo os efeitos foram insignificantes para os 

autores, ao passo que os no longo prazo os novos Campi promoveram ganhos nas economias 

locais.  

Tratava-se, nesse período, de garantir um “Campus a qualquer custo”, o que, de certa 

forma, explica os lobbys nos mais diversos níveis – midiático, institucional e político – e de 

projetos de Campi elucubrados sem prévios estudos sobre demandas locais e regionais ou de 

uma clara estratégia de desenvolvimento. O período expansivo da UFFS, que coincide com a 

implantação, pode ser assim definido a partir do olhar dos agentes: “garantir o Campus e a 

infraestrutura primeiro, para depois se discutir os melhores cursos!” em parte legado desse 

processo de criação. 



 

4 O IMPACTO LOCAL E REGIONAL DA IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) 

 

Esse retrato de novos saberes universitários decorre de movimentos contraditórios e 

complementares entre uma oferta e uma demanda que, ao mesmo tempo, 

concentram-se e se expandem. A natureza dos cursos permite, assim, elaborar uma 

geografia do ensino, que, de um lado, participa da remodelação do território e, de 

outro, é por esse mesmo território condicionada (SANTOS; SILVEIRA, 2000, p. 

48). 
 

A criação da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) se dá em 15 de setembro 

de 2009 com a Lei Federal n. 12.029, coroando os esforços do Movimento Pró-Universidade 

Federal desde outubro de 2003, o empenho de Comissões do Ministério da Educação para 

implantação a partir de 22 de novembro de 2007 e cristalizando o papel protagonista de 

tutoria da Universidade Federal de Santa Catarina, exercido de março de 2009 até 26 de 

fevereiro de 2010. 

Em 26 de maio de 2006 a tutora havia instituído um Grupo de Trabalho através da 

Portaria 365/GR, com o objetivo de elaborar projeto técnico da universidade a ser criada. Até 

aquele momento, apenas o Fórum da Mesomercosul e o Movimento Pró-Universidade Federal 

discutiam a possibilidade de criar uma universidade federal a partir de recomendações do 

MEC para que se houvesse uma convergência regional naquele movimento que vinha até 

então fragmentado nas microrregiões estaduais. Na sequência dos trabalhos da Comissão de 

Projeto da UFFS, é criada a Comissão de Implantação da Universidade em 11 de fevereiro de 

2008, com nomes indicados pelo Movimento Pró-Universidade antes da conclusão dos 

trabalhos da primeira Comissão.  

Entre novembro de 2007 a março de 2008 são definidos os quatro Campi e indicativos 

de cursos através de áreas do conhecimento com cinco cursos superiores na sede em Chapecó 

e três cursos superiores nos três demais Campi. Porém, em 4 de dezembro de 2008, em 

reunião com representantes do MEC, o Movimento Pró-Universidade busca pressionar 

politicamente para a criação de Comissão de Implantação e de Projeto Pedagógico, que se 

concretizaria somente em 11 de fevereiro de 2009, sob a presidência do prof. Dilvo Ristoff, da 

UFSC, que seria empossado Reitor pro tempore na semana de criação da UFFS. 

A definição dos cursos se daria somente um ano depois da definição da sede e dos 

municípios, após inclusão do Campus Realeza, em 27 de março de 2009. Naquele momento, 

abre-se um intenso campo de tarefas a serem cumpridas através de Termo de Cooperação 

Técnica entre a União e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para a implantação 

da Universidade Federal da Fronteira Sul. Dentre as principais atividades previstas no Termo 
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estão: a) definir as instalações provisórias para o início das aulas dos cursos de graduação no 

primeiro semestre de 2010 e o terreno que abrigarão os cinco Campi; b) promover os 

processos seletivos para servidores (docentes e técnico-administrativos) e para os alunos das 

primeiras turmas; e c) organizar comitivas de políticos e lideranças para “acelerar” os trâmites 

em Brasília para a definitiva criação da Universidade. 

O Quadro 10 mostra os pactos estabelecidos com muita celeridade entre as lideranças 

políticas, técnicos envolvidos e empresariado local para obter as contrapartidas prometidas 

principalmente pelas prefeituras municipais para disponibilizar a infraestrutura física 

necessária para instalações provisórias e Campi definitivos da UFFS. Os documentos técnicos 

Parglender e Martins (2009) resultado de consultorias prestadas por profissionais, visavam a 

conformar uma ferramenta de consenso e não expõem criticamente os elementos levados em 

consideração para a escolha de um terreno em detrimento de outro. Esses relatórios 

apresentam soluções de implantação física dos Campi pré-moldadas por conformar etapas 

construtivas dos blocos: a) numa primeira etapa, fechamentos e coberturas para depois; b) o 

projeto dos ambientes e espaços multiuso fossem projetados durante a execução da primeira 

etapa. Percebe-se também nesse documento o aproveitamento de projetos realizados pela 

própria tutora (UFSC) nas expansões de Curitibanos e Araranguá em Santa Catarina. 

 

Quadro 10 – Instalações provisórias e Campi definitivos nas sedes da UFFS. 

Município Terreno do Campus Instalações provisórias 

Chapecó – SC Doação de terreno de 91,60 hectares pelo 

empresário Nilso Folle em 14 de agosto de 

2009 e Reserva Legal de 18,30 ha. 

Conversão funcional de imóvel alugado do 

Seminário Sagrado Coração em 9 de outubro de 

2009 e aluguel de salas comerciais na zona 

urbana em fevereiro de 2010. 

Cerro Largo – 

RS 
Repasse de oito matrículas em áreas rurais 

(algumas contíguas) destinadas à UFFS em 5 

de outubro de 2009 na dimensão de 73,76 

hectares, incluindo imóvel urbano adquirido. 

Conversão funcional de patrimônio adquirido 

pela UFFS do seminário São José em 4 de janeiro 

de 2010. 

Erechim – RS Doação de 14 áreas rurais contíguas com 

93,45 hectares pela Prefeitura de Erechim 

em 29 de setembro de 2009. 

Conversão funcional de imóvel alugado do 

Seminário Nossa Senhora de Fátima em 29 de 

setembro. 

Laranjeiras do 

Sul – PR  
Concessão por 50 anos de 11 áreas rurais 

contíguas do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

com aproximadamente 92,50 hectares e 

doação de outros 50 ha contíguos. 

Convênio com a Universidade Estadual do 

Centro Oeste (Unicentro) em 10 de setembro de 

2009. 

Realeza – PR Escritura de transferência de duas áreas 

rurais de 33,61 hectares em 11 de setembro 

de 2009 e outros 49,70 ha contíguos por 

doação para futuro Hospital Veterinário. 

Comodato com a Prefeitura Municipal de 

Realeza para funcionamento no Centro de 

Eventos em 11 de setembro de 2009; 

Passo Fundo – 

RS 
Concessão por 50 anos de área urbana 

central de 5,02 hectares em agosto de 2013.
6
 

Conversão funcional de imóvel alugado pela 

Prefeitura Municipal de Passo Fundo – Seminário 

Nossa Senhora da Salete. 

Fonte: <www.uffs.edu.br>. 

                                                           
6
  Em janeiro de 2017 foi realizada a cedência dos 5,02 hectares para o Patrimônio da UFFS. 
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A UFFS funcionou entre 2010 e 2013 em instalações provisórias cedidas, locadas ou 

adquiridas nos cinco Campi, com grandes reformas para adequar edifícios anteriormente 

destinados à formação de padres da Igreja Católica, instituições escolares secundaristas ou 

centro de eventos subutilizados. Esse período é marcado por dupla dificuldade: reforma de 

instalações precárias com custo material elevado, comparando com o custo da construção de 

um Campus definitivo mais moderno. Na cidade de Chapecó, por exemplo, a UFFS chegou a 

contar com cinco unidades em funcionamento ao mesmo tempo, entre 2011 e 2012, e que 

ainda, enquanto a presente dissertação é escrita, três estão em operação no centro da cidade. 

A instalação definitiva dos Campi, por outro lado, teve custo material elevado por se 

tratar de glebas rurais periféricas sem a mínima infraestrutura para o funcionamento de um 

Campus, como água, luz, telecomunicações, acessos rodoviários e pavimentação totalmente a 

expensas da Universidade. A própria condição imposta pela equipe de implantação, de 

doação, aquisição ou cessão de terrenos com aproximadamente 100 hectares apresentou-se 

como um condicionante que nas cidades de Chapecó, Laranjeiras do Sul e Erechim somente 

puderam ser resolvidas com a disponibilização de áreas rurais a mais de 10 km de distância do 

centro urbano.  

Porém, invariavelmente, os terrenos apresentavam grandes declividades, em média 

superior a 20%, exigindo grandes movimentos de terra para conformar os platôs onde seriam 

construídos os edifícios. Igualmente, com a presença de áreas de preservação e a preservar 

como charcos, açudes, nascentes, remanescentes arbóreos e linhas de alta tensão, e 

praticamente sem nenhuma benfeitoria, exigindo maior investimento para obras de engenharia 

que viriam a significar 1/5 do volume de gastos nos primeiros cinco anos. 

O empreendimento da Universidade Federal nesses municípios significa impactos 

consideráveis na economia, cultura e dinâmica local e também somas de recursos públicos em 

torno de R$ 10 milhões/ano por Campus e um pátio de obras de aproximadamente 110.000 m² 

de área construída e mais de 500.000 m² de infraestrutura em terrenos sem a mínima 

infraestrutura para o funcionamento de um Campus universitário. Esses projetos foram 

realizados inicialmente por contratação de empresas especializadas em 2011 e também pela 

própria equipe técnica da Secretaria Especial de Obras (SEO) da UFFS conforme Tabela 4. 
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Tabela 4 – Implantação dos Campi da UFFS – Resumo de investimentos em obras até o ano 

de 2014. 

Campus Área total construída Valor total investido 

Chapecó – SC 38.460,37 m² R$ 73.291.381,12 

Cerro Largo – RS 13.849,23 m² R$ 33.227.988,23 

Erechim – RS 19.193,64 m² R$ 35.070.109,56 

Laranjeiras do Sul – PR 14.164,88 m² R$ 33.995.059,92 

Realeza – PR 18.992,82 m² R$ 43.915.112,34 

Passo Fundo – RS 5.344,41 m² R$ 3.175.50,14 

Total 110.005,35 m² R$ 222.675.201,31 

Fonte: UFFS (2013). 

 

Muito do investimento de implantação, conforme Tabela 4, revela-se maior do que o 

próprio orçamento disponível pelas prefeituras municipais, por se tratar de municípios 

pequenos. Em Cerro Largo, Realeza e Laranjeiras do Sul, pelo valor investido, constata-se 

que o impacto da instalação de Campus da UFFS é superior ao de cidades médias, como 

Chapecó, Erechim e Passo Fundo, por exemplo. 

Ao mesmo tempo, nesse período inicial de implantação da UFFS, toda sorte de 

políticas da instituição, processos seletivos e concursos públicos tiveram de ser promovidos 

com equipes inicialmente diminutas, porque a lei de criação dimensionara uma universidade 

com estruturas mais modestas. Ainda que nesta análise os Campi revelem pressupostos já 

contidos na implantação de IFES do período desenvolvimentista, identificados como os 

“Campi do milagre”, deve-se enfatizar que esse modelo interrompe a tendência histórica de 

segmentação, separação e departamentalização presentes nas universidades brasileiras.  

A Universidade Federal da Fronteira Sul difere das IFES do modelo anterior 

desenvolvimentista dos anos 60 e 70 por não possuir centros, decanias e departamentos e 

aderir ao modelo multicampi de universidade no qual se procura por assegurar autonomia e 

isonomia entre os Campi, ainda que, de certa forma, haja maiores investimentos, cursos, 

docentes e técnico-administrativos e população atendida na sua sede em Chapecó. Segundo a 

Tabela 5, representa cerca de 1/3 da UFFS em termos de investimentos e população. 
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Tabela 5 – Número de pessoas diretamente envolvidas nos Campi da UFFS. 
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Alunos de 

Graduação 

- 1235 3145 1808 968 1037 118 8311 

Alunos de Pós-

Graduação  

- 23 110 54 105 24 0 316 

Professores do 

Magistério 

Superior 

7 93 202 119 85 81 25 612 

Técnicos 

administrativos 

255 72 83 78 64 73 20 645 

TOTAL 262 1423 3540 2059 1222 1215 163 9884 

Fonte: UFFS (2015a). 

 

A implantação é um período muito importante para o desenvolvimento da instituição 

de ensino, em que pese o improviso e a precariedade de muitos serviços disponibilizados, 

como dificuldades de deslocamento, acessos rodoviários restritos, falta de ambientes próprios 

para refeições e distância do perímetro urbano em determinado período com toda sorte de 

condições precárias que acabam gerando frustrações para a comunidade acadêmica. Porém, é 

necessário salientar que o planejamento institucional se apresentou com prazos exíguos e 

recursos disponíveis e muitas vezes incompatíveis com as necessidades e tempos para 

concluir a infraestrutura necessária. 

Um processo de implantação envolve uma visibilidade e, por conseguinte, uma grande 

crítica da comunidade interna e externa. Planos e projetos são encampados com rapidez e 

abandonados com maior agilidade ainda. Esse processo gera, invariavelmente, frustrações à 

comunidade acadêmica pelos tempos de expediente necessários e pela indisponibilidade dos 

recursos demandados. Muitas vezes, a expectativa dá lugar à frustração, quando o 

planejamento não acompanha a demanda.  

Na Tabela 6, comparação entre os custos previstos no Projeto de Lei de criação 

enviado pelo Ministro da Educação Fernando Haddad ao Ministro do Orçamento, 

Planejamento e Gestão Paulo Bernardo. À época se projetava uma UFFS com no máximo 30 

cursos após os cinco primeiros anos e com quatro Campi. O que de fato ocorreu foi a inclusão 

de Realeza e a expansão de Passo Fundo e um total de 45 cursos superiores e maior do que o 

dobro dos 21 cursos iniciados em 2010.  
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Tabela 6 – Comparação entre população prevista na lei de criação e a população durante o 

período pro tempore (2010 a 2015). 

  

Pro tempore 

(implantação) 

Previstos no Projeto de Lei 

de Criação 
Diferença 

Alunos de Graduação 8311 10000 -16,89% 

Cursos de graduação 45 30 50,00% 

Alunos de pós-graduação 316   

Número de Campi 6 4 50,00% 

Professores do Magistério Superior 612 500 22,40% 

Técnicos administrativos em Educação 645 340 89,71% 

TOTAL 9.935 10874 -8,64% 

Fonte: Projeto de lei de criação da UFFS e Relatório de Gestão Pro Tempore da UFFS. 

 

Outro aspecto infraestrutural que pode ser comparado é o aumento de servidores tanto 

de professores do magistério superior quanto de técnico-administrativos em educação para 

suprir a demanda de profissionais na implantação da UFFS. No caso de técnico-

administrativos, verificam-se 89,71% acima do número de pessoas necessárias no período. E 

mais: a população total projetada no projeto de lei de criação não leva em consideração, por 

exemplo, o insucesso e a evasão, que na UFFS representam um impacto direto de 10.000 

pessoas até 2015. 

O gráfico da Figura 25 expressa um aumento considerável de todo o custo da 

implantação da Universidade Federal: foram mais 50% de Campi e mais 50% de cursos, e 

principalmente com maior impacto na quantidade de servidores, aumentando o custeio da 

instituição até o ano de 2014. O total investido na UFFS, incluindo obras, equipamentos, 

móveis e livros, corresponde ao total de custos projetado para a instituição em 2006. O 

principal gasto das despesas empenhadas é relativo ao pagamento de salários dos servidores 

docentes e técnico-administrativos e terceirizados, enquanto o investimento permanece 

praticamente constante. 

Em entrevista com o Reitor, a Pró-reitora de Ensino de e o Diretor de Planejamento da 

UFFS, entre 05 de outubro e 01 de novembro de 2010, realizada por Costa, Costa e Barbosa 

(2013), não havia, até pouco mais de um ano de implantação da instituição, uma clara noção 

da grandeza dos recursos necessários nos anos 2011-2015. Os entrevistados enfatizam, no 

entanto, a quantidade suficiente de recursos para investimento em obras e a boa proporção 

professor-aluno, que na Figura 25 se mostrou insuficiente para a implantação e expansão em 

2013.  
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Figura 25 – Gráfico de comparação entre custos previstos inicialmente no Projeto de Lei de 

criação (2006) da UFFS e parte do período pro tempore (2009-2014). 

 

Fonte: Projeto de lei de criação da UFFS e Relatório de Gestão Pro Tempore da UFFS. 

 

Figura 26 – Universidades federais criadas ao longo dos anos e seus custos atualizados em 

bilhões de reais. 

 

Fonte: MEC (2013).  
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Os entrevistados sugeriam uma “estrutura essencial de funcionamento” que pudesse 

otimizar a infraestrutura e o gasto público reduzindo o espaço físico ao imprescindível. Costa, 

Costa e Barbosa (2013) concluem seu estudo propondo um “Reuni 2” para dar continuidade 

ao projeto em andamento e constituí-lo como política permanente de expansão universitária. 

Mas o que se viu foi justamente o contrário: A redução drástica de investimentos durante o 

Governo Temer, a partir de setembro de 2016. 

Comparando com o anterior estudo de caso da UFFS, o período de 2011 a 2014 

corresponde ao período de grande aplicação de recursos na implantação da UFFS com 

estabilização na ordem de R$ 200.000.000,00/ano para aplicar em vencimentos e 

investimentos. Segundo o Portal Capes do MEC, no período de 2008 a 2012 dobramos custos 

das universidades federais, saltando de 13 para 26 bilhões de reais. É um período de 

implantação da UFFS e demais IFES criadas a partir do segundo governo Lula (2007-2010) e 

primeiro governo de Dilma Rousseff (2011-2014) e expansão de boa parte das IFES ditas 

“consolidadas”, mas, sobretudo, com grande replanejamento para aquelas criadas a partir do 

último Governo FHC (1999-2002) que tiveram de conviver com o fenômeno da expansão 

durante a implantação, um desafio a mais para o planejamento de instituições públicas, 

habituado ao casuísmo político que marcam a atuação dos governos em todas as escalas deste 

país.  

Outro ponto interessante é que, entre os anos de 2011 e 2013, foram montadas 

Comissões Especializadas no intuito de agilizar o processo interno da Universidade para 

resolver questões específicas, como obras, equipamentos e processos seletivos. Essas 

Comissões Especializadas quedaram-se em promover tomadas de decisões para utilização 

premente de recursos disponíveis. Nesse período houve grandes retrabalhos assumidos 

internamente, pois algumas soluções se mostravam inexequíveis, fosse pelo alto custo, fosse 

por não considerarem o “etapismo” da implantação de uma universidade pública, sujeito a 

ajustes econômicos e contingenciamentos típicos da Administração Pública Brasileira.  

Existiam, evidentemente, pretensão e crítica por parte dos planejadores e projetistas e 

da própria comunidade acadêmica na concretização de novos pressupostos para a construção 

dos Campi, como, por exemplo: participação, mobilidade, sustentabilidade e acessibilidade 

que sobressaíram com a realização de instrumentos como as Leituras Comunitárias realizadas 

entre os anos de 2011 e 2012 em duas etapas. O diagrama da Figura 27 ilustra a interação dos 

atores envolvidos no planejamento e no projeto de um Campus universitário típico da UFFS. 

Em que pese algumas iniciativas participativas, como foi o caso das Leituras Comunitárias, o 

processo de tomada de decisão aceito e pactuado com a comunidade acadêmica e externa, 
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entre comissões especializadas, empresas contratadas e equipes técnicas sofreu reeleição de 

prioridades em gabinetes e foram assumidos em curto prazo para acomodar as necessidades 

ao orçamento. A infraestrutura deveria atender condições mínimas de ensino dos cursos de 

graduação, como bem sugere o termo “estruturas essenciais” citado pelos entrevistados de 

Costa, Costa e Barbosa (2013). E muitos dos investimentos em obras, laboratórios e salas de 

aula, equipamentos, livros, mobiliário e ambientação colocavam o dilema institucional de 

atender “primeiro o que for ensino”. 

Esse período de administração durante a implantação que vai da criação em 15 de 

setembro de 2009 até 15 de setembro de 2015 é considerado um período pro tempore com 

nomeação de Reitor, Vice-Reitor e Diretores de Campus pelo Ministro da Educação. O 

Relatório elaborado por ocasião da posse da nova administração eleita reflete esse momento: 

“Um julgamento objetivo e solidário, contrapesando as realizações e as lacunas, poderá, 

inclusive, apresentar um grau elevado de espanto e admiração pelo tanto que foi feito em tão 

exíguo tempo” (UFFS, 2015e).  

 

Figura 27 – Diagrama explicativo do Instrumento das Leituras Comunitárias aplicadas ao 

Plano de Implantação desenvolvido no ano de 2011. 

 

Fonte: Tischer (2013).  
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Ainda nesse relatório, ao lado de fotografias do andamento de obras, timelines, 

gráficos e tabelas que expressam um panorama em 2015, o Relatório de Gestão Pro tempore 

estabelece quais foram os principais desafios desse período: 

 

implantar uma universidade significa ter que criar e colocar em funcionamento os 

cursos de Graduação e a estrutura necessária que viabilize esse funcionamento, ou 

seja, para que atividades-fim de uma universidade sejam possíveis, é preciso toda 

uma organização administrativa e tecnológica (UFFS, 2015a).  
 

Este período crítico de atuação durante a implantação frustrou os envolvidos em 

grande parte por executar soluções que não tinham sido anteriormente acordadas, em 

detrimento de outras também necessárias e planejadas. Ainda, nessa breve trajetória, muitos 

dos procedimentos, projetos e processos revelaram-se contraproducentes, gerando grande 

demanda de alteração para todos os envolvidos, pois não havia conhecimento de expedientes, 

normas e legislações locais, agravadas pela condição multicampi e interestadual, pois alguns 

procedimentos devem atender a normas especificas de órgãos com anuência nos estados do 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, gerando a dificuldade de utilizar soluções 

padronizadas no que diz respeito à implantação física dos Campi definitivos, como se 

denominava o local onde se construía o futuro Campus.  

 

Figura 28 – Fotomontagem em imagem aérea off-nadir em voo comercial das instalações em 

funcionamento e obras em andamento do Campus Chapecó – SC. 

 

Fonte: UFFS (2015e).  
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Figura 29 – Fotomontagem em imagem aérea off-nadir em voo comercial das instalações em 

funcionamento e obras em andamento do Campus Erechim – RS. 

 

Fonte: UFFS (2015e). 

 

Buffa e Pinto (2009, p. 145), que discorreram sobre o processo de implantação das 

cinco maiores universidades federais brasileiras, explicam   

 

Em todas as iniciativas de nossas instituições de ensino superior são formadas 

comissões especializadas [...]. Trata-se invariavelmente de um processo longo, com 

inúmeros contratempos, mudanças e desvios. […] A produção de tais equipes, apesar 

de considerável, é inversamente proporcional à sua utilização. […] no final, as 

comissões tornam-se cumpridoras de tarefas, cuja premissa é construir com o menor 

custo e rapidez.  
 

Em que pese a precariedade, dificuldades e desafios iniciais enfrentados na 

implantação, mormente no início da gestão pro tempore, é a partir da implantação física dos 

Campi em meados de 2013 e da substituição de “unidades e instalações provisórias” pelas 

instalações físicas do Campus em cada um dos municípios-sede, que um momento de 

integração maior se dá na comunidade acadêmica, reconhecido pelos depoimentos dos 

Diretores de Campus e pelo Reitor e Vice-Reitor eleitos nas consultas públicas. Seguem 

alguns desses depoimentos presentes no Relatório de Gestão Pro tempore:  

 

O compromisso e a solidariedade de todos os envolvidos nesta fase inicial de 

implantação nos fizeram superar as dificuldades e transformar um sonho em 

realidade. Hoje há um belo Campus, com prédios, equipamentos e amplos espaços 

preparados para a realização das atividades acadêmicas e convivência entre pessoas 

(ROTTA, 2015).  
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Um fator importante no desenvolvimento da identidade do Campus Chapecó se deu 

a partir do momento em que ele passou a utilizar as estruturas definitivas, o que 

aconteceu no segundo semestre de 2013 (SCHULTZ, 2015). 
 

No que se refere aos aspectos materiais, produzimos soluções de espaços físicos 

provisórios e infraestrutura em diálogo com órgãos públicos, entidades e 

representações sociais [...] mas cuidamos de garantir as bases estruturais do Campus 

definitivo e hoje já usufruímos dessas estruturas (BENONI, 2015). 
 

É possível identificar diversos aspectos relevantes no processo de construção da 

UFFS neste Campus. O primeiro diz respeito ao espaço físico necessário para que as 

atividades acadêmicas se desenvolvessem (MAYER, 2015). 
 

No entanto, a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) ainda é, também, um 

canteiro de obras, mas uma Universidade é uma obra, obra científica, obra de arte, 

obra de cultura e, porque não, obra de operários! (BRAIDA, 2015). 
 

Nos depoimentos percebem-se ainda outros aspectos com relação à infraestrutura: a) a 

dificuldade de sedimentação de servidores nos Campi; e b) iniciativas para consolidar o 

aumento da oferta de cursos de graduação e pós-graduação. O momento de consolidação 

desses Campi contrasta com algumas iniciativas dentro da instituição para atender uma 

política de expansão para novos Campi em outras sedes a partir de 2013. 

No discurso de posse de Reitor proferido pelo prof. Jaime Giolo, também este Reitor 

pro tempore de fevereiro de 2011 até agosto de 2015, na poesia lírica denominada Os 

Luzeiros, distinguem-se vários trechos que versam sobre a criação da UFFS nas estrofes de 1 

a 16; sobre a implantação nas estrofes 17 a 44, e sobre a expansão nas estrofes 31, 44 e 45.  

 

31 

Quando a marcha vinha avante 

O imprevisto deu à porta 

O mensageiro reporta 

Sinais quase proféticos 

O programa: mais médicos 

Criava, em sua doutrina, 

Escolas de medicina. 

Mutirões – garras de ursos –  

Arrebatam mais dois cursos  

Para a instituição sulina. 

 

[...] 

 

44 

A proposta de expansão 

Está quase terminando. 

Vários núcleos aclamando 

Outras tantas unidades 

Ajustando prioridades 

De incremento fora e dentro 

Os conselhos, epicentro 
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Das decisões colegiadas,  

Irão planejar a estrada, 

Desde aqui, futuro adentro. 

 

45  

Com os povos matriciais 

Do Continente Americano,  

Vamos afinando o plano  

Para um Campus na reserva. 

Com mate da mesma erva, 

Mesmo empenho, mesmo esmero 

Um Instituto Missioneiro 

Vai saindo pelo tampo, 

Com a educação do campo 

Que terá seu sementeiro (GIOLO, 2015). 
 

O contraste entre as dificuldades e desafios da implantação apresenta-os como 

imponentes e de grande contestação por parte da comunidade acadêmica, ao passo que a 

expansão da UFFS é representada como uma “semente” de oportunidade apresentada 

“mensageiros” e que também reaviva os pactos de expansão entre os envolvidos, que uma vez 

transpostos, não cessaram seus expedientes nem antes da criação nem durante toda 

implantação da UFFS. 

O Programa Mais Médicos enseja na UFFS o processo de expansão, que, com “garras 

de urso” das disputas políticas de atores que já estavam envolvidos na criação quatro anos 

antes com reflexos na contemplação de um novo Campus parcialmente planejado na cidade de 

Passo Fundo e na sua esteira viria o processo de abertura de um curso de medicina no Campus 

Chapecó e vários outros projetos de expansão em muitos municípios, dos quais o Campus 

Concórdia e o Campus Indígena seriam os mais exaustivamente discutidos e planejados e não 

implantados. 

O discurso de posse do Vice-Reitor igualmente reflete sobre os caminhos e desafios 

existentes, como a política de permanência, combate à evasão e a presença na região ao lado 

de novos desafios assumidos pela gestão atual 2016-2019 com relação à expansão, como: 

 

A nova gestão, agora eleita, terá novos desafios. Alguns já foram, inclusive, 

claramente anunciados: a expansão dos cursos e Campi; a internacionalização, a 

criação do Campus indígena; o centro de educação do campo; o centro de arte e 

cultura missioneira [em São Luiz Gonzaga]. Outros não são tão novos, porque 

permanecem atuais: a unidade da estrutural multicampi; a conclusão da estrutura 

física; a continuidade do orçamento especial [condição pro tempore] e a  

disponibilidade de recursos financeiros (ANDRIOLI, 2015). 
 

Ao passo que reflete sobre os Campi existentes e questiona a improvável missão de 

localização de novos Campi em municípios pequenos com o desenho institucional inicial e 
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que, de certa forma, prevê a atuação de forças políticas contrárias à expansão universitária em 

2016 que suspenderam o processo do preterido Reuni 2, que vinha sendo discutido desde o 

final de implantação do primeiro em 2012: 

 

Será que novamente, por exemplo, teríamos nesse país, a oportunidade de criar 

Campi de uma universidade federal em cidades do tamanho de Cerro Largo e 

Realeza, no extremo mais oposto à localização das capitais dos estados, ou em 

Laranjeiras do Sul, dentro de um assentamento de reforma agrária, numa região com 

o segundo menor IDH do Paraná? (ANDRIOLI, 2015). 
 

Ainda refletindo sobre um possível Reuni 2, em entrevista de 04/09/2011, o Reitor da 

UFCG comentara a instalação de Campi em municípios pequenos: “Fazer educação superior 

em um estado periférico já não é fácil; fazer isso no interior é mais difícil ainda!”. Naquele 

momento, o Reitor da Instituição parecia exortar os ouvintes ao trabalho que viria com a 

seguinte constatação: “Chegou a hora da reestruturação!”, o que, de certa forma, revela que o 

processo de expansão e reestruturação ou “consolidação” como vem sendo tratado na UFFS 

não segue um padrão de política pública nesta história recente entre Instituições Federais a 

partir dos marcos do Reuni, ainda que se trate de contextos periféricos semelhantes. 

Serão, todavia, reavivados os pactos de expansão ou reestruturação e afinados os 

critérios e colocados em prática a partir de experimentadas equipes de planejamento das 

próprias instituições, em oposição de comissionados do MEC, atores sociais e lideranças 

políticas. Longe de pretender ser “politicamente neutras”, essas equipes mais experimentadas 

presentes nesse breve laboratório de soluções das universidades federais pragmaticamente 

construíram critérios geográficos de localização, infraestrutura e desenho institucional que 

seriam mais bem afinados a partir de 2013, como exigência de garantias e contrapartidas por 

parte dos “municípios a serem contemplados” para que a influência dos custos das expansões 

não viessem a comprometer a manutenção das estruturas existentes. 

Ainda, segundo Fialho (2009), é a avaliação dos cursos de graduação, da pesquisa e da 

pós-graduação que remete à centralidade da capacidade instalada como requisito básico para o 

reconhecimento de competências institucionais, como atuará futuramente no enquadramento 

da instituição para obter recursos por critérios que levam em consideração a produtividade, 

como Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Capes e 

outros órgãos de fomento, colocando em evidência uma contradição das “novas universidades 

federais para a inclusão social” na busca por infraestrutura como imóveis, terrenos e serviços 

de engenharia como contrapartidas a serem executadas pelos agentes do ensino superior 

público. 
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4.1 A EXPANSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) 

 

4.1.1 O Campus Passo Fundo e o Mais Médicos 

 

No dia 12 de junho de 2012, a Portaria 109, do Ministério da Educação (MEC) 

anunciava, dentro da Política Pública de melhoria na saúde pública brasileira, o Programa 

Mais Médicos, que além de disponibilizar médicos estrangeiros e brasileiros na rede pública 

nacional de saúde, criava novos cursos de medicina, sobretudo no interior do Brasil. De certa 

forma, a interiorização do ensino superior, iniciada doze anos antes, teria um novo capítulo a 

partir do Programa Mais Médicos com a interiorização de infraestrutura para universidades e 

instalações e cursos superiores de graduação para profissionais de medicina e de áreas da 

saúde. 

O Programa Mais Médicos nasceu da insuficiência de médicos no Brasil e se justifica 

como uma busca de solução para o problema. Relatório disponível na página do programa 

indicava que entre 2003 e 2011 o país apresentava 54 mil postos de trabalho não preenchidos, 

enquanto a formação de novos médicos atingia somente 65% do mercado de trabalho. Ainda, 

segundo o site: “A palavra de ordem é expandir e descentralizar os cursos de medicina, 

universalizar a residência médica e melhorar a qualidade das duas formações” (BRASIL, 

2015). 

O foco consistia em inverter o processo de concentração de médicos em capitais de 

estado e ao mesmo passo da interiorização, promover novas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) para os cursos de Medicina com orientação para saúde dos indivíduos, metodologias 

com participação ativa, inserção do aluno na rede de serviços e dar centralidade para atenção 

básica nas áreas de Medicina de Família e Comunidade definindo 30% de carga horária do 

internado médico nesse setor. O avanço da formação de médicos para o interior do país, aqui 

no Sul, começou com dois cursos de Medicina na UFFS. Para o Governo Federal, essa 

interiorização dos cursos inverteu a lógica de escolha de instituições e municípios a serem 

atendidos: “A nova legislação condiciona a expansão à necessidade social, tanto para as 

escolas públicas quanto para as privadas, apontando assim, para a interiorização dos cursos e 

para a distribuição equitativa entre regiões do país” (BRASIL, 2015). 

A Tabela 7 apresenta, segundo dados do Programa Mais Médicos, um aumento de 

vagas da ordem de 20,08% para os cursos de medicina em capitais de estado e um expressivo 

aumento de 68,63% das vagas em cursos de medicina em cidades do interior do país. Mas 

persistia a meta de criar 11.400 novas vagas até 2017. 
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O Programa Mais Médicos representa um impacto significativo nas novas 

universidades federais criadas a partir do ano 2000. Um breve levantamento revelou 20 cursos 

de Medicina nessas universidades federais, embora algumas tenham sido transformadas de 

antigas escolas de medicina, como a Faculdade de Diamantina, na Universidade Federal do 

Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), e a da Fundação Universidade Federal de Ciências 

da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). O Programa Mais Médicos, portanto, só é menos 

expressivo do que os cursos criados para formar professores previstos nos Planos de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), considerando os impactos no desenho dessas novas 

IFES. 

 

Tabela 7 – Vagas criadas em capitais de estado e em cidades do interior do país. 

 Até 2013 Após 2013 Aumento % 

Capitais de estado 8.858 10.637 20,08% 

Cidades do interior 8.612 14.522 68,63% 

TOTAL 9.935 10.874 44,01% 

Fonte: Brasil (2015). 

 

Conforme Relatórios do Ministério da Saúde, esses avanços foram mais expressivos 

em universidades privadas do que nas universidades públicas na ordem de 1 para 3. Foram 

criadas 1.690 vagas em universidades públicas, enquanto foram 3.616 vagas em universidades 

privadas (BRASIL, 2015).  

A partir daí, como registra o Relatório de Gestão Pro tempore, a UFFS é uma das 

únicas IFES com dois cursos de medicina em instituição pública no país e com o Campus 

Passo Fundo sendo o primeiro curso a entrar em funcionamento no marco do Programa Mais 

Médicos. Na linha do tempo, a Figura 30 representa os tempos da UFFS para a expansão do 

Campus Passo Fundo durante o período de implantação quando ainda não havia completado o 

deslocamento para os Campi definitivos e com muitas obras ainda em andamento. 

Os trabalhos de comissões internas para os Projetos Pedagógicos e das equipes 

responsáveis pela contratação de professores e pelas instalações provisórias da UFFS foi 

igualmente colocada à prova com o Campus Passo Fundo. Destaca-se o papel da Comissão de 

elaboração do Projeto Político-Pedagógico (PPP) do curso de medicina em Passo Fundo – 

Portaria n. 902 e de outra comissão responsável pela elaboração de PPP para o Campus 

Chapecó – Portaria n. 903.
7
 

                                                           
7
  Os integrantes nomeados das Portarias não são coincidentes, porém aparecem simetricamente com nove 

integrantes, sendo, um pró-reitor, professores do curso de enfermagem da UFFS e quatro integrantes da 

comunidade externa cada Comissão. Alguns membros como a Presidenta da Comissão de Chapecó professora 

Solange Maria Alves já havia ocupado posto na Comissão de implantação da UFFS. No art. 1º, Parágrafo 

único, destas Portarias estabelecia o prazo de 25 dias para finalização dos trabalhos. 
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A apresentação pública de ambos os Projetos Políticos-Pedagógicos se deu em 24 de 

setembro de 2013 com aprovação pelo Conselho Universitário (Consuni) da UFFS através das 

Portarias n. 988 e 989. Apesar de importantes peças técnicas que legitimam a intenção de criar 

o Campus Passo Fundo e o curso de medicina em Chapecó, esses documentos não 

representam, para a instituição, um planejamento propriamente dito com etapas precisas para 

contratar servidores, adquirir terrenos, reformar instalações provisórias e obras no Campus. 

Somente a partir de indicativos do MEC, de reuniões técnicas e políticas e reuniões de 

gabinete em Brasília, que culminaram com a Portaria n. 323, se concretiza a indicação do 

curso de medicina em Passo Fundo e, ao mesmo tempo, de um Campus naquele município. 

As equipes técnicas da UFFS, portanto, já estavam mobilizadas para garantir infraestrutura: a) 

compra de equipamentos; b) processos seletivos para contratar servidores; e c) adiantado 

andamento de aquisição de terreno para o Campus e, principalmente, reforma no antigo 

Seminário Nossa Senhora de Fátima, para que, em 16 de setembro de 2013, se iniciassem as 

aulas naquele Campus.  

Com grande comoção local, o processo de expansão, semelhante ao de criação, expõe 

o localismo de grupos organizados no expediente de “trazer um curso de medicina para nossa 

cidade”. Porém, desta vez, além de mobilizada e repercutida na mídia local e avalizada por 

equipes técnicas mais experimentadas em oposição à diminuta tutoria da UFSC, outros atores, 

além do grupo político ligado ao Partido dos Trabalhadores, entram nessa disputa: a) os 

próprios servidores da instituição, em especial servidores interessados numa redistribuição 

para aquele Campus; b) lideranças políticas que não haviam sido contempladas na criação e 

atores políticos de outro espectro ideológico especialmente interessados na visibilidade da 

implantação desses cursos.  

A partir daí uma série de pré-audiências e audiências públicas acontecem ao longo do 

ano de 2013, buscando descobrir e compreender que impactos causariam na comunidade 

acadêmica e nas populações locais a implantação de um curso de Medicina e a criação de um 

novo Campus para a instituição e qual a relação deste com o desenho institucional tributário 

da Agricultura Familiar e do campesinato. Em 15 de junho de 2013 é realizada no Campus 

Erechim, com ampla participação de mais de 400 pessoas, audiência pública promovida pelo 

Conselho Estratégico Social, que é uma instância consultiva da UFFS composta por 

integrantes do Movimento Pró-Universidade e comunidade externa com o tema: “Que 

Universidade? Para qual desenvolvimento?”. 

Nessa audiência pública, o debate se deu de forma a confrontar a consolidação dos 

Campi existentes e expansão para novos Campi com relação ao Desenvolvimento Regional a 
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partir do reflexo da política federal de expansão de novos cursos de medicina para os 

movimentos sociais e o desenho institucional inicial da UFFS, muito embora na mídia local 

fosse amplamente divulgada a condição de atendimento especializado na área da saúde para 

comunidades quilombolas, indígenas e pequenos municípios. 

Nesse momento, foram também retomados e amplamente discutidos os pactos de 

expansão que haviam sido concebidos no momento da criação da UFFS. O tom foi marcado 

pelo apaziguamento dos ânimos, porquanto a expansão do Campus Passo Fundo não havia 

sido realizada “debaixo para cima” como ocorreu na indicação do Campus Realeza durante o 

processo de criação. A audiência foi finalizada com sinalizações positivas ao Reuni 2 e com 

possibilidades de contemplar outros projetos de expansão como aqueles acordados durante o 

processo de criação da UFFS.  

Em 19 de maio de 2015, após pressões por parte das lideranças políticas do oeste de 

Santa Catarina, é assinada a Portaria 368/MEC que cria o curso de Medicina no Campus 

Chapecó. Convém lembrar que a UFFS já possuía o curso de Enfermagem e, para a 

implantação, a partir daquele momento, haveria um aproveitamento da capacidade instalada, 

como equipamentos já adquiridos e adaptação de obras em andamento, por parte de docentes 

que poderiam ser aproveitados e novos concursos públicos para contratação de novos 

servidores já em andamento. As aulas tiveram início em 6 de junho daquele ano de 2015. 

Relatório da Comissão de Análise da expansão do ensino superior público da Portaria 

126/2012 indicava, igualmente, um eventual Reuni 2. No mesmo contexto, algumas 

recomendações oportunizando a recuperação de passivo histórico das IFES para planejamento 

de expansão com a implantação de novos Campi: 

 
Em que haja um comprometimento com um planejamento, que busque não só a 

garantia de condições adequadas para as novas propostas, mas também uma 

preocupação com a recuperação do passivo e garantia de condições de 

funcionamento pleno com contratação de pessoal docente e técnico-administrativo e 

infraestrutura (equipamentos, tecnologias de informação, laboratórios e segurança) 

(MEC, 2013, p. 39).  
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Figura 30 – Linha do tempo da expansão do Campus Passo Fundo e o curso de Medicina no 

Campus através da Política do Programa Mais médicos na UFFS. 

 

Elaboração: Wellington Tischer. 

 

No tópico Interiorização com infraestrutura fornecido pelo site oficial do Programa 

Mais Médicos são elencados os critérios para a seleção das cidades onde seriam criados novos 

cursos de Medicina. O Edital n. 1, de 2015, do Programa Mais Médicos exibia como seu 

objetivo principal priorizar os municípios com maior escassez de médicos. Os critérios são: a) 

cidades com índice de médicos a cada mil habitantes inferior a 2,7; b) municípios localizados 

a pelo menos 75 quilômetros de qualquer curso de medicina existente; c) cidades que não 

sejam capitais de estado; d) cidades que ainda não tenham curso de medicina; e) cidades com 

mais de 50 mil habitantes; e f) região com estrutura e equipamentos públicos de saúde que 

cumpram os requisitos de suficiência definidos pelos Ministérios da Saúde e da Educação. 
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Figura 31 – Mapa de número de profissionais da área da saúde por mil habitantes na Região 

Sul. 

 

Fonte: Atlas do Censo Demográfico do Brasil (IBGE, 2013). 

 

Na Figura 31, mapa com o número de profissionais da área da saúde por mil 

habitantes, cujos dados evidenciam que na Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul com 

número entre 4,1 a 8,0 por mil profissionais da área da saúde
8
 nos municípios maiores, além 

da presença de demanda – levando-se em consideração o parâmetro de 2,7 médicos por mil – 

em muitos municípios pequenos. Notam-se, novamente, critérios geográficos – c) e f) – como 

a não ocorrência em capitais de estado e municípios com mais de 50 mil habitantes que eram 

igualmente os critérios de localização de Campi das IFES, ainda que não explícitos, 

apresentados no capítulo II desta dissertação. Esses critérios também atendem ao mínimo 

apresentado por Corrêa (1974), em estudo locacional dos cursos de graduação em medicina 

existentes à época. 

Outros critérios que dizem respeito à não ocorrência local e regional de curso existente 

– b) e d) – que, no caso específico da UFFS, não haviam sido levados em consideração, pois 

ambos os municípios – Chapecó e Passo Fundo – já contavam com cursos nessas áreas. Além 

                                                           
8
  Não foram encontrados dados específicos sobre matrículas em cursos de medicina mais atualizados de que 

Santos e Silveira (2000) que demonstram um vazio nesta área identificado como “fronteira educacional” 

também para esta formação. Os dados, porém, são válidos porque parte significativa destas matrículas dizem 

respeito a cursos de Medicina. 



 122 

do que, esses são os dois maiores municípios da Mesomercosul e que apresentam maior 

infraestrutura em equipamentos públicos de saúde, o que demonstra uma prevalência desse 

critério em detrimento dos demais. Para Santos e Silveira (2000), a “metropolização 

educacional”, que tem como efeito maior densidade de cursos em áreas da saúde e 

engenharias no Sudeste, em especial em São Paulo, uma hibridização da cultura industrial 

preexistente e uma nova cultura informacional, informática e organizacional. Para Santos e 

Silveira (2000, p. 48): “Nessa área de maiores densidades de técnica, de ciência e de 

informação, a oferta de saberes técnicos especializados, como as engenharias, o campo da 

saúde e os saberes ligados ao desenvolvimento da cultura ganham mais intensidade”.  

É, portanto, a partir da preexistência de uma cultura agroindustrial pela via dos 

pequenos produtores, e também de uma cultura do agronegócio nas zonas de macroformação 

sócio-espacial feudal-pastoril que possibilitam a demanda educacional pelas carreiras de 

engenharia e saúde com densificação nos municípios médios, como Chapecó e Passo Fundo, 

que polarizam tais cursos, assim como a metrópole do parágrafo anterior descrito por Santos e 

Silveira (2000, p. 49) onde se permite: “multiplicar as tipologias de cursos e o seu número, 

autorizando, também, através de sua concentração, a multidisciplinaridade e a qualidade dos 

cursos. Reduzem-se, assim, os custos e mais pessoas são atraídas pelas oportunidades 

educacionais”. 

Ainda que, segundo o Relatório de Gestão Pro tempore, haja proposta de criação de 

nove cursos para aproveitar as instalações disponibilizadas a partir da implantação, 

atualmente o Campus Passo Fundo só dispõe de vagas para o curso de graduação em 

Medicina. Espacialmente, o Campus definitivo de Passo Fundo também difere dos demais 

Campi da UFFS em dimensão, pois sua área é de apenas 5 hectares, em oposição aos 100 

hectares exigidos pelo MEC para a criação da UFFS e também por estar localizado em núcleo 

urbano central do município de Passo Fundo, em área da União com presença de patrimônio 

histórico edificado salvaguardado por tombamento de âmbito municipal (Antigo Exército) e 

ampla capacidade instalada em polo hospitalar regional. 

No que diz respeito à aquisição de terreno para implantar o Campus e ao modelo de 

implantação, tem-se uma mudança de rumo no Campus Passo Fundo. É aplicado um desenho 

institucional de Centro Especializado em oposição ao de Campus com cursos nas áreas da 

saúde e que será retomado com o Projeto de expansão do Campus Concórdia com cursos 

somente nas áreas de engenharias. O desenho do Centro Especializado leva em consideração, 

principalmente, o aproveitamento dessa infraestrutura existente, como docentes, 

equipamentos e laboratórios.  
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Na esteira da expansão do Campus Passo Fundo, além da disponibilização do curso de 

Medicina, o Campus Chapecó como refluxo, uma miríade de lideranças políticas locais e 

novos atores entram em cena no empenho de “trazer um Campus da Federal” chegando ao 

paroxismo com a visita de comitivas de postulantes da Região Metropolitana de Porto Alegre 

e do interior do estado de São Paulo, conforme depoimentos do Reitor Jaime Giolo. 

Em reunião anual de Diretores da UFFS realizada em Passo Fundo em setembro de 

2013, após grande celeuma em virtude do lobby exercido na instituição por parte de atores 

políticos e sinalizações do MEC e do Ministério da Integração Nacional favoráveis à 

expansão, foi solicitada a construção de critérios “pragmáticos” e “técnicos” para escolha 

dessas expansões que se enredavam até então em disputas meramente políticas. Dessa reunião 

não houve encaminhamentos precisos por causa das animosidades entre os grupos; porém, é 

interessante resgatar as discussões para compreender esse momento vivenciado pela 

instituição.  

 

4.1.2 Os projetos de expansão de Campi da UFFS 

 

Figura 32 – Linha do tempo dos Projetos de expansão para os Campi Indígena, Concórdia e 

sistematização de propostas. 

 

Elaboração: Wellington Tischer. 
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Quadro 11 – Relação de população, distância da sede em Chapecó, quantidade e áreas de 

cursos nos municípios de implantação da UFFS. 

Município 

População 

Estimada 

IBGE (2016) 

Distância 

da sede 

[km] 

Quantidade 

de Cursos 
Área dos cursos 

Chapecó – SC 209.553 - 13 Administração, Agronomia, Ciência da 

Computação, Ciências Sociais, 

Enfermagem, Engenharia Ambiental, 

Filosofia, História, Geografia, Letras, 

Matemática, Medicina, Pedagogia 

Passo Fundo – RS 197.798 179 1 Medicina 

Realeza – PR 17.068 245 7 Ciências Naturais, Letras, Nutrição, 

Medicina Veterinária, Química, Física e 

Ciências Biológicas 

Laranjeiras do Sul 

– PR  

32.228 265 6 Agronomia, Ciências Econômicas, 

Engenharia de Alimentos, Aquicultura, 

Educação do campo (2). 

Erechim – RS 102.906 100 11 Arquitetura e Urbanismo, Agronomia (2), 

Ciências Sociais, Engenharia Ambiental, 

Filosofia, História (2), Geografia, 

Educação do campo e Pedagogia 

Cerro Largo – RS 14.024 383 7 Administração, Agronomia, Engenharia 

Ambiental, Química, Física, Ciências 

Biológicas, Letras 

Fonte: Projetos de Lei de expansão para novos Campi.  

 

Além das críticas ao desenho institucional inicial e de sugestões para novos cursos 

para os Campi já implantados no sentido de aproveitar infraestrutura existente, durante a 

reunião foram aventados critérios populacionais mínimos, distância máxima do Campus sede
9
 

em Chapecó e também desenhos institucionais para novos Campi com cursos superiores 

correlatos, a exemplo do Centro Especializado do Campus Passo Fundo. As discussões se 

encaminhavam para o aproveitamento de infraestruturas; basicamente, esse movimento se 

explica pelas seguintes críticas à gestão da UFFS: a) dificuldade de fixação de servidores e 

licitação em municípios pequenos e distantes da sede; b) otimização de recursos existentes 

para evitar replicação de infraestruturas; e c) evitar cursos pouco atrativos responsáveis pela 

evasão e insucesso escolar em prejuízo de cursos de maior prestígio profissional,como 

medicina, direito e engenharias. 

A Figura 32 representa os trabalhos internos realizados de 26 de novembro de 2013 até 

11 de maio de 2016 durante o Governo Dilma Rousseff, antes de seu afastamento. A partir de 

então não há qualquer indicativo sobre essas expansões. Até então, vinham sendo discutidos e 

desenhados dois projetos de expansão com comissões próprias montadas por portarias 

internas – Campus Concórdia e Campus Indígena – e outra Portaria, de n. 107/2015, 

                                                           
9
  Devido à presença de estruturas como a Reitoria, onde se encontra a maior parte dos dirigentes e técnico-

administrativos da UFFS. 
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responsável pela Sistematização de propostas de expansão. Ao todo, 11 municípios, com 

distintos desenhos institucionais e diferenciados do desenho institucional atual, apresentado 

na Tabela 8, pleitearam um Campus da UFFS. 

Na Tabela 8 são apresentados os cursos superiores previstos nesses projetos de 

expansão para novos Campi. Analisando a Tabela, fica vidente que não há um padrão de 

demanda: algumas propostas se aproximam e outras se afastam do desenho institucional 

multicampi da UFFS. As propostas de Concórdia e Caçador, em Santa Catarina, são as que 

mais se aproximam da proposta de um Centro Especializado com base na experiência do 

Campus Passo Fundo em contraposição ao modelo multicampi apresentado na Tabela 8, com 

cursos em diferentes áreas do conhecimento, ainda que a maioria deles seja na área de 

formação de professores. Para Concórdia previa-se uma concentração de áreas da 

Engenharias, enquanto a proposta de Caçador se volta para Ciências Sociais Aplicadas.  

Outro aspecto interessante apresentado na Tabela 8 é a condição populacional não 

condicionar a quantidade de cursos ou as áreas dos cursos, se comparado ao desenho 

institucional inicial que apresenta Campus com menos cursos superiores em municípios 

menores e cursos superiores em engenharias, ciências da saúde e ciências sociais aplicadas 

majoritariamente em municípios maiores. Um dos critérios mais interessantes é notar que 

quanto maior a distância do Campus sede em Chapecó, maior a quantidade de cursos para as 

Propostas de Campus, e uma grande quantidade de propostas para cursos superiores nessas 

áreas ainda que prevaleça a condição de formar professores de ensino básico, ocorrência 

muito grande pós-Reuni. 

Algumas propostas de expansão apresentam maior número de cursos até 2025, como 

São Miguel do Oeste (9), Ijuí (17), Três Barras (10), Três Passos (14) e Candelária (12) do 

que os Campi existentes durante a implantação, entre 2009 e 2016 e, excetuando o município 

de Ijuí, que apresenta um desenho institucional maior até mesmo do que o do Campus sede, 

os municípios possuem população inferior a 50.000 habitantes, o que representa uma inflexão 

no desenho institucional que vinha sendo implantado com cursos nas áreas de formação de 

professores e ciências da terra em municípios menores que, desta vez, demandam por maior 

especialização. 

Outro aspecto interessante na caracterização desses projetos de expansão é o desenho 

dos Campi de Espumoso e Soledade, mais compactos, com 3 e 4 cursos superiores 

respectivamente e que diferem do multicampi implantado na UFFS, ainda que os agentes 

envolvidos na expansão do Campus Espumoso tenham requisitado programas específicos de 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Esses programas são construídos a partir da 
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infraestrutura e recursos humanos já existentes nos cursos de graduação dos Campi. O modelo 

recobre outra categoria muito presente nas expansões do Reuni, principalmente, no contexto 

do Nordeste e do Norte, os polos-avançados e unidades em municípios menores. 

Ainda sobre a infraestrutura, nota-se no Quadro 12 que as propostas de expansão, de 

maneira geral, se afastam do desenho inicial da UFFS imposto pelo MEC de 100 hectares de 

terreno para implantação física dos Campi. A maior parte dos projetos de expansão apresenta 

terrenos a serem adquiridos ou doados de 10 a 20 hectares, com benfeitorias e, em muitos 

casos, são arroladas contrapartidas a serem executadas pelas prefeituras municipais em obras 

e serviços de engenharia, como movimentação de terra, pavimentação, redes urbanas de água, 

luz e outros serviços. Isto se deve, sem dúvida, pelo diálogo com dirigentes da própria UFFS 

para reduzir despesas com infraestrutura que significaram 25% do orçamento no período de 

implantação, entre 2009 e 2016, principalmente no tocante a obras. 

Embora as propostas evidenciem projetos de expansão com um número maior de 

cursos, a condição de adquirir terrenos para implantação física do Campus reduz-se 

consideravelmente na ordem de 100 para 10. Isto se deve, em parte, pela dificuldade de 

encontrar terra urbana disponível, sobretudo nos municípios de maior porte, da experiência do 

Campus Passo Fundo com 5 hectares em área central e também de críticas ao modelo de 

implantação de universidades federais que historicamente demandaram por grandes áreas 

urbanas. Essa nova condição é igualmente limitante, e considerando-se a consolidação desses 

mesmos Campi, será necessário encontrar novos terrenos para outras “unidades”, como, aliás, 

vem ocorrendo em muitas das novas Universidades Federais do Reuni e, que inegavelmente, 

representam outra expressão do termo multicampi. 

Considerando-se ainda o tema das contrapartidas, o Quadro 12 apresenta outros pactos 

com relação às instalações provisórias enquanto o Campus está em construção com, outra vez, 

uma inovação no sentido de obter garantias por parte das prefeituras municipais e outros 

agentes na aquisição de infraestrutura com instalações já prontas para uso, no intuito de evitar 

o que ocorreu durante o período pro tempore da UFFS, cujos investimentos maiores foram 

assumidos pela instituição. Em algumas contrapartidas é oferecido também mobiliário para as 

instalações provisórias. 
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Tabela 8 – População, distância da sede em Chapecó, quantidade de cursos e suas áreas nos 

municípios que apresentaram Projeto de Expansão de Campi da UFFS. 

Município 

População 

Estimada 

IBGE (2016) 

Distância 

da sede 

[km] 

Quantidade 

de Cursos 
Área dos cursos 

Concórdia – SC
10

 73.206 83 3 Engenharia Elétrica, Mecânica e 

Controle e Automação 

São Miguel do Oeste 

– SC 

39.390 129 9 Administração, Direito, Economia, 

Letras, Pedagogia, Agronomia, 

Antropologia, Matemática e Música 

Caçador – SC 76.571 220 7 Administração, Administração 

Pública, Ciências Contábeis, 

Economia, Direito, Serviço Social, 

Licenciaturas 

Três Barras – SC 19.046 339 10 Administração Pública, Ciências 

sociais, ciências econômicas, 

Engenharia agrícola, Engenharia civil, 

Arquitetura e Urbanismo, 

Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia 

e Secretariado Executivo 

Três Passos – RS 24.640 196 14 Economia, Engenharia de Alimentos, 

Licenciaturas, Engenharia de 

Aquicultura, Medicina Veterinária, 

Filosofia, Sociologia e Zootecnia 

Lagoa Vermelha – RS 28.443 230 8 Administração Pública, Ciências da 

computação, Engenharia de 

Alimentos, Letras, Direito, 

Engenharia Civil, Matemática, 

Medicina Veterinária. 

Ijuí – RS 83.089 280 17 Administração Pública, Educação 

Especial, Educação Física, 

Enfermagem, Engenharia Agrícola, 

Engenharia da Pesca, Pedagogia, 

Educação do campo, Zootecnia, 

Direito, Engenharia Biomédica, 

Engenharia de Alimentos, Medicina, 

Psicologia, Relações internacionais, 

Secretariado Executivo e Turismo. 

Candelária – RS 31.541 388 12 Biologia, Bacharelado em Ciências, 

Física, letras, Matemática, Artes, 

educação física, fonoaudiologia, 

Geografia, História, Música e 

Sociologia.
11

 

Espumoso – RS 15.826 245 3 Edificações (sic), Engenharia 

Mecânica, Formação em Educação.
12

 

Soledade – RS 31.313 253 4 Artes, Geografia, Letras, Pedagogia 

Fonte: UFFS (2015h).  

 
                                                           
10

  O Projeto de expansão do Campus Concórdia não é apresentado no Relatório da Comissão nomeado pela 

Portaria 107/2015; porém, considera-se importante, para efeito de comparação, apresentá-lo com as demais 

propostas. 
11

  O projeto do Campus Candelária solicita pós-graduação em Projetos de Proteção e combate a Incêndio, 

Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas e Plano Diretor 
12

  Peculiaridades do projeto do Campus Espumoso: solicita um curso técnico e cinco cursos de pós-graduação 

em áreas diferentes dos cursos de graduação, como pós-graduação lato sensu em Formação de educadores, 

stricto sensu com mestrado e doutorado na mesma área e mestrados em Sistemas de Irrigação, Sistemas de 

Saneamento e Sistemas de Trânsito Urbano.  
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Quadro 12 – Instalações provisórias e Campi definitivos nos projetos de expansão da UFFS. 

Município
13

 Terreno e infraestrutura do Campus definitivo Instalações provisórias 

Caçador – SC Doação de terras adquiridas pela Prefeitura 

Municipal de 16,70 hectares do Antigo Seminário, 

redes elétricas, água, saneamento, telecomunicações, 

pavimentação e serviço de transporte coletivo 

urbano. 

Compromete-se na Conversão 

funcional de espaços físicos, 

telefonia, internet, lógica e 

mobiliário. 

Concórdia – SC Doação de terras adquiridas pela Prefeitura 

Municipal de Concórdia de 30 hectares. 

Proposta de Conversão funcional 

do antigo Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial 

(SENAI). 

Espumoso – RS Quatro propostas de áreas urbanas das quais 

sobressai a doação de 17 hectares de terras com 

presença de benfeitorias em antigo seminário, 

disponibilização de redes de água, luz, arborização e 

pavimentação. 

Comodato de 5 anos de 2 edifícios 

para instalações iniciais. 

Ijuí – RS Cinco propostas de áreas de 20 a 115 hectares de 

áreas de 3 a 10 km do centro do município. 

Conversão funcional de prédio 

com 1.575 m² em área central. 

Lagoa Vermelha 

– RS 

Doação de duas áreas de terras de 3 e 10 hectares em 

antigo aeroporto e escola agrícola estadual, 

respectivamente. 

Três propostas de Conversão 

funcional: em qualquer escola 

municipal e o polo da 

Universidade Norte do Paraná 

(UNOPAR) e Centro Integrado de 

Educação Pública (CIEP). 

São Miguel do 

Oeste – SC 

Apresenta proposta de área doada por família local 

de 10 hectares e de infraestrutura de redes de água, 

luz, pavimentação  

Aproveitamento de salas do IFSC 

para instalações provisórias e de 

auditórios da Paróquia local e da 

Associação Comercial. 

Soledade – RS Doação de área de 10 hectares. Nada consta. 

Três Passos e 

Tenente Portela 

– RS
14

 

Doação de 50,8 hectares de propriedade do 

município com acesso, energia elétrica, rede de água 

e outros serviços. 

Apresenta proposta de Conversão 

funcional de Escola Municipal.  

Fonte: UFFS (2015f). 
 

O Relatório final da Comissão, no entanto, não prioriza Campus e propõe a construção 

de indicadores de escolha atribuindo peso para cada critério para estabelecer conselhos 

deliberativos a exemplo das comissões especializadas presentes no período da criação da 

UFFS para maior “segurança” na tomada de decisão. No texto do Relatório, o item d) é 

revelador quanto à construção de dispositivos “neutros” na eleição de prioridades: 

 

d) Depois de concluídas as apurações estatísticas serão evidenciados os dados na 

forma de gráfico que apresentará um indicador quanto ao posicionamento de cada 

município proponente em relação aos demais e a partir desta etapa serão agregados 

outros indicadores não mensurados na análise estatística, como a distância em 

relação à sede “Chapecó”, os compromissos assumidos pelo poder público quanto à 

implantação do Campus, os apoios manifestados em favor dos municípios, dentre 

outros (UFFS, 2015e; UFFS, 2015f).  
 

                                                           
13

  As propostas de expansão dos Campi Candelária – RS e Três Barras – SC não arrolaram contrapartidas 

municipais para implantação. 
14

  A proposta do Campus Três Passos apresenta Termo de Compromisso do município de Tenente Portela, 

demonstrando que muitas propostas tinham engajamento regionalizado. 



 129 

Trata-se da construção de indicadores ou critérios técnicos ou “neutros” para justificar 

decisões que são políticas e, mais uma vez, centralizado na condição locacional, com 

preferência pela proximidade do Campus Chapecó e de outros Campi e no aproveitamento de 

infraestrutura existente ou a ser conseguida pelos agentes demandantes. Os Campi Concórdia 

e Indígena, ainda que muito diferentes em termos de desenho institucional, modelo de 

implantação e atendimento a um público completamente diverso, também apresentam 

similaridades nesses aspectos. 

 

4.1.3 O projeto de expansão do Campus Concórdia e o “Mais Engenheiros” 

 

Esse Campus chegou a lograr grande êxito e afirmação perante a comunidade interna 

da UFFS com significativo número de publicações e comissões para definir instalações 

provisórias e espaços possíveis para localizá-lo. O plano de expansão nesse município, a 

exemplo de Passo Fundo, conformaria um Centro Especializado em Engenharias. Convém 

lembrar que esses Campi e assentam sobre uma crítica bastante recorrente na comunidade 

regional a respeito do desenho institucional da UFFS durante a implantação. 

É interessante notar que esse Campus foi intensamente planejado e noticiado na mídia 

regional como a prioridade de expansão, isto é, nenhuma expansão seria realizada antes desta. 

Após a eleição da Reitoria pro tempore para equipe dirigente no período subsequente, esse 

Campus passou a Figurar no Plano Plurianual (PPA) 2016 a 2019. O período de 2013 a 2016 

tem sido considerado crítico devido à redução orçamentária por incertezas no cenário político 

brasileiro e por contingenciamentos, ajustes, cortes, mudanças na condução econômica e pelo 

afastamento da então presidente Dilma Rousseff e também por um constante replanejamento 

institucional por causa da reeleição de prioridades para atender demandas de implantação que 

entre 2013 e 2016 se dá através da consolidação dos Campi existentes. 

Por exemplo: foram realizadas reuniões técnicas e apresentados dois cenários para 

2013 e 2016 de Planejamento com R$ 200 milhões e R$ 400 milhões de reais para dar 

prosseguimento às obras de implantação dos cinco Campi da UFFS e obras para expansão dos 

Campi Concórdia e Passo Fundo, conforme modelo de implantação privilegiando obras 

essenciais para atender as atividades de ensino. Nesse mesmo período, conforme consultas ao 

site governamental do Portal da Transparência, é possível notar que a UFFS desembolsou 

aproximadamente R$ 150 milhões de reais, tendo unicamente executada a primeira etapa do 

Bloco A em Passo Fundo, no valor de R$ 3 milhões.  
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Figura 33 – Mapa de número de profissionais da área da engenharia e profissões correlatas 

por mil habitantes na Região Sul. 

 

Fonte: Atlas do Censo Demográfico do Brasil (IBGE, 2013). 

 

Se de um lado o replanejamento institucional demonstra o aumento significativo de 

novas demandas de grande materialidade
15

 para consolidar os Campi existentes, por outro 

lado assinala o abandono de implantação do Campus Concórdia, em que pese o avançado 

estágio de planejamento e o alargamento do horizonte de implantação para o Campus Passo 

Fundo, que, se comparado aos demais Campi da UFFS já instalados, não conseguirá ocupar as 

instalações definitivas três anos após ter sido criado; com otimismo, consegui-lo-á em cinco. 

Ainda que muitas dessas propostas tenham seu o caso motivado por mudanças 

conjunturais político-econômicas, é importante notar que participam de um momento 

histórico e de legitimação de demandas por parte de seus agentes e que, conforme Santos e 

Silveira (2000), apresentam especializações territoriais com concentração diferencial de 

cursos que, a exemplo da presença polarizada de profissionais das áreas da saúde em Chapecó 

e Passo Fundo, na Mesomercosul contempla dois cursos superiores públicos de Medicina, e 

                                                           
15

  Por exemplo: o Complexo Hospitalar de Medicina Veterinária no Campus Realeza, a Biblioteca Central do 

Campus Chapecó, as instalações dos Laboratórios Didáticos e obras de infraestrutura com pavimentação e 

redes em todos os Campi. 
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também no campo da Engenharia, a Figura 33 retrata o ano de 2008, com as maiores 

densidades de profissionais de engenharia nessa mesorregião nos municípios de Chapecó e 

Concórdia que legitimam essas expansões nos lugares em que ocorrem. Para Santos e Silveira 

(2000, p. 55): 

 

São estas especializações da técnica em busca de soluções técnicas, as grandes 

infraestruturas e a miniaturização do campo da Saúde com suas novas manifestações 

e o ensino. [...] São os lugares reclamando diferenças ou, em outras palavras, o 

território utilizado localmente pela sociedade, impondo topologias educacionais 

diversas. 
 

Essa vocação de homogeneização dos saberes nos Projetos de expansão em Centros 

Especializados e a ampla recorrência de oferta de cursos superiores públicos nessas áreas 

levam à expansão de uma fronteira educacional e concentração em polos mesorregionais com 

base nas análises de Santos e Silveira (2000), sobretudo na Mesomercosul, que encontra uma 

grande densidade educacional inicialmente atendida pelo ensino superior privado e público 

não estatal (universidades comunitárias). 

 

Esse retrato de novos saberes universitários decorre de movimentos contraditórios e 

complementares entre uma oferta e uma demanda que, ao mesmo tempo 

concentram-se e se expandem. A natureza dos cursos permite, assim, elaborar uma 

geografia do ensino, que de um lado, participa da remodelação do território e, de 

outro, é por esse mesmo território condicionada (SANTOS; SILVEIRA, 2000, p. 

48). 
 

Figura 34 – Imagem do convite para participar de Seminário sobre a Política Indígena da 

UFFS e o Projeto de um Campus Indígena em 12 de maio de 2014. 

 

Fonte: Rádio Municipal (2014). 
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Durante o ano de 2014 foram concomitantes: a atuação de Comissões para tratar da 

Sistematização de propostas de onze novos Campi, os grupos de trabalho para expansão do 

curso de Medicina da UFFS Chapecó e o projeto de expansão do Campus Concórdia na 

esteira da criação do Campus Passo Fundo. Igualmente, de grande visibilidade nacional foi a 

proposta de expansão do Campus Indígena da UFFS, que, semelhante ao Campus Concórdia, 

adentra o PPA 2016 e 2019 por conta dos pactos assumidos perante a comunidade regional e 

da eleição da equipe diretiva pro tempore. 

Ambos os projetos de expansão figuraram nas duas últimas posições, considerando-se 

o levantamento de obras, equipamentos, dispositivos, instalações e mobiliário que constavam 

nos Planos de Ações Institucionais de um universo de grande quantidade de demandas que 

haviam sido negligenciadas e postergadas durante a implantação da UFFS ou no sentido de 

consolidação. Muito embora não haja um planejamento institucional para nenhuma dessas 

propostas, segue a história do Projeto de expansão do Campus Indígena, que reforça a 

condição locacional atrelado a infraestrutura e proximidade de Campi existentes como 

condição para sua expansão. 

 

Figura 35 – Implantação e Plano Diretor do Campus Indígena da UFFS. 

 

Fonte: Tischer (2016). 

 

4.1.4 O projeto de expansão do Campus Indígena UFFS 

 

Outro Projeto de expansão amplamente discutido e debatido com a comunidade 

regional foi o Projeto do Campus Indígena que contou inclusive com audiências públicas 

conforme Figura 35, grupos de trabalho interministeriais, comissão interna para escolha de 

aldeia para recepcionar o futuro Campus e de um Plano Diretor de um Campus com 10 
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hectares um projeto arquitetônico de construção de 27.000 m² amplamente divulgado na 

mídia local ilustrado na Figura 34. O Projeto do Campus Indígena previa o estabelecimento 

dos seguintes cursos superiores: Agronomia, Zootecnia, Administração, Enfermagem, 

Pedagogia e Licenciatura Indígena, este desenho institucional cabe anotar se aproxima do 

desenho inicial da UFFS. 

No entanto, uma inovação é proposta através da Pedagogia da Alternância que já vinha 

sendo aventada nos cursos de Educação do campo no Campus Laranjeiras do Sul. Trata-se de 

um regime de internato que permite o deslocamento pendular e intercalado da rotina de 

estudos que coincida com os períodos de entressafra no caso do público dedicado a Educação 

do campo e que foi solicitado pelas lideranças indígenas participantes do projeto no sentido de 

respeitar os tempos de aprendizados e o traslado de índios das aldeias para o Campus e estadia 

semelhante ao internato. Por conta disto, o projeto contempla uma moradia estudantil, além 

disso, muitos dos indígenas são safristas conforme entrevistas estruturadas coletadas. 

 

Figura 36 – Imagem com sobreposição de mapa com as reservas kaingangs com destaque às 

aldeias candidatas a um Campus. 

 

Fonte: Áreas Kaingang (2016). Adaptado pelo autor. 
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A Portaria UFFS 543/2014 atribuiu à comissão composta unicamente por professores 

do Magistério Superior e de um Técnico-administrativo para localização da sede do Campus 

Indígena realizar levantamentos de dados sobre as comunidades indígenas que se 

candidataram, caberia também a observação dos seguintes critérios para localização conforme 

a mesma Portaria: 

a) facilidade de acesso; b) infraestrutura (possibilidade de fornecimento de água, 

energia, rede lógica, etc., na quantidade e qualidade exigidas para um Campus 

universitário); c) contrapartida do poder local; d) práticas de preservação cultural 

indígena; e) compromisso da comunidade com as aulas práticas dos alunos; f) 

proximidade com o centro urbano capaz de fixar professores e possibilitar os 

estágios para os cursos; g) condições políticas favoráveis; h) opções de lazer (UFFS, 

2015h, p. 1).  
 

A Comissão de Avaliação das candidaturas das terras indígenas interessadas em sediar 

um Campus nomeada pela Portaria 543/GR/UFFS/2014 foi constituída de servidores da 

própria instituição, a pedido do próprio cacicado reunido no momento da audiência pública 

que marca a apresentação do Projeto do Campus Indígena. Além disso, a comissão não 

poderia ser objeto de estudo de nenhum integrante, como pré-requisito de escolha a fim de 

possibilitar “objetividade e certo distanciamento na análise” conforme explicitado no próprio 

Relatório Final. 

A Comissão responsável pela avaliação das terras indígenas candidatas seguia uma 

ordem de visita com a) chegada à terra indígena; b) reunião com autoridades locais (prefeitos, 

vereadores e outras lideranças; c) reunião com lideranças indígenas (caciques ou comissões 

indígenas; d) reunião com representantes da Fundação Nacional do Índio (FUNAI); e e) visita 

à aldeia e a aos locais oferecidos para abrigar o futuro Campus. A metodologia segundo o 

próprio Relatório final aponta foi a de lançar mão de entrevistas semiestruturadas com estes 

atores sociais. 

Nestas entrevistas sobressaem algumas preocupações que permearam todo o processo 

de expansão da UFFS para o Campus Indígena: a) a relação das terras indígenas e a 

autonomia do Campus universitário; e b) qual seria a população atendida? Se o Campus teria 

um processo seletivo especial para matrículas e servidores só para índios ou se aderiria ao 

processo seletivo atual com 90% das vagas destinadas a escola pública aplicado a população 

regional. Estas preocupações não são dirimidas nem mesmo debatidas nos documentos 

apresentados, somente procura se ater aos critérios para localização do Campus. 
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Tabela 9 – Relação de população e áreas de aldeias Kaingang, população e distância da sede 

dos municípios candidatos a expansão do Campus Indígena da UFFS. 

Comunidades 

Indígenas 

População 

de índios 

(2016) 

Área em 

Hectares 

[mil ha] 

Município 

População 

Estimada 

IBGE (2016) 

Distância 

da sede 

[km] 

Rio das cobras 

 

2.264
16

 18,60 Nova Laranjeiras – PR 11.947 

302 Espigão Alto do Iguaçu – 

PR 
4.494 

Mangueirinha 1.475
17

 17,30  Mangueirinha – PR  17.301 

186 Chopinzinho – PR  19.951 

Coronel Vivida – PR  21.755 

Inhacorá 1.044 2,80 São Valério do Sul – RS  2.756 233 

Guarita 6.001
1
 23,40 Tenente Portela – RS 14.023 

168 Erval Seco – RS 7.715 

Redentora – RS 11.108 

Nonoai 2.814
1
 19,83 Nonoai – RS 12.270 

45 

Gramado dos Loureiros – 

RS 
2.258 

Planalto – RS  10.650 

Rio dos Índios – RS  3.366 

Serrinha 

 

2.398 11,70  

 (Em parte 

ocupada por 

não índios) 

Ronda Alta – RS 10.675 

82 
Três Palmeiras – RS 4.464 

Engenho Velho – RS 1.367 

Constantina – RS  10.101 

Ligeiro 1.514 4,56 Charrua – RS  3.493 153 

Fonte: UFFS (2015h) e IBGE (2016b).  

 

As visitas ocorreram entre 15 de outubro e 10 de dezembro de 2014 conforme Figura 

32 e a apresentação do Relatório Final à Reitoria da UFFS deu-se em 24 de fevereiro de 2015. 

Ao final, são apresentados os relatos com avaliação em matriz do tipo pontos positivos e 

pontos negativos para os próprios critérios e indicadores construídos na nomeação da Portaria.  

Há de se ressaltar, inicialmente, que as terras indígenas são absolutamente maiores de 

que as áreas requisitadas pelo Plano Diretor (10 hectares), o que destarte não configura uma 

dificuldade, bastando a escolha de determinada fração para a instalação do Campus. A 

localização dos municípios, no entanto, revela um problema com o qual a instituição conviveu 

durante a implantação de Campi em municípios com população inferior a 20.000 habitantes.  

Este ponto, aparenta ter sido desdobrado no sentido de garantia de atendimento no f) 

que diz respeito a proximidade com um centro urbano capaz de fixar professores e possibilitar 

estágios. Estes últimos aparecem como novidades diante da escolha, sendo hospitais, postos 

de saúde, escolas, fazendas, cooperativas e frigoríficos como os principais locais apontados 

tendo em vista a escolha dos cursos de graduação em agronomia, zootecnia, enfermagem, 

                                                           
16

  Possui índios Guarani entre os Kaingang. 
17

  Possui índios Guarani e Xetá entre os Kaingang. 
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licenciatura indígena, pedagogia e administração. Também estes levantados junto às 

lideranças indígenas presentes na audiência de apresentação. 

 

Tabela 10 – Indicadores construídos para avaliação das candidaturas das terras indígenas para 

sediar o Campus Indígena. 

 Indicadores Pesos 
Pesos 

parciais 

Aspectos do  

Município-sede 

Facilidades de implementação 8,75% 

35,00% 

Contrapartidas do poder público local 3,50% 

Capacidade de fixação de servidores 7,00% 

Localização da terra indígena 8,75% 

Campo de estágio 7,00% 

Aspectos sociopolíticos 

Preservação da cultura 9,00% 

30,00% Relação política interna 12,00% 

Relação com a comunidade externa 9,00% 

Aspectos da terra indígena 

População 5,25% 

35,00% 

Infraestrutura da terra indígena 5,25% 

Sustentabilidade econômica 5,25% 

Comprometimento com educação 8,75% 

Área para o Campus 10,50% 

Fonte: (UFFS, 2015h). 

 

As contrapartidas estabelecidas são esclarecedoras neste sentido e conforme Tabelas 9 

e 10 não representam um critério com grande significância estabelecido pela comissão de 

avaliação e, também, são assumidos por outras esferas de governo, no caso estadual ou por 

um “consórcio” de Prefeituras Municipais onde se situam as terras indígenas, onde existe a 

participação ativa de vereadores e prefeitos, muitos dos quais inclusive índios, que 

comprometeram-se pela disponibilização de infraestruturas como pavimentação e redes de 

água, luz, saneamento e serviços como coletas de resíduos e transporte. O descrédito destas 

contrapartidas é demonstrado nas entrevistas pelas dúvidas suscitadas pelo casuísmo eleitoral 

típico no contexto eleitoral brasileiro e, ainda mais, pela assunção de contrapartidas de outras 

esferas de governo, no caso dos governos estaduais. A difidência quanto à realização destas 

contrapartidas também tem raízes na implantação da UFFS, sobretudo, no que diz respeito aos 

acessos rodoviários aos Campi até o presente ano de 2016 ainda não realizado 

satisfatoriamente em todos os municípios – sede.  

Nessa ótica, os indicadores da portaria foram organizados em três grupos principais 

que reforçam a utilização de critérios infraestruturais e locacionais de escolha de Campus: 1) 

Aspectos do município-sede; 2) Aspectos sociopolíticos; e 3) Aspectos da terra indígena, que 

receberam ponderação na ordem de 35%, 30%, e 35%.  

 



 137 

Quadro 13 – Instalações provisórias e Campi definitivos nos projetos de expansão do Campus 

Indígena da UFFS.  

Terra 

Indígena 

Terreno e infraestrutura do  

Campus definitivo 

Instalações provisórias Locais para 

disponíveis para 

Estágio 

Serrinha Contrapartidas do Governo Estadual para 

revitalização da Rodovia RS 324. 

Consórcio de Prefeituras comprometeu-se 

com terraplenagem, rede de água, energia e 

telefonia e acesso pavimentado (5 km) para 

uma área de 200 hectares para o Campus. 

Conversão funcional de 

Centro Comunitário para 

auditório e salas de aula. 

Hospital local, nove 

escolas e Posto de 

saúde. 

Inhacorá Contrapartidas do Governo Estadual para 

pavimentação rural de 12 km até o terreno 

com 100 hectares disponibilizado para o 

Campus. A Prefeitura Municipal 

comprometeu-se com a coleta de resíduos, 

transporte escolar e de servidores. 

Conversão funcional de 

escola de ensino médio 

presente na Terra Indígena. 

Posto de Saúde, 

escola, cooperativas, 

propriedades rurais. 

Guarita Disponibilizadas de 10 a 26 há para 

construção do Campus com 

comprometimento de pavimentação de 1 a 

2 km de estrada e demais redes de água, 

luz e telefone para o consórcio de 

Prefeituras Municipais.  

Não foi mencionado ao longo 

das entrevistas. Porém, a 

questão infraestrutura de 

fixação de servidores é 

melhor servida no município 

de Tenente Portela. 

7 Unidades de saúde, 

Hospital, 14 escolas 

indígenas e o Parque 

Estadual do Turvo. 

Mangueirinha Contrapartidas a serem disponibilizadas 

pelo Governo Estadual em proposta de 

área do Campus a 180 metros da rodovia 

sem qualquer infraestrutura.  

Não foi mencionado ao longo 

das entrevistas. Porém, os 

dois Centros de Cultura 

Indígena poderiam servir 

nesta fase. 

Hospital regional, 

policlínicas e 

fazendas locais. 

Rio das 

Cobras 

Duas propostas de instalação de Campus 

(uma com 10 outra com 15 hectares) com 

alguma infraestrutura disponível.  

Não mencionado ao longo 

das entrevistas.  

Hospitais regionais, 

frigoríficos 

próximos. 

Nonoai Contrapartida do Consórcio de Prefeituras 

Municipais na disponibilização de 

infraestruturas: acesso, terraplenagem, 

energia, água e lógica. Foram apresentados 

quatro terrenos com aproximadamente 100 

hectares contíguos a rodovia. 

Não mencionado ao longo 

das entrevistas.  

Frigoríficos e 

cooperativas locais, 

Unidades Básicas de 

Saúde, Hospitais. 

Ligeiro Contrapartidas a serem disponibilizadas 

pelo Governo do estado para pavimentação 

de rodovia e infraestrutura para terreno de 

10 ha a 5 km da sede municipal. 

Não mencionado ao longo 

das entrevistas. 

Cooperativa agrícola 

presente na própria 

aldeia. 

Fonte: UFFS (2015h). 

 

 

Apesar dos indicadores para preservação da cultura, relação política interna e relação 

com a comunidade externa individualmente terem seus pesos maiores, é importante salientar 

que no somatório dos pesos parciais os aspectos sociopolíticos são menos importantes do que 

os aspectos do município-sede e aspectos da terra indígena com 35% respectivamente em 

detrimento dos 30% relativos aos aspectos sociopolíticos. Assim, os resultados finais foram 

assim atribuídos: Nonoai (9,30), Mangueirinha (9,00), Guarita (8,40), Serrinha (8,30), 

Inhacorá (8,20), Rio das Cobras (8,20) e Ligeiro (7,10) a partir da avaliação dos membros da 

Comissão que foi composta por professores e técnicos da UFFS.  
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Diante dos indicadores construídos e seus pesos, as notas finais revelam a predileção 

pela terra indígena mais próxima do Campus onde está a Reitoria da UFFS em Chapecó. O 

próprio Relatório de avaliação expõe:  

 

A proximidade de Chapecó, por um lado, contribui para tornar as funções urbanas 

de Nonoai diminutas, mas, por outro, serve-lhe de trunfo pela oferta de 

equipamentos e serviços mais complexos que Chapecó oferece, inclusive o 

aeroporto, já que o que é minimamente ofertado em Nonoai atende apenas às 

necessidades fundamentais de seus habitantes. Sendo assim, Chapecó pode ser um 

ponto de apoio eventual funcionamento de um Campus universitário indígena em 

Nonoai (UFFS, 2015h, p. 30).  
 

Além de configurar a terceira maior população kaingang entre as terras indígenas, 

Nonoai contou com o apoio explícito das demais terras indígenas próximas conforme aponta o 

Relatório Final da comissão que aponta o apoio das terras indígenas de Iraí, Votouro, Vicente 

Dutra, Ibirama no Rio Noroeste gaúcho e Toldo Chimbangue e Pinhal no oeste catarinense. A 

população somada destas terras indígenas representa em torno de 18,15% dos 42.668 índios 

kaingang e revela uma grande densidade nesta região, que não por coincidência encontra-se 

entre os municípios de Chapecó e Erechim. Se somarmos à população do Toldo Xapecó em 

Ipuaçu e a aldeia Kondá (que não apresentaram apoio e se abstiveram do processo de 

candidaturas do Campus Indígena) em Chapecó ter-se-á 30% da população kaingang segundo 

dados do próprio Relatório. 

A proposta do Campus Indígena adere a proposta da Universidade Popular 

(Unipopular), do Movimento pela Universidade Federal na Mesomercosul e ao desenho 

inicial da própria Universidade Federal da Fronteira Sul pelo modelo multicampi com raízes 

norteamericanas de missão institucional voltada a formação de profissionais especializados 

para o atendimento, no caso da UFFS dos movimentos sociais ligados à Agricultura Familiar 

e à via campesina que adquire uma nova página, das terras indígenas, igualmente excluídas do 

processo de formação sócio-espacial nesta mesorregião. 

Muito além do limbo das propostas de expansão não realizadas o projeto de expansão 

do Campus Indígena, em especial, merece ser alçado a categoria de utopia dado o atual 

cenário posto ao longo dos anos de 2015 e 2016 marcados por contínuas incertezas no 

governo federal que culminaram com o afastamento da presidente Dilma Rousseff. 
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4.1.5 Densidade e especialização dos cursos superiores no ensino superior público da 

Mesomercosul 

 

Figura 37 – Mapa de localização aproximada dos Campi da UFFS, Projetos de expansão 

presentes no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2016 a 2019 e 

projetos de expansão avaliados em comissões internas.  

 

Fonte: Ministério da Integração Nacional (2016a). Adaptado pelo autor.  

 

Neste período 2015 e 2016 não houve no âmbito das universidades federais criadas a 

partir de 2000 nenhum indicativo de expansão, desmobilizando totalmente os agentes 

envolvidos à revelia de ter sido amplamente discutido, planejado em um processo mais 

participativo de tomada de decisão como foi Campus Indígena, que muito embora leve em 

consideração aspectos infraestruturais, demonstram um prosseguimento da história 

institucional da UFFS de inclusão social através do ensino superior. 

O Campus Passo Fundo, parcialmente implantado e o projeto de expansão do Campus 

Concórdia revelam por outro lado uma inflexão do desenho inicial da UFFS pois tem mais 

razão de ser a partir do contexto da “guerra dos lugares” por vários motivos: a) não eram 

demandas iniciais dos movimentos sociais, ainda que se apele nos projetos a esta condição 
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inicial e que as lideranças políticas envolvidas utilizem-nos como programa; b) colocam 

vários agentes em disputas a partir de oportunidade de atendimento a políticas públicas 

federais como o “Plano de Desenvolvimento da Educação”, “Mais Médicos” e os não 

implementados “Mais Engenheiros” e “Reuni 2”.  

Neste caso, ainda que os critérios e indicadores construídos representem iniciativas no 

sentido de garantir processos mais participativos, são os agentes hegemônicos que acabam por 

localizá-los na região conformando o que se pode delinear como uma grande Densidade de 

Educação Superior pública na Mesomercosul em torno dos municípios-polos à revelia das 

propostas de expansão mais dispersas geograficamente segundo análise desta mesma Figura 

37, muitas destas propostas inclusive fora da Mesomercosul a exemplo do Campus 

Laranjeiras do Sul. 

Santos (1999) anuncia a alçada de período técnico-científico-informacional no 

contexto da globalização e da unicidade técnica que condiciona cada lugar ao sistema à escala 

do globo. Os lugares então são definidos por sua densidade técnica, informacional e 

comunicacional que demanda intervenções verticais que geralmente ignoram o entorno e onde 

atores hegemônicos são condicionados à homogeneização e a especialização dos lugares. 

Sendo assim: “Os atores hegemônicos da vida econômica, social e política podem escolher os 

melhores lugares para sua atuação e, em consequência, a localização dos demais atores é 

condenada a ser residual” (SANTOS, 1999, p. 9). 

Santos e Silveira (2000) ao refletir sobre o ensino superior confirma a atuação de 

agentes em nome deste modo de produção técnico-científico-informacional no sentido de 

ampliação da oferta que aumenta em praticamente todas as regiões, porém a especialização 

dos lugares com centralidade na divisão do trabalho reforça alguns lugares e enfraquece 

relativamente outros. Ainda, ao refletir sobre a desconcentração neste contexto, explica 

Santos e Silveira (2000, p. 33): 

 

As cidades de porte médio passam a acolher maiores contingentes de classes médias, 

um número crescente de letrados, indispensáveis a uma produção material, industrial 

e agrícola, que se intelectualiza. Por isso assistimos, no Brasil, a um fenômeno 

paralelo de metropolização e de desmetropolização, pois ao mesmo tempo crescem 

cidades grandes e cidades médias, ostentando ambas as categorias um notável 

incremento demográfico, beneficiado, em grande parte, pelo jogo dialético entre a 

criação de riqueza e de pobreza sobre o mesmo território. 
 

Essa desmetropolização pode ser explicada pela multiplicação de tipologias de cursos 

e o seu número na Mesomercosul crescendo a importância dos municípios-polos também 

como aponta a Figura 39 através da alta densidade configurada pela concentração de cursos 
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superiores de graduação em universidades públicas (estaduais e federais) e institutos federais. 

Assim, os municípios de Chapecó, Erechim, Francisco Beltrão e Pato Branco que são 

populosos e concentram o capital industrial regional, ao mesmo tempo polarizam esta 

condição de atratividade para criação de cursos superiores ainda que haja sobreposição de 

alguns cursos. Por exemplo, os oito cursos superiores públicos com maior oferta que são os 

cursos de agronomia (13), administração (10), ciências biológicas (8), pedagogia (8), 

engenharia ambiental (5), engenharia mecânica (5), matemática (5) e química (5) representam 

36,42% dos 162 cursos superiores ofertados de um universo de 62 diferentes tipos abrangendo 

cursos tecnológicos, licenciaturas e bacharelados.  

Destes mesmos 162 cursos superiores ofertados na Mesomercosul, após a implantação 

e a expansão a UFFS responde por 45, isto é praticamente 28% do total da oferta pública com 

cursos de agronomia (5), administração (2), engenharia ambiental (3), matemática (1), 

química (2), pedagogia (2) e ciências biológicas (2) que representam, por sua vez, 17 de 45 

cursos, isto é a mesma relação em torno de 37%, caracterizando ao mesmo tempo uma 

especialização da mesorregião independente da condição de demanda no atendimento a 

agricultura familiar e do contexto da reforma agrária
18

, e de homogeneização a qual a UFFS – 

última instituição criada – contribuiu significativamente. 

 

Figura 38 – Municípios e cursos superiores de graduação (licenciaturas, tecnológicos e 

bacharelados) públicos na Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul em 2016. 

 

Elaboração: Wellington Tischer.  

                                                           
18

  Ainda que muitos cursos superiores deem ênfase no cooperativismo, agroecologia, energias renováveis e 

saúde coletiva como é o caso da administração, agronomia, engenharia ambiental, enfermagem e medicina. 
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Ainda, essa concentração regional em municípios-polo habilita os agentes envolvidos 

na expansão da UFFS Campus Passo Fundo e outros projetos de expansão a reclamarem seu 

lugar nesta reestruturação espacial para afirmarem sua condição no desenvolvimento regional. 

A concentração de cursos e aproveitamento de infraestrutura como argumento para uma 

consolidação destas IFES e demais IES públicas, igualmente visa reduzir custos e conformar 

maior atração de oportunidades educacionais, porém deve-se alertar inverte as condições entre 

o público e o privado já que a implantação e a expansão da UFFS em Chapecó, Erechim, 

Passo Fundo e na esteira destes os projetos de expansão em municípios-polos se dá em um 

contexto de alta densidade educacional privada e de implantação de cursos já existentes que 

conforme Santos e Silveira (2000, p. 58): 

 

A discussão do mercado novamente se impõe, pois enquanto o setor público pode 

instalar-se nos lugares e esperar pela demanda, o setor privado tende a se alojar nas 

regiões onde a demanda já existe ou tem uma perspectiva de desenvolver-se, sob a 

cadência de uma nova oferta. 
 

Por outro lado, o avanço do ensino superior público tardio desta última década 

impactou também a organização destas Universidades Particulares e Comunitárias que 

demonstraram uma reorganização de seus serviços educacionais com avanços nas 

modalidades noturno e à distância e abertura de novas IES e na esteira da expansão de cursos 

de maior complexidade e “prestígio profissional” como nas áreas de engenharias, saúde e 

sociais aplicadas e tendencialmente abandonando o ensino de formação de professores e 

ciências humanas pela saturação de oferta pública. 

Da mesma forma, pelo princípio de alocação a qual está submetido o estudo de oferta-

demanda dos serviços educacionais privados que tendem a localização em municípios-polos 

regionais, o avanço do ensino superior público representa uma condição de saturação, 

reforçando também, desse modo, negativamente, o esvaziamento de outros lugares menos 

dotados em infraestrutura como os municípios menores no entorno. Nesses, por sua vez, é 

onde a população se organiza para promover o deslocamento diário e pendular de discentes e 

docentes até os polos permitido apenas pelas condições atuais das redes de transporte 

rodoviário individual ou coletivo e até mesmo, aeroportuário representado pela hegemonia de 

Chapecó e Passo Fundo. 

A UFFS nesta Mesomercosul a mais representativa ação governamental no recorte 

mesorregional no sentido de desenvolvimento regional e representa muito além do 

empréstimo do batismo desta instituição, aquilo que Santos (1999) define como uma 
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“solidariedade organizacional” que impõe arranjos organizacionais que, por sua vez, são 

criadores de uma coesão, onde o modelo multicampi interestadual incipiente pode encontrar 

outras modalidades como o Centro Especializado em saúde e quiçá outros projetos de 

expansão que venham a ser implementados que contribuam para o cumprimento de sua 

função social e a missão institucional. 

Porém, conforme a Figura 39 que expõe uma crítica evidenciada na comunidade 

acadêmica ao longo do ano de 2016 com relação ao atendimento dessas Políticas Públicas que 

influenciaram a incipiente história institucional da UFFS quando se tenciona por consolidação 

e menos expansão. Em recente levantamento construído a partir de questionário realizado com 

a comunidade acadêmica e regional, a Pró-reitoria de Planejamento construiu cenários 

orçamentários de 8 a 30 milhões de reais anuais para construí-lo após serem atendidas obras 

prioritárias de implantação e consolidação dos Campi existentes. Com relação a estes dois 

cenários a concretização deste Centro Especializado em Engenharias se daria somente entre 

2031 e 2072, respectivamente. Esta decisão política quando avaliada internamente pela 

comunidade acadêmica utilizando-se métodos participativos, não demonstra ser uma 

prioridade e representa junto ao Campus Indígena pouco interesse no seu conseguimento. 

 

Figura 39 – Campanha contra a Política de expansão na UFFS pela comunidade discente 

durante os cortes orçamentários ocorridos no ano de 2016. 

 

Fonte: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=818764708223674&set=pcb.818764858223659&type= 

3&theater>.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Mesorregião Diferenciada da Grande Fronteira do Mercosul – Mesomercosul que 

engloba a mesorregião oeste de Santa Catarina, Noroeste do Rio Grande do Sul e Sudoeste do 

Paraná foi designada dentro do Programa de Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-

Regionais (Promeso) com atuação do Ministério da Integração Nacional. Inicialmente, o 

Programa estabelecia estratégias e ações específicas para a indução de atividades econômicas 

reprimidas principalmente ligadas ao contexto da agricultura familiar que é a base das 

agroindústrias exportadoras que teve sua gênese na macroformação sócio-espacial a partir das 

companhias colonizadoras que atuaram ao longo do século XIX e XX. O Promeso, no 

entanto, teve uma atuação limitada na Mesomercosul no contexto de formação de Arranjos 

Produtivos Locais (APLs).  

Esta Promeso entre outras políticas governamentais como o Programa de 

Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semiárido (Conviver) e o Programa de 

Desenvolvimento das Faixas de Fronteiras (PDFF) deram lugar, após a alçada do Partido dos 

Trabalhadores a uma Política Pública de expansão do ensino superior público nessas regiões 

interioranas com a criação e implantação de Campus universitários de universidades federais 

“novas” e transformação e desmembramento de Campus e outros fragmentos universitários 

como polos avançados, Campi do interior, unidades ao status de universidades federais 

através do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais.  

Nesse ínterim, a Mesomercosul empresta seu nome a Universidade Federal do 

Mercosul, em um processo sui generis “debaixo para cima” onde os movimentos sociais e 

lideranças políticas em torno do Movimento Pró-Universidade Federal (MPUF) protagonizam 

a união de interesses fragmentados nessa porção de fronteira meridional para conformar uma 

universidade com interações entre os agentes que ao longo do processo de criação prevaleceu 

o localismo na tensão de forças entre interesses e ideologias em disputa. Muitas decisões, no 

entanto, são realizadas “de cima para baixo” ao longo desse processo de criação e implantação 

e que foram reavivados através da oportunidade colocada a agentes não atendidos na criação 

por outras Políticas Públicas como é o caso dos Mais Médicos e dos não implementados 

“Mais Engenheiros” e “Reuni 2” resgatando de certa forma os pactos estabelecidos e 

acirrando disputas que colocaram novamente os agentes in moto após a expansão do curso de 

medicina do Campus Passo Fundo. 

O desenho institucional inicial dedicado ao atendimento especializado à agricultura 

familiar e a movimentos ligados à via campesina também revelam uma missão institucional 
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com inspiração no modelo universitário norteamericano antielitista, funcional, com atenção a 

prática da extensão universitária sob a condição multicampi desejada pelos seus mentores no 

sentido de maior promoção do desenvolvimento regional como revela também a missão 

institucional da UFFS em garantia de inclusão social com a qualificação e fixação profissional 

para a permanência dos cidadãos graduados e reversão de um processo de “litoralização”. 

Ainda, que essa “litoralização” se expresse mais na Região Sul, em escala nacional a 

adensamento se deu historicamente na Região Sudeste do país com a maior concentração de 

professores, matrículas, universidades e também de investimentos, tanto no ensino superior 

público quanto privado. 

Por essa razão que Santos e Silveira (2000) identificaram essa porção oeste do país 

como de uma “Fronteira educacional” como um vazio do ensino superior privado e público 

ainda que parcialmente atendida, no caso da Mesomercosul pelas públicas não estatais que 

são as universidades comunitárias, particulares ao longo dos anos 80, posteriormente pela 

tímida interiorização das universidades estaduais dos três estados como a Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), UDESC e Unioeste cobrindo o gap deixado pela 

União que somente viria a se conformar a partir dos Governos do Partido dos Trabalhadores, 

primeiramente com a expansão de Campus das consolidadas UFSC e UFSM, em Curitibanos 

e Frederico Westphalen, da criação da única universidade tecnológica brasileira que é a 

UTFPR no estado do Paraná, concomitante a essa ainda a expansão da Rede de Institutos 

Federais e posteriormente com a Universidade Federal da Fronteira Sul com atuação 

multicampi interestadual com sede em 6 municípios a partir de 2010.  

Hoje a UFFS segundo levantamentos realizados na presente dissertação responde por 

28% da oferta pública em cursos de graduação na Mesomercosul em um incremento de 162 

cursos, sendo 45 oferecidos nos Campi de Chapecó, Erechim, Passo Fundo, Cerro Largo, 

Realeza e Laranjeiras do Sul. A UFFS, nesse sentido, representa grande importância na 

Densidade educacional no sentido de homogeneização dos saberes com cursos superiores 

como agronomia, engenharia ambiental, pedagogia, química, administração e ciências 

biológicas. Ainda, a UFFS contribui com a especialização dos saberes com a disponibilização 

de cursos superiores principalmente através dos cursos de licenciaturas e formação de 

professores e das áreas da saúde como enfermagem e medicina. 

O desenho institucional inicial da UFFS, no entanto, tem uma ocorrência entre as 

demais universidades federais criadas a partir de 2000 demonstrando ser uma Política Pública 

com presença e atuação em outras regiões do território nacional, em particular o interior do 

país que através do fenômeno da localização privilegiou a disponibilização de Campi 



 

universitários em cidades médias entendidas como polos que poderiam abrigar essas 

instituições por conta, principalmente, da fixação de servidores e alunos e para promoção de 

infraestrutura adequada. A UFFS responde por 2 Campi de um total de 7 no contexto 

nacional, a saber em Cerro Largo e Realeza – e seguido de perto por Laranjeiras do Sul – com 

população inferior a 20.000 habitantes demonstrando o desafio de implantação no contexto da 

Mesomercosul. 

Nesse sentido, a construção dos indicadores de localização para os projetos de 

expansão que se seguiram aos indicativos para atendimento de agentes como lideranças 

políticas locais e a comunidade regional atenderam ao pressuposto de: a) localização e 

proximidade aos Campi existentes ou centros urbanos capazes abrigar uma comunidade 

acadêmica; b) contrapartidas assumidas pelas Prefeituras Municipais e Governos estaduais, 

muitas vezes consorciados para atender às instalações provisórias, terrenos para Campi 

definitivos e infraestruturas urbanas como pavimentação, acesso, redes (água, luz, telefonia 

etc.) e serviços urbanos conformando pactos; c) presença de estruturas públicas ou privadas 

para campo de estágios; e d) ambiente político “favorável”. 

Em geral, estes novos critérios visam a diminuir os investimentos iniciais em obras e 

instalações que demonstraram ser na ordem de 1/4 a 1/5 do total desembolsado para a 

implantação. Além de conformar Campus muitas vezes menores de que os inicialmente 

implantados com mais cursos superiores, e na esteira desses, mais infraestruturas necessárias 

como servidores, salas de aulas e campos de experimentação. Essa lógica de “fazer mais com 

menos” reflete um contexto de aumento exponencial do gasto e despesas para a reestruturação 

e expansão do ensino superior público alçando o MEC a um dos ministérios com maiores 

recursos a partir de 2013, quando ocorre o arrefecimento tanto em termos de criação de novas 

universidades e novos Campi.  

Em que pese algumas iniciativas enviadas ao congresso como a criação de novas 

universidades e novos Campi como o projeto de expansão do Campus Concórdia em 2016 e 

do planejamento do Campus Indígena no “apagar das luzes” do impedimento de Dilma 

Rousseff terem sido ceifadas a partir de refluxos e forças conservadoras no sentido de 

atendimento a outras demandas no âmbito da educação superior como as pressões de grupos 

empresariais para garantias para o fomento e fundos estudantis para o ensino privado, as 

disputas entre os agentes do ensino superior empenhados em “trazer um Campus da federal” 

demonstram a legitimidade e pertinência de estudos complementares a esse contexto de 

“guerra dos lugares” na implantação de IFES para o desenvolvimento regional no interior do 

país. 
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O cenário atual, a partir do Governo de Michel Temer, quando da aprovação da 

Proposta de emenda à Constituição Federal de 1988 intitulada PEC 241/55 que aprova o Novo 

Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União por 20 anos 

é de congelamento em gastos públicos ainda que corrigidos pela inflação. A fórmula é frear os 

investimentos em saúde e educação para um equilíbrio das contas públicas a longo prazo em 

setores estratégicos como é a ensino superior público que possui centralidade no 

desenvolvimento do Brasil e de regiões estagnadas nos moldes da interiorização promovida 

durante o período petista. Para muitas IFES significará uma estagnação talvez maior de que 

representou o governo FHC deixando uma lacuna a ser preenchida pelos agentes privados do 

ensino superior com seus interesses.  

O lobby para a consecução de interesses privados coloca em jogo o papel do próprio 

Estado em promover a educação de qualidade e em abdicar de lançar mão na extensão de 

direito ao ensino superior público nos rincões do interior do Brasil talvez se reforcem as 

assimetrias com a prevalência de serviços educacionais promovidas por grupos empresariais 

dispostas a encampar novas modalidades de ensino precárias como o ensino noturno, à 

distância e o semipresencial com pouca contribuição no âmbito da pesquisa, cultura, pós-

graduação e extensão, para não citar a pouca infraestrutura disponibilizada e o baixo impacto 

regional em detrimento do legado das IFES como no caso da UFFS. 

Sugere-se a partir destas considerações finais, estudos posteriores sobre os impactos 

positivos e negativos da implantação de Campus no recorte temporal desses últimos 15 anos e 

em outros recortes espaciais no âmbito dessas universidades federais e de outras IES para a 

superação das desigualdades socioespaciais que precisam ser melhor investigados. Dentre eles 

destaco a produção de estudos com relação ao planejamento urbano dos Campi com relação a 

processos segregativos e a relação do interesse imobiliário e os agentes do ensino superior 

público dentre outras externalidades negativas que já vem sendo investigadas na literatura 

sobre o processo de interiorização. 

Outros estudos como, por exemplo, da reorganização administrativa das universidades 

comunitárias e particulares no contexto da Mesomercosul também poderão contribuir com os 

impactos do avanço do ensino superior público. Sugere-se igualmente um diagnóstico 

atualizado dessas universidades federais em implantação e recentes expansões com relação ao 

estado atual de sua infraestrutura que se evidencia incompleta e dos impactos do 

replanejamento nessas IFES. 
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