
Universidades avançam no interior  

Vania Santos e Daniele Carvalho 

Instituições públicas do Rio apostam em novos cursos para estimular o desenvolvimento regional 
em todo o estado. As universidades públicas fluminenses intensificam sua expansão rumo ao 
interior para atender a demandas locais e estimular o desenvolvimento regional. A Universidade 
Federal Fluminense (UFF) negocia com a prefeitura de Rio das Ostras, na Região das Baixadas 
Litorâneas, um acordo para implantar já no primeiro semestre de 2004 quatro cursos de 
graduação em uma escola pública municipal. No médio prazo, os planos da universidade são mais 
ambiciosos. A UFF planeja construir um campus para sediar seu primeiro pólo regional de ensino, 
pesquisa e extensão.  

A instituição estima abrir, até fevereiro, inscrições para o vestibular isolado da região. Serão 
oferecidas 220 vagas, distribuídas pelos cursos de Enfermagem, Serviço Social, Ciência da 
Computação e Psicologia, que foram escolhidos mediante pesquisa para identificar preferência da 
população local por cursos.  

"Também fizemos um levantamento sobre as necessidades de ensino superior da região, que 
apontaram as áreas de petróleo e meio ambiente como as de maior potencial de crescimento e 
perspectivas de geração de emprego", afirma o reitor da UFF, Cícero Rodrigues. Ele destaca que é 
preciso "criar condições de empregabilidade" para que os universitários de cidades interioranas 
permaneçam em suas cidades e ajudem no desenvolvimento local.  

De acordo com o professor Dálgio Carvalho, que coordena a implantação da unidade de Rio das 
Ostras, a UFF vislumbra a criação, para a região, de um curso de engenharia de petróleo e gás, 
ainda a ser regulamentado pelo Ministério da Educação. "A cidade também apresenta boas 
oportunidades no segmento de turismo e em pesquisa no campo da Biologia", diz Carvalho.  

Novo campus  

O novo campus da universidade, que será construído em uma área de 29 mil m² cedida pela 
prefeitura, diz Carvalho, deverá tornar-se referência entre os municípios próximos. Segundo ele, 
universitários de Araruama, Cabo Frio e Búzios, que antes disputavam vagas em instituições do 
Rio, de Niterói e Campos, deverão migrar para Rio das Ostras.  

O orçamento para a construção do novo campus não está definido, mas Carvalho, estima que o 
metro quadrado para construções universitárias variam, em média, de R$ 600 a R$ 800.  

Outra instituição que está intensificando suas atividades fora da região metropolitana do Rio é a 
Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), que planeja inaugurar no próximo ano a unidade 
de Angra dos Reis. O projeto está sendo desenvolvido em parceria com a prefeitura local, que 
cedeu um prédio desativado.  

"Nossa expectativa é realizar o vestibular para a primeira turma ainda este ano, o que permitiria 
que as aulas começassem no próximo ano. Inicialmente, vamos oferecer o curso de turismo", 
comenta André Lázaro, sub-reitor de Extensão e Cultura da Uerj. A última unidade inaugurada 
pela Uerj foi a de Resende, há dez anos. Há filiais ainda em São Gonçalo, Friburgo e Ilha Grande.  

Lázaro conta que a Uerj busca incentivar a economia fluminense, dando prioridade a cursos que 
se enquadrem na vocação de cada município. Neste sentido, o campus de Duque de Caxias 
também está passando por atualizações. Este ano, a unidade ganhou o curso de matemática e 
oferecerá, a partir de 2004, a graduação de geografia.  



"Fizemos levantamentos na região e constatamos que havia um grande déficit de professores de 
geografia, matemática, química e física na Baixada, nossa área de atuação", comenta o diretor do 
campus de Duque de Caxias, Henrique Sobreira.  

Atividade pesqueiraTambém voltada para vocação econômica regional, a Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) está desenvolvendo cursos no município de Macaé, com ênfase na atividade 
pesqueira.  

"A indústria do petróleo emprega cerca de 15 mil pessoas em Macaé, sendo que boa parte delas é 
provenientes de outras regiões do estado."  

Já a pesca é ocupação de aproximadamente 12 mil habitantes. "A atividade costeira é tão 
importante para Macaé, quanto o petróleo, o que torna imprescindível cursos de especialização na 
área", explica Francisco Esteves, coordenador do Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé 
(Nupem).  

Desde o início do ano, o Nupem está ministrando aulas de pesca para crianças da região. O curso, 
que complementa o ensino tradicional, tem por objetivo ensinar as técnicas mais usadas na 
atividade e que menos agridem o meio ambiente.  
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