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DIVERSIFICAÇÃO DO SISITEMA DE ENSINO SUPERIOR NO RS: O IMPACTO DAS 
NOVAS INSTITUIÇÕES. Alexandre Ben Rodrigues, Clarissa Eckert Baeta Neves (orient.) (UFRGS). 
Este estudo trata do processo de diversificação institucional do sistema de educação superior no RS. O 

foco do trabalho são os novos modelos de IES como a universidade estadual multicampi e os centros universitários. 
A realização deste estudo utilizou diferentes metodologias e técnicas de pesquisa: documentos e legislação referentes 
às IES; entrevistas e visitas às instituições A UERGS foi criada em 2001 com uma estrutura multicampi 
descentralizada. Atualmente está presente em 29 cidades, nas 22 regiões do estado, contando com 1390 alunos de 
graduação, 235 de pós-graduação e 126 professores. Oferece 21 cursos de bacharelado, 1 bacharelado e licenciatura, 
9 licenciaturas e 20 tecnólogos. A oferta de cursos, distingue-se pelo seu objetivo de formar profissionais em áreas 
consideradas estratégicas, como por exemplo: ciência e tecnologia de alimentos, tecnologia em agropecuária; 
recursos pesqueiros; engenharia de bio-processos e bio-tecnologia, automação industrial, etc. Outro modelo de 
instituição é o dos centros universitários. O RS conta atualmente com 6 centros oriundos de antigas faculdades 
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integradas. Essas IES configuram-se como uma nova modalidade de instituição pluri-curricular, gozando de 
autonomia para criar, organizar e extinguir cursos, assim como remanejar ou ampliar vagas. Caracterizam-se pela 
oferta de curso de graduação, cujos tipos e respectivas habilitações são os mesmos das Universidades tradicionais. Os 
centros universitários não estão obrigados a manter atividades de pesquisa, embora estejam comprometidos com o 
ensino de qualidade. Registraram em 2003 um total de 32.816 matrículas. O estudo revela o processo de 
diversificação da oferta da educação superior no RS, através de novos tipos de IES: os agentes da nova onda de 
expansão, a multiplicação dos campi fora de sede (UERGS) e os centros universitários, já representam segmentos 
decisivos na oferta de vagas e matriculas. (PIBIC). 




