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A Necessidade de Expansão A Necessidade de Expansão 
da UFSda UFS

 O Estado de Sergipe possui uma população 
de 1,93 milhões de habitantes, enquadrada 
no padrão social típico do povo nordestino. 

 Neste plano enfocamos a questão de 
expandir a Universidade Federal de Sergipe 
(UFS) como um meio seguro de contribuir 
para a diminuição das desigualdades sociais 
inter-regionais e fazer justiça social. 



  

A Importância da UFSA Importância da UFS

 A UFS é a única universidade pública do Estado 
de Sergipe.

 A UFS atende hoje a 14.044 alunos de graduação 
e 447 alunos de pós-graduação stricto sensu, 
totalizando 14.491 matrículas.

 Para realizar seu trabalho em ensino, pesquisa e 
extensão no Estado de Sergipe, a UFS conta com 
579 docentes efetivos e mais de 200 professores 
substitutos.



  

A Eficiência da UFSA Eficiência da UFS

 A relação aluno/docente da UFS, 
considerando o total de postos docentes, é 
de aproximadamente  18

 Este número deve ser comparado com a 
relação aluno/docente do conjunto das 
universidades federais que alcança  11,9.



  

A Importância da UFSA Importância da UFS

 Os números da UFS e a história sergipana 
mostram que a nossa Universidade tem sido 
uma universidade eficiente, produtiva, 
dinâmica, fator decisivo de inclusão e de 
desenvolvimento social do Estado de 
Sergipe.

 A UFS já graduou cerca de 20.000 
profissionais em sua história.



  

A Necessidade de Expansão A Necessidade de Expansão 
da UFSda UFS

 O sistema estadual público de ensino médio 
recentemente passou a atender a todos os 75 
municípios do Estado de Sergipe, como 
conseqüência, a demanda por vagas no 
ensino superior público no nosso Estado 
passou a níveis muito acima da capacidade 
de atendimento da UFS. 



  

A Necessidade de Expansão A Necessidade de Expansão 
da UFSda UFS

 Nos últimos anos, cerca de 20 mil 
candidatos têm disputado as duas mil vagas 
anteriormente oferecidas no vestibular da 
UFS

  A relação de cerca de 10 candidatos por 
vaga é desesperadora para a maioria de 
nossos jovens que aspiram através do curso 
superior uma ascensão social e cultural.



  

A Proposta de Expansão da A Proposta de Expansão da 
UFSUFS

 Entre os anos de 2005 e 2007 a UFS ampliou a oferta anual 
de vagas nos cursos de graduação de 2.010 para 4.070 
vagas,  ou seja, um crescimento de 102,48 %.

 Esse número foi obtido com a abertura de 30 novas opções 
de cursos (1.500 vagas) e com a ampliação da oferta de 
vagas em cursos existentes (560 vagas)

 No mesmo período ocorreu um aumento das vagas anuais 
nos cursos de pós-graduação stricto sensu de 162  para 447 
em 2006, correspondendo a um aumento de 175,92 %.

 Recentemente foram aprovados, pela CAPES, 7 novos 
cursos de mestrado e 2 novos cursos de doutorado



  

A Proposta de Expansão da A Proposta de Expansão da 
UFSUFS

 Com esses aumentos de vagas poderemos passar 
das atuais 14.044 matrículas na graduação e 447 
matrículas na pós-graduação stricto sensu para 
cerca de 23.050 alunos na graduação e 1.402 
alunos na pós-graduação stricto sensu, totalizando 
24.452 matrículas, no ano de 2010.

 No mesmo período o corpo docente precisa 
avançar dos atuais 780 postos docentes para 1.358, 
mantendo assim, uma relação de 18 
alunos/docente.



  

A Proposta de Expansão da A Proposta de Expansão da 
UFSUFS

 Foram criados dois novos campi universitários, Itabaiana, dentro do 
Programa de Expansão das IFES e Laranjeiras, decorrente de convênio 
com o Ministério da Cultura, Prefeitura Municipal e Governo 
Estadual, o qual repassará prédios históricos restaurados e adaptados 
para as necessidades de um campus universitário.

 Os cursos criados para o citado Campus foram: Arquitetura, Teatro, 
Dança, Museologia e Arqueologia, os quais estão funcionando em 
instalações provisórias desde o início de 2007..

 O Campus de Itabaiana oferece dez cursos, sendo 7 licenciaturas 
( Matemática, Química, Física, Biologia, Português, Geografia e 
Pedagogia) e 3 bacharelados ( Administração, Ciências Contáveis e 
Sistemas de Informação).

 Nossa proposta inicial previa a construção de cinco novos campi em 
cidades-pólos regionais



  

A Proposta de Expansão da A Proposta de Expansão da 
UFSUFS

 A distribuição das vagas será eqüitativa entre os 
turnos matutino,  vespertino e noturno visando a 
mais eficiente utilização da infra-estrutura física e 
a justa oportunidade de viabilizar a matrícula 
universitária ao cidadão trabalhador.

 Cabe ressaltar que nesta questão a UFS tem feito o 
melhor possível.

 Cerca de um terço de seus alunos estudam em 
cada um dos três turnos. 



  

Cursos de graduação criados Cursos de graduação criados 
na UFS – 2006/2007na UFS – 2006/2007

CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA:
 Engenharia de Materiais e Engenharia 

Mecânica.

CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DA TERRA:
 Engenharia de Pesca, Geologia e 

Zootecnia.



  

Cursos de graduação criados Cursos de graduação criados 
na UFS – 2006/2007na UFS – 2006/2007

CIÊNCIAS DA SAÚDE:
 Fisioterapia, Fonoaudiologia e Nutrição.

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS:
 Engenharia de Produção, Secretariado 

Executivo e Turismo.



  

Cursos de graduação criados Cursos de graduação criados 
na UFS – 2006/2007na UFS – 2006/2007

ARTES:
 Arquitetura e Urbanismo, Dança, 

Música e Teatro.

CIÊNCIAS HUMANAS:
 Arqueologia e Museologia.



  

Situação atual dos cursos de Situação atual dos cursos de 
graduaçãograduação

Vagas 
Anuais

Alunos 
Matriculados

CAMPI (São Cristóvão, 
Itabaiana e Laranjeiras)

4.070 14.044

Pólos Regionais 
(PQD)

- 780

Totais 4.070 14.824



  

Resumo da expansão prevista Resumo da expansão prevista 
para o corpo discentepara o corpo discente

Vagas Anuais 2004 2007

Graduação Presencial 2.010 4.070
Semi-
Presencial

- 2.250

Mestrado e Doutorado 162 616

Totais 2.172 6.936



  

Resumo da expansão prevista Resumo da expansão prevista 
para o corpo discentepara o corpo discente

Alunos Matriculados 2004 2010

Graduação 11.278 23.050

Mestrado e Doutorado 357 1.402

Totais 11.635 24.452



  

Resumo da expansão prevista Resumo da expansão prevista 
para o corpo docentepara o corpo docente

Professores em 
exercício

2007 2010

Efetivos 580 1.358

Temporários 262 -

Totais 842 1.358



  

Outros Aspectos da Expansão Outros Aspectos da Expansão 
da UFSda UFS

 Ampliação e adequação da infra-estrutura  da Sede 
da UFS, decorrentes de investimentos financiados 
por convênios (Petrobrás, Banco do Brasil, 
Tribunal de Justiça do Estado) e recursos advindos 
de emendas parlamentares

 Implantação da infra-estrutura dos Pólos 
Regionais

 Ampliação e aparelhamento do Hospital 
Universitário



  

  Ampliação e adequação da infra-estrutura  
da Sede da UFS

Construção da Didática V

Início da construção Projeto da construção Final



  

  Ampliação e adequação da infra-estrutura  
da Sede da UFS

Construção da Didática V

Início da construção Projeto da construção Final



  

  Ampliação e adequação da infra-estrutura  
da Sede da UFS

Construção do Departamento de Matemática

MARQUISE 
DE CO NCRETO

MARQUISE 
DE CO NCRETO

TELHA CERÂMICA
INC.=25 %

MARQUISE 
DE CO NCRETO

MARQUISE 
DE CO NCRETO

TELHA CERÂMICA
INC.=25 %

PRÉDIO DE MATEMÁTICA - FACHADA OESTE
FACHADA LESTE
ESCALA: 1/50

PRÉDIO DE MATEMÁTICA - FACHADA SUL

PRÉDIO DE MATEMÁTICA - FACHADA NORTE

Construção em andamento Projeto da construção



  

  Ampliação e adequação da infra-estrutura  
da Sede da UFS

Construção da Rádio UFS

Construção em andamento Projeto da construção final



  

  Implantação da infra-estrutura dos Pólos 
Regionais

Campus de Itabaiana
(Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho)



  

  Implantação da infra-estrutura dos Pólos 
Regionais

Campus de Itabaiana
(Construções para 2007)

 Bloco de didática com 8 salas ( para 80 alunos); 

 Auditório para 520 pessoas;

 10 laboratórios de informática;

 01 prédio com 2 pavimentos para os 10 
departamentos;

 Vivência  Universitária. 



  

  Implantação da infra-estrutura dos Pólos 
Regionais

Campus de Itabaiana

Construção  da Vivência



  

  Ampliação e aparelhamento do Hospital 
Universitário

Construção em andamento Pavimento térreo

Ampliação do HUVivência -HU



  

  Ampliação e aparelhamento do Hospital 
Universitário

Didática II -HU

Projeto da construção final



  2.250TOTAL GERAL

200BREJO GRANDE

250PORTO DA FOLHA

150ARAUÁ

200JAPARATUBA

200SÃO DOMINGOS

350LARANJEIRAS

350ESTÂNCIA

200POÇO VERDE

350AREIA  BRANCA

NUMERO 
DE VAGASCURSOPÓLO

Centro de Educação Superior a Distância/UFS
Municípios Pólos



  

CONCLUSÃOCONCLUSÃO

UFS 2004- 2010

EXPANDIR PARA 
INCLUIR
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