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RESUMO 

 

A presente pesquisa avaliou a evolução do indicador de desempenho Taxa de Sucesso dos 

cursos de graduação da UFC e sua relação com variáveis características para esses cursos, 

como número de alunos matriculados, número de cursos, número de alunos diplomados e o 

total de docentes, considerando-se as unidades acadêmicas da UFC no período de 2008 a 

2011. No que se refere aos resultados das estimações do modelo econométrico, na Tabela 7 

observou-se que os coeficientes estimados para as variáveis DIPLOMA, DOCENTE e 

MATRICULA resultaram estatisticamente significativas ao nível de significância igual de 

5%. Além disso, a variável CURSO mostrou-se estatisticamente significativa ao nível de 

10%. A variável MATRICULA apresentou um impacto pequeno sobre a variável dependente 

Taxa de Sucesso (TXSUC), a variável CURSO, assim como MATRICULA, mostrou um 

impacto negativo sobre a Taxa de Sucesso. Ademais, as variáveis DIPLOMA e DOCENTE 

apresentaram coeficiente positivo.  

 

Palavras-chave: Taxa de Sucesso da Graduação (TSG). REUNI. Educação Superior.  
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ABSTRACT 

 

The present research assessed the success rate mark performance on graduation courses 

offered by UFC and its relation with characteristic variables on these same courses, as for the 

number of registered students, number of graduation courses per academic unit, number of 

graduate students and the number of instructors in each academic unit, accounting the 

academic units present in UFC from 2008 to 2011. Concerning the estimate results according 

to the econometric model, chart 7, it could be stated that the estimated coefficients for the 

variables, DIPLOMA, INSTRUCTOR AND REGISTER resulted statistically  significant at 

the level of 5%. Further, the variant GRADUATION COURSE was statistically significant at 

the level of 10%. The variant REGISTER had a weak impact over the dependent rate success 

variant (port. “TXSUC”) and the variant COURSE, as well as the variant REGISTER, 

showed a negative impact over the Success Rate. Furthermore, the variants DIPLOMA and 

INSTRUCTOR showed positive coefficients. 

 

Keywords: Graduation Success Rate. REUNI. Higher Education.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o ensino superior passou por muitas modificações desde o começo do 

século XX, até o presente momento. Houve uma transição de um sistema de educação 

superior que privilegiava as camadas mais abastadas economicamente da sociedade, ou seja, a 

educação de nível superior tinha característica excludente. Porém, o que se nota no decorrer 

da década de 2000 é uma mudança de perfil da educação superior, de modo que a 

universidade pública vem diversificando cada vez mais o perfil de seu corpo discente, e 

tornando mais acessível às classes sociais de menor poder aquisitivo.  

Quanto à sua classificação, o ensino superior no Brasil é composto por cinco 

modalidades: Cursos sequenciais, Graduação (bacharelado e licenciatura), Graduação 

tecnológica, Pós-Graduação e Extensão. Existem dois tipos básicos de instituições de ensino 

superior, que são as públicas e as privadas. As universidades públicas são geridas pelo setor 

público (federal, estadual e/ou municipal), enquanto as IES privadas são administradas pela 

iniciativa privada por meio de pessoas jurídicas com direito privado, podendo ter ou não fins 

lucrativos.    

No que se refere às instituições públicas de ensino, são ofertados cursos nas áreas 

de graduação e pós-graduação strictu sensu, sendo cursos isentos do pagamento de 

mensalidade. A oferta de cursos noturnos é cada vez mais difundida entre as universidades, 

isso de certa feita possibilita o ingresso de alunos que já estão no mercado de trabalho a terem 

uma oportunidade de concluir um curso de ensino superior.   

Como um reflexo imediato do processo de expansão universitária vivenciado no 

Brasil durante a década de 2000, analisando-se a Tabela 1, observa-se um considerável 

crescimento no número de alunos ingressantes nos cursos superiores em todo o Brasil. Nota-

se que as instituições de ensino superior privadas abrangem um maior número de ingressantes 

em cursos de graduação, já as universidades públicas em nível municipal apresentam números 

mais modestos com relação a essa estatística de alunos ingressantes. As universidades federais 

apresentaram maior variação percentual, igual a 145,4%, seguido das instituições privadas 

igual a 134,3%, estadual igual a 47,2% e municipais, que registraram uma variação de apenas 

37,2% entre 2001 e 2011.   

Cabe ainda ressaltar que entre os anos de 2007 e 2011 houve um aumento do 

número de ingressantes registrado para as instituições federais de ensino superior, elevando-se 

de 193919 para 308504. As IES privadas também registraram aumentos no número de 

ingressantes elevando-se de 1.722.063 em 2007 para 1.856.015 em 2011. Porém, houve um 
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acentuado decréscimo de 176.047 para 146.049 nas instituições estaduais e de 46.212 para 

36.217 nas municipais. Em linhas gerais, nota-se que houve uma evolução do número de 

ingressantes das IES federais e privadas se comparadas com as IES públicas de caráter 

estadual e municipal.     

 

Tabela 1 – Evolução do número total de ingressantes em cursos de graduação, por Categoria Administrativa – 

Brasil 2001-2011 

Ano 

TIPO 
Total 

Privada 
Pública 

Federal Estadual Municipal (Pública + privada) 

2001 792069 125701 99214 26324 1043308 

2002 1097823 148843 149017 36210 1431893 

2003 1229259 153393 128323 43689 1554664 

2004 1281767 165685 153889 45073 1646414 

2005 1442885 148206 166660 47351 1805102 

2006 1596920 177232 143636 47526 1965314 

2007 1722063 193919 176047 46212 2138241 

2008 1798425 211183 282950 44341 2336899 

2009 1642762 253642 133425 35253 2065082 

2010 1706345 302359 141413 32112 2182229 

2011 1856015 308504 146049 36127 2346695 

Variação(%) 2001-2011 134,3 145,4 47,2 37,2 124,09 

Fonte: MEC/Inep Censo da Educação Superior 2011 

 

Dada essa perspectiva de tendência, entre as universidades no Brasil, de 

ampliação do número de cursos e de oferta de vagas e da diversificação cada vez maior da 

composição da demanda de alunos beneficiados por esses cursos face à uma presença cada 

vez maior de discentes de classes econômicas menos favorecidas que vêm aumentando sua 

participação no ingresso nas universidades brasileiras. Nesse ínterim, a UFC, não obstante 

consolidada sua proposta de políticas de expansão dos cursos superiores a partir de meados da 

década de 2000, aderiu ao programa REUNI – programa de reestruturação e expansão do 

ensino superior, que constitui um conjunto de medidas nas quais se contempla a expansão e 

interiorização da Universidade Federal do Ceará no sentido de facilitar o acesso ao ambiente 

acadêmico para esse público interiorano. Como alguns exemplos que ilustram esse processo 

de expansão da UFC tem-se que, a partir de 2006, teve início a implantação dos campi de 

Sobral e do Cariri, sendo que o de Quixadá se iniciou em 2007, ano em que a UFC aderiu ao 

programa REUNI e ampliou a oferta de vagas, abrindo novos cursos de graduação e ainda 

gerando mais vagas em cursos existentes. Ademais, também foram criadas novas unidades 

acadêmicas, tais como Instituto de Cultura e Arte (ICA), Instituto de Ciências do Mar 

(LABOMAR), Instituto de Educação Física e Esportes (IEFES) e o Instituto Universidade 

Virtual – UFC Virtual.    
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Esse processo de expansão proporcionou, sobremaneira, um aumento no número 

de cursos da UFC, passando de 77 em 2008 para um total de 99 cursos no ano de 2011. 

Paralelamente, notou-se também um aumento no volume de recursos financeiros do 

orçamento geral da UFC em termos reais, de cerca de 772 milhões de reais no ano de 2008 

para 841,34 milhões de reais no ano de 2011. Essa expansão parece não ter sido compatível 

com a melhoria em alguns resultados de desempenho do corpo discente, i.e., não aponta para 

melhoria em certos indicadores de desempenho para os cursos de graduação. A média da taxa 

de sucesso, que é representada pela razão entre o número de alunos diplomados e o número de 

alunos ingressantes, dos cursos de graduação da UFC permaneceu praticamente estagnada 

entre 2008 e 2011, registrando um valor igual a 0,69 em 2008 em face de um valor também 

igual a 0,69 no ano de 2011, dados estes extraídos do Anuário Estatístico da UFC de 2012. 

Isso nos leva à seguinte questão: a UFC no período de 2008 a 2011 apresentou um 

processo de expansão dos seus cursos de graduação com melhoria para indicador geral de 

desempenho da TSG? Ou seja, melhorou esse indicador para os cursos de graduação? 

Nessa perspectiva, o presente trabalho se justifica por apresentar uma proposta de 

análise da evolução do indicador de desempenho da taxa de sucesso dos cursos de graduação 

da UFC e sua relação com variáveis pertinentes e a análise de desempenho financeiro e 

acadêmico de um programa de ampliação universitária com impactos para toda a sociedade 

cearense. Ou seja, a questão da expansão do ensino superior com qualidade constitui um tema 

bastante relevante, pois as políticas de expansão dos cursos em nível superior poderiam vir 

acompanhadas de melhorias na qualidade dos cursos. Uma IES não pode simplesmente 

expandir-se desordenadamente, levando a certo inchaço no número de cursos sem que se 

tenha em contrapartida melhorias na qualidade de seus cursos de graduação, pois isso seria 

um indicativo de desperdício de recursos financeiros, pois não se estaria otimizando a 

aplicação desses recursos e, portanto nota-se nisso certa carência de políticas que promovam a 

melhoria da qualidade dos cursos. Portanto, faz-se necessário analisar as melhorias 

qualitativas nos cursos de graduação com o fim de se ter uma noção da efetividade e 

eficiência dos recursos investidos na UFC para se atestar se a aplicação desses recursos 

financeiros de fato estão contribuindo para otimizar a infraestrutura e os recursos humanos da 

UFC.  

Dado esse contexto de expansão do ensino superior e a polêmica levantada 

anteriormente acerca da questão se essa expansão foi acompanhada de alguma melhoria 

qualitativa nos cursos da UFC tem-se como uma motivação central para esta pesquisa a busca 

de uma forma de analisar a qualidade dos cursos de graduação e analisar a relação da 
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expansão universitária da UFC com o programa REUNI e obter algumas diretrizes que 

orientem no sentido da criação e implementação de políticas eficientes de reestruturação e 

universalização do ensino superior, com vistas a um plano mais amplo de melhorias 

estruturais na educação no Brasil, que visem melhoria nos cursos de graduação. 

Este estudo tem como objetivo principal avaliar aspectos inerentes à qualidade 

dos cursos de graduação da UFC a partir de uma análise do indicador da taxa de sucesso 

desses cursos e sua relação com alguns indicadores quantitativos relacionados à graduação, 

tais como número de docentes, número de alunos matriculados, número de diplomados e 

número de cursos, por unidade acadêmica. Ademais, esta pesquisa tem como objetivo 

complementar, analisar se o REUNI contribuiu de alguma forma para a melhoria de algum 

indicador de desempenho dos cursos de graduação, ou se, ao contrário, foi tão somente um 

meio para ampliar o número de cursos e de vagas ofertadas na UFC.  

Para avaliar se houve alguma melhoria no indicador de desempenho da taxa de 

sucesso dos cursos de graduação (TSG) foi feita uma pesquisa exploratória e elaborado um 

modelo econométrico com a utilização de uma base de dados do Anuário Estatístico da UFC-

2012, tendo como referência os dados consolidados no ano de 2011. Todos os coeficientes 

estimados do modelo econométrico, conforme Tabela 7, para o intercepto e para as variáveis 

explanatórias DIPLOMA, DOCENTE, CURSO e MATRICULA foram estatisticamente 

significativas. Ademais, o teste de especificação de Wald aceitou o modelo na especificação 

original na sua forma linear, evidenciando coerência para a forma funcional linear escolhida 

para a estimação do modelo econométrico.   

Como exemplo de estudo sobre a avaliação da qualidade de cursos de graduação 

na UFC, pode-se citar Corrêa (2013), que analisa o impacto de indicadores de gestão da UFC 

sobre o desempenho no ENADE, no período entre 2006 e 2011, a partir de métodos 

quantitativos com matriz de correlação, análise fatorial e análise de regressão múltipla. Ela 

seleciona uma amostra com dados no período entre 2006 e 2011, abrangendo os cursos das 

unidades acadêmicas da Faculdade de Educação (FACED), Faculdade de Direito (FADIR) e 

Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC). Ademais, ela 

trabalhou com o modelo de avaliação CIPP, que constitui um anagrama do conteúdo central 

da avaliação do referido modelo, segundo o qual, o avaliador deve contemplar no objeto 

avaliado o Contexto, os Insumos, o Processo e os Produtos, de forma que os resultados 

oriundos deste modelo possam contribuir para a tomada de decisões. E realizou uma pesquisa 

empírica na qual obteve que os cursos analisados possuem desempenhos diferentes, 

entretanto, a análise de regressão múltipla para o conjunto de observações mostrou que, entre 
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os nove indicadores de gestão analisados, apenas o indicador funcionário-equivalente por 

professor-equivalente (FEPE) não influencia o resultado do ENADE e os demais indicadores 

do TCU que influenciam o resultado do ENADE se inserem nas quatro plataformas do 

modelo CIPP. 

Com relação à literatura sobre expansão universitária no Brasil, alguns trabalhos 

analisam os impactos da expansão sobre os cursos de graduação e estabelecem uma relação 

com programas ou políticas tais como o REUNI. Na perspectiva da literatura sobre esta 

temática pode-se destacar: 

Costa et al. (2010) trabalha a questão da expansão do ensino superior no Brasil no 

período da década de 1970 até a década de 2000. Os autores comparam as características do 

financiamento para as universidades públicas e privadas. Eles concluem que o financiamento 

público nos últimos anos vem se sobressaindo com relação ao privado. Os dados trabalhados 

pelos autores apontaram para um cenário mais otimista do financiamento da universidade 

pública, evidenciando-se um contexto de maior acessibilidade da universidade pública para 

classes menos favorecidas economicamente. 

Magalhães (2009) analisa o financiamento para a Universidade Estadual de Goiás 

(UEG). A autora calcula o custo-aluno da UEG com base em estudos da Amaral (2008) e 

infere que ocorre o não cumprimento constitucional do financiamento da UEG ao longo do 

período analisado, assim como as dificuldades para o cumprimento das metas estabelecidas no 

PNE no Estado de Goiás, de aumentar para 30% o número de jovens de 18 a 24 anos 

matriculados na educação superior até o ano de 2010. Ademais, ela argumenta que o cálculo 

do custo do aluno pode de certa feita ajudar na redução da evasão nas IES privadas, mesmo 

em casos nos quais os estudantes são contemplados com algum programa de financiamento 

ou bolsa de estudos.     

Vieira (2003) analisa a questão da expansão do ensino superior no Brasil com 

enfoque nas políticas públicas voltadas para cursos de graduação. Ele conclui que quanto aos 

investimentos realizados pelo governo federal nas IFES ocorreu um descompasso entre 

discurso e prática, havendo redução no orçamento ano após ano. Os autores sugerem que as 

ações do Plano Nacional de Educação convertam-se em políticas públicas mais efetivas. O 

autor constata que há poucas universidades públicas e que as demandas de baixa renda não 

são contempladas a contento por essas universidades, ou seja, boa parte dessa população é 

excluída do sistema de universidades públicas de modo que não há uma expansão 

universitária efetiva capaz de suprir esta demanda. Ademais, ele defende a diversificação do 

sistema de ensino superior visando satisfazer as demandas por qualificação profissional em 
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áreas que não exijam o diploma e aponta que os cursos de curta duração e sequenciais 

poderiam constituir uma alternativa eficiente.     

Complementarmente à literatura sobre programas de expansão universitária, 

destacadamente para aspectos do programa de Reestruturação e Expansão Universitária 

(REUNI) tem-se vários trabalhos sob diferentes abordagens. Dentre esses trabalhos pode-se 

citar: 

Throw (2005) analisa a questão da universalização do ensino superior com 

enfoque na transição de um sistema de elite para o chamado sistema de massa, ou seja, a 

universidade ao longo do tempo criou mecanismo para que fosse facilitado o acesso à 

universidade por classes socioeconômicas menos favorecidas.   

Gonçalves (2010) analisa a questão da implementação e efetividade do REUNI na 

UFC tendo como base os anos de 2007 a 2009. Ela analisa como a política de expansão e 

reestruturação do ensino superior contribui de alguma forma para uma melhoria da qualidade 

do ensino superior na UFC. Ela argumenta que para que se possa atingir a qualidade plena, 

faz-se necessária a implementação de políticas que qualifiquem o ensino e a aprendizagem 

com base em aspectos concernentes à investigação e problematização, construindo elos com a 

sociedade, com fins para a formação acadêmica e profissional que contribuam, de certa feita, 

para uma inserção social crítica do corpo discente.     

Penha et al. (2009) analisaram a percepção de alunos da UFC sobre o programa 

REUNI e a proposta de adesão da UFC a esse programa. Os autores verificaram que a maioria 

dos alunos entrevistados na pesquisa de campo possuía uma opinião similar acerca da 

proposta de adesão da UFC no REUNI e um grande desconhecimento sobre os aspectos do 

programa. Ademais constataram que os alunos que são contrários ao REUNI, em geral, 

aprovaram o conteúdo da proposta da UFC.  

Melo (2011) por sua vez, analisa o desempenho do REUNI para o caso da 

Universidade Federal do Tocantins, no campus de Palmas. A autora fez uso de pesquisa de 

campo com alunos dos cursos instaurados a partir do REUNI e analisou o perfil 

socioeconômico de uma amostra de 62 alunos provenientes desse tipo de curso. A autora 

aponta que o REUNI apesar de facilitar o acesso a universidade pública não garante a 

permanência do estudante. Além disso, seu estudo mostra que o financiamento via REUNI 

não considerou o déficit existente nas universidades. Quanto ao perfil dos alunos 

entrevistados ela constatou que a maioria é jovem, não mora com a família, proveniente de 

escola pública e possui renda familiar de até três salários mínimos. A autora também 

constatou que o REUNI não apresentou de fato uma tendência democratizante no que se 
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refere à inclusão social e distribuição da qualidade acadêmica de forma independente dos 

condicionantes sociais. 

França (2011) analisa as políticas contempladas pelo programa REUNI na 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), descrevendo, com base em entrevistas e relatos, qual 

a posição dos membros da comunidade acadêmica, discentes, docente acerca desse programa. 

A partir de dados divulgados em 2010, a autora conclui que o REUNI contribuiu para o 

crescimento daquela universidade. Ela conclui que o REUNI apesar de contribuir no sentido 

da expansão universitária, ainda constitui um programa muito incipiente no que se refere a 

melhoria na qualidade, ou seja, o REUNI ainda não produziu mudanças estruturais na UFS. 

Soares et al. (2009) analisam o REUNI do ponto de vista do financiamento para 

as universidades brasileiras. Eles estabelecem um comparativo entre o custo por aluno nas 

universidades federais brasileiras e o custo por aluno matriculados nas ações do REUNI. 

Ademais, concluem que o custo por aluno, das universidades federais, é aproximadamente 

4,25 vezes o custo do REUNI por aluno, R$5.981 contra R$1.400, respectivamente, de modo 

que esse custo do REUNI resultou muito abaixo ao custo por aluno referente a qualquer país 

americano. Segundo eles, a expansão da educação superior brasileira se assemelha com a 

japonesa, com enfoque no volume de instituições de ensino superior particulares, 

contrariamente ao sistema norte-americano. 

Araújo (2011) analisa o processo de implantação do REUNI para o campus da 

Universidade Federal do Pará (UFPA) em Altamira. Ela investigou aspectos do REUNI 

relativos ao acesso à educação superior, financiamento e gestão universitária. Ela concluiu 

que os indicadores do programa, mormente os de caráter quantitativos não foram plenamente 

alcançados. Ela notou também algumas alterações na dinâmica da gestão da instituição 

universitária, cujos processos administrativos têm sido revestidos de racionalidade, 

flexibilidade e eficiência, em suma, tornaram-se gestão orientada por resultados. Apontou que 

esse processo de expansão universitária apresentou aspectos inadequados evidenciando uma 

expansão universitária sem o devido aporte financeiro e sem garantia de padrões de qualidade 

e excelência acadêmica peculiares às universidades públicas. 

Além dessa introdução, o trabalho apresenta mais três capítulos, a saber: no 

segundo capítulo, faz-se um quadro descritivo da UFC com informações gerais sobre sua 

estrutura, seus cursos e unidades acadêmicas. No terceiro capítulo, apresenta-se a metodologia 

e o resultado da pesquisa, com a taxa de sucesso por unidade acadêmica da UFC, uma análise 

tabular e estatística descritiva, e, por fim o modelo econométrico. E o quarto capítulo, faz-se 

as considerações finais sobre a relação entre qualidade dos cursos de graduação na UFC e os 
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investimentos feitos, inclusive os investimentos advindos de recursos financeiros do REUNI 

na UFC.  
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2 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

 

A Universidade Federal do Ceará é uma autarquia federal de regime especial 

vinculada ao MEC. Foi criada pela Lei nº 2.373, sancionada pelo Presidente Café Filho, em 

16 de dezembro de 1954, porém foi instalada em 25 de junho de 1955. Regida por normas que 

estabelecem a Estrutura Orgânica e Normas Regimentais Constantes no Regimento Interno e 

no Estatuto Geral – Portaria MEC nº 2.777 de 27/09/2002, publicada em 30/09/2002 

(aprovado pelo Conselho Universitário nas sessões de 18, 21 e 22/12/1999).   Inicialmente foi 

dirigida por seu fundador o Prof. Antônio Martins Filho e foi constituída pela união da Escola 

de Agronomia, Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina e Faculdade de Farmácia e 

Odontologia. 

A expansão dos cursos de ensino superior da UFC foi consolidada a partir da 

década de 2000. Porém, os cursos dos campi situados em Fortaleza foram sendo 

gradativamente criados ao longo das décadas de 1960, 1970, 1980 e 1990. Alguns cursos 

tradicionais tais como Direito, Medicina e Farmácia iniciaram suas atividades mesmo antes da 

criação da UFC em regime especial junto ao MEC. Como pode ser visto pela tabela do anexo 

sobre a criação dos cursos da UFC o curso de Direito teve início a partir de 1903, enquanto 

Medicina e Farmácia iniciaram suas atividades nos anos de 1948 e 1916, respectivamente. 

Cabe ainda destacar os cursos de Odontologia e Agronomia fundados nos anos de 1916 e 

1935, respectivamente.  

Durante a década de 1950 e 1960 foram criados outros cursos nas diferentes áreas 

de conhecimento. Os cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia Civil, por exemplo, foram 

instituídos a partir de 1955, enquanto os cursos como Arquitetura e Urbanismo e 

Biblioteconomia foram criados no ano de 1964. Além disso, também foram instaurados os 

cursos de Ciências Socais (bacharelado) no ano de 1961, ainda nesse mesmo ano também 

foram criados os cursos de Letras Português-Francês, Português-Italiano, Português-Alemão e 

Português-Inglês, Matemática (bacharelado) e Pedagogia (diurno e noturno) e Física 

(bacharelado). O curso de Engenharia Química na UFC teve inicio em 1965.  

Nas décadas de 1970, 1980 e 1990, a UFC ampliou ainda mais sua gama de 

cursos que se distribuíram nos vários Campi situados na cidade de Fortaleza – Campus do 

Benfica, Campus do Pici, Faculdade de Direito e Campus de Porangabussu. Com relação aos 

cursos que foram incorporados à UFC no decorrer da década de 1970 pode-se destacar o 

Centro de Humanidades da UFC, o curso de Psicologia em 1975, enquanto na FEAACS o 

curso de Administração (diurno e noturno) no ano de 1978. Ao campus do Pici da UFC foram 
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acrescentados os cursos de Ciências Biológicas e Geologia em 1970, Economia Doméstica e 

Engenharia de Pesca em 1972, Design e Moda em 1973, Engenharia Elétrica em 1974, além 

dos cursos de Computação e Engenharia de Alimentos em 1975. Ao campus de Porangabussu 

foi incorporado o curso de Enfermagem em 1970. Durante a década de 1980 praticamente não 

houve mudanças no quadro dos cursos da UFC. No decorrer da década de 1990 foram 

inseridos outros cursos nos diferentes campi da UFC, a saber: o curso de Ciências Atuárias 

incorporado à FEAACS em 1992, o Centro de Humanidades passou a contar com o curso de 

Publicidade e Propaganda no ano de 1998, enquanto o campus do Pici passou a incorporar os 

cursos de Educação Física (licenciatura) em 1992, os cursos de licenciatura em Física e 

Matemática em 1994, além de Engenharia de Produção Mecânica no ano de 1998.  

Durante a década de 2000, a UFC vivenciou um processo de expansão ainda mais 

abrangente, de modo que nessa década consolidou uma política de interiorização da 

universidade de modo que os cursos da UFC expandiram-se para diferentes regiões do estado 

do Ceará como Sobral, Quixadá e Cariri. Nos campi de Fortaleza foram incorporados os 

cursos de Zootecnia e Filosofia (bacharelado e licenciatura) em 2000, Engenharia de 

Teleinformática (diurno) em 2003, Educação Física (bacharelado) em 2005 e em 2007 foram 

incorporados os cursos de Oceanografia (bacharelado) e de Engenharia de Teleinformática 

(noturno), no ano de 2008 foi criado o curso de Ciências Sociais (bacharelado e licenciatura). 

Ademais, no ano de 2009 foram incorporados na UFC os cursos de Artes Cênicas-Teatro, 

Biotecnologia, Ciências Ambientais, Cinema e Audiovisual, Engenharia Ambiental e 

Sanitária, Engenharia de Energias Renováveis e Engenharia de Petróleo, Fisioterapia, 

Gastronomia, Letras/Espanhol (noturno), Letras/Inglês (noturno), Sistemas e Mídias Digitais. 

No ano de 2010, segue-se a criação dos cursos de Dança (licenciatura) e Dança (bacharelado), 

Intercultural - Povo MISI-PATAKAJÁ e Matemática Industrial (bacharelado).  

Ainda na linha da temática da expansão universitária e sua relação com a 

qualidade dos cursos de graduação, tem-se que a Universidade Federal do Ceará como objeto 

de estudo para esta pesquisa intensificou o seu processo de expansão e reestruturação a partir 

do início da década de 2000. Ainda com relação à política de expansão da UFC, em 2001 tem-

se o início das atividades dos cursos de medicina no Cariri e em Sobral. A partir de 2006, 

iniciou-se a implantação dos campi de Sobral e do Cariri, sendo que o de Quixadá se iniciou 

em 2007, ano em que a UFC aderiu ao programa REUNI e ampliou a oferta de vagas, abrindo 

novos cursos de graduação e ainda gerando mais vagas em cursos existentes. Também se 

criou novas unidades acadêmicas, o Instituto de Cultura e Arte (ICA), o Instituto de Ciências 

do Mar (LABOMAR), o Instituto de Educação Física e Esportes (IEFES) e o Instituto 
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Universidade Virtual – UFC Virtual. Atualmente, a UFC é composta de seis campi, 

denominados Campus do Benfica, Campus do Pici, Campus do Porangabussu e Labomar, 

todos localizados no município de Fortaleza, sede da UFC, além do Campus Avançado de 

Sobral, e do Campus Avançado de Quixadá, localizados no interior do Estado do Ceará.  

Ainda no âmbito da filosofia de políticas de expansão e reestruturação dos cursos 

de ensino superior, a UFC aderiu ao REUNI em 2007. O programa REUNI tem como 

principais objetivos a elevação da mobilidade estudantil, a criação de vagas, especialmente no 

período noturno, e o completo aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos 

existentes, otimizando a relação aluno/docente e o número de concluintes dos cursos de 

graduação. Como função complementar do REUNI com as universidades públicas tem-se o 

apoio direto a planos de reestruturação e expansão, elaborados pelas universidades federais, 

no exercício de sua autonomia, que visem o aumento do número de estudantes, a redução da 

evasão, o completo aproveitamento da estrutura instalada e modernização da estrutura 

acadêmica e física das instituições, por meio de obras de pequeno vulto, inclusive reforma, 

construção, aquisição de equipamentos, materiais e serviços, e as necessidades de manutenção 

identificadas pelas IFES.  

Do ponto de vista da relação entre UFC e REUNI, percebe-se que a UFC 

acompanha a estratégia do Plano Nacional de Educação (PNE), que preconiza a ampliação da 

oferta de vagas por meio da expansão e interiorização do ensino superior. A proposta da UFC 

resume como compromissos sociais da instituição, a política de inclusão, o programa de 

assistência estudantil e o projeto de extensão universitária. 

Durante a adesão ao REUNI, a partir de 2007, a UFC visou que a aplicação dos 

recursos do REUNI seria dada em duas frentes, servindo tanto para a geração de algumas 

melhorias nos campi de Fortaleza, assim como para a interiorização de alguns novos cursos de 

graduação, com vistas à ampliação do número de vagas ofertadas e a viabilização do acesso 

ao meio acadêmico em outras regiões do Estado do Ceará. Nessa perspectiva, com relação às 

potenciais melhorias que podem ser advindas do REUNI, Gonçalves (2010, p. 87) argumenta 

que: 

 

A UFC com o apoio do REUNI, viabiliza as atividades dos campi do interior com 

mais estrutura, amplia a pós-graduação e a extensão e faz investimentos nos 

programas de assistência estudantil (bolsas, restaurantes, residências, etc.). Pode 

ainda, adequar a renovação de laboratórios, ampliação e estruturação das bibliotecas 

de apoio à formação continuada de professores e funcionários. 

 

Como um objetivo adicional mais amplo da atuação do REUNI na UFC, espera-se 

de médio, a longo prazo, que esse programa não se restrinja apenas a ser um mecanismo de 
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ampliação da oferta de vagas, mas que contribua de certa feita, com melhorias na qualidade 

do ensino e na prestação de serviços oferecidos pela instituição, auxiliando no objetivo de 

direcionar os resultados da produtividade acadêmica no sentido da atenuação de 

desigualdades sociais e regionais, consolidando um perfil cada vez mais transformador na 

universidade pública no âmbito da esfera social.    

No ensino de graduação presencial, a UFC aderiu integralmente ao Sistema de 

Seleção Unificado (SISU), criado pelo MEC, o que representa uma democratização do acesso 

a esta instituição. Tem o ensino de graduação à distância, importante instrumento 

transformador de nossa sociedade. O ingresso se deu até 2012 por meio do processo seletivo 

vestibular, mas a partir de 2013, o ENEM foi adotado como processo seletivo. Quanto ao 

ensino de pós-graduação, vários cursos tiveram seus conceitos elevados pela CAPES, e o 

números de bolsas vem aumentando significativamente. 

A política de assistência estudantil com base nas orientações do Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) atende prioritariamente aos estudantes 

matriculados em cursos de graduação, que apresentam vulnerabilidade socioeconômica. Sua 

principal finalidade é ampliar as condições de permanência dos estudantes nos cursos aos 

quais tiveram acesso, viabilizando a igualdade de oportunidades, a melhoria do desempenho 

acadêmico, a redução da taxa de evasão, decorrentes da insuficiência de condições 

financeiras, e, garantindo a conclusão do curso no tempo previsto. Atualmente contempla 

várias ações, tais como: Bolsa de Iniciação Acadêmica, Residência Universitária, Auxílio-

Moradia, Assistência Alimentar, Acompanhamento Psicopedagógico e Psicológico, 

Atendimento Odontológico, Bolsa de Desporto Universitário e Ajuda de Custo. 

A UFC possui duas unidades hospitalares, o Hospital Universitário Walter 

Cantídio (HUWC) e a Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC). É um complexo 

hospitalar com relevante função social, além de ser, por sua natureza, hospitais de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Com relação à evolução do orçamento da UFC, pela análise do Gráfico 1, pode-se 

intuir que as despesas com pessoal e encargos foram as que mais oneraram o orçamento da 

UFC entre o período de 2008 e 2011. Note que, mesmo recebendo recursos do REUNI, este 

volume não foi suficiente para atenuar essa diferença entre o grupo de despesas com pessoal e 

encargos e as outras despesas correntes. O item pessoal e encargos teve trajetória crescente 

entre 2008 e 2011 enquanto os itens despesas correntes e investimentos tiveram um pequeno 

arrefecimento entre 2008 e 2009 e mantiveram-se estáveis entre 2010 e 2011, essa situação 



22 

 

em que a despesa com pessoal e encargos superam os investimentos apontam para um 

possível déficit nas contas da Universidade Federal do Ceará nesse período. 

 

Gráfico 1 – Previsão e execução dos recursos por grupo de despesa em termos nominais 

 
Fonte: Anuário estatístico UFC 2012  

 

Dando seguimento à análise da questão do orçamento geral da UFC tem-se na 

Tabela 2 um comparativo entre o orçamento total da UFC e o número de cursos de graduação. 

Nota-se que tanto o orçamento executado da UFC quanto o número de cursos de graduação 

experimentaram um crescimento no período de 2008 a 2011. Embora tenha havido uma 

pequena diminuição no número de cursos de 77 em 2008 para 76 em 2009, pode-se observar 

que houve uma elevação de 77 cursos em 2008 para 99 em 2011, enquanto o orçamento em 

termos nominais, tomando 2008 como ano-base, aumentou de 772 milhões de reais em 2008 

para 841,34 milhões de reais em 2011. Isto sugere que a política de expansão acompanhou a 

trajetória dos investimentos da UFC entre 2008 e 2011.   

 

Tabela 2 – Orçamento executado total da UFC e Nº de cursos de graduação no período de 2008 a 2011 

Ano 2008 2009 2010 2011 

Orçamento* 772 1.060,92 915,90 841,34 

Nº Cursos 77 76 96 99 

Fonte: Elaboração da autora  

Nota: O item orçamento refere-se ao total do orçamento executado da UFC e incluem outras despesas correntes, 

investimentos e o item pessoal e encargos. / (*) Os valores para o orçamento estão dados em termos reais 

deflacionados tomando 2008 como o ano base. Os valores para o orçamento estão expressos em milhões de reais. 
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3 METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

3.1 Taxa de sucesso das unidades acadêmicas da UFC 

 

A TSG
1
 pode ser expressa como: 

 

 

 

A TSG trata-se de um indicador destinado a identificar o índice de alunos que 

concluem a graduação no tempo de duração padrão previsto por cada curso. É calculado pela 

relação entre o número de diplomados e o número total de alunos ingressantes, sendo este 

último calculado considerando-se o ano do suposto ingresso dos estudantes que se graduam 

no período previsto. Assim, para cursos com duração de 4 (quatro) anos, deve ser considerado 

o número de ingressantes de quatro anos letivos atrás, para cursos com duração de 5 (cinco) 

anos, deve ser considerado o número de ingressantes de cinco anos letivos atrás e assim 

sucessivamente. (UFC, 2012, p. 279).  

Pela Tabela 3, nota-se que os cursos da Faculdade de Medicina, Faculdade de 

Direito e da Faculdade de Educação (FACED) destacam-se quanto à taxa de sucesso. Os 

cursos citados apresentaram em todo o período de 2007 a 2011, uma taxa de sucesso superior 

à média geral para cada ano analisado.  

Por outro lado, os cursos do Centro de Ciências e de Ciências Agrárias 

apresentaram um desempenho bastante modesto ficando abaixo da média geral em todos os 

anos entre 2007 e 2011. O Centro de Ciências obteve uma TSG igual a 48,17% em 2009, 

menor valor, e maior valor igual a 64,75% em 2011. Os demais cursos ficaram um pouco 

acima do total geral para a TSG, porém ainda distantes da taxa obtida da Faculdade de 

Medicina e da Faculdade de Direito. 

 

Tabela 3 – Taxa de sucesso na graduação por centro ou unidade acadêmica no período entre 2007 e 2011. Taxa 

de sucesso em (%) - (Média por unidade acadêmica) 

CENTRO 
PERÍODO 

2007 2008 2009 2010 2011 Média 2007-2011 

Centro de Ciências 61,02 61,63 48,17 63,82 64,75 59.878 

Centro de Ciências Agrárias 56,92 58,68 55,54 67,22 63,60 60.392 

Centro de Humanidades 73,34 77,76 67,77 56,44 59,10 66.882 

Continua 

                                                 
1
 Segundo o Relatório de Gestão do Exercício de 2011 UFC, 2012, p. 281.  
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Conclusão 

CENTRO 
PERÍODO 

2007 2008 2009 2010 2011 Média 2007-2011 

Centro de Tecnologia 64,67 53,20 53,57 53,21 52,29 55.388 

Faculdade de Educação 80,10 85,90 121,30 78,90 74,50 88.14 

FEAACS 63,96 65,58 72,88 63,78 75,00 68.24 

Faculdade de Direito 106,10 98,35 85,40 89,55 89,10 93.7 

FFOE 86,77 69,37 57,63 80,40 78,63 74.56 

Faculdade de Medicina 193,3 106,00 93,40 103,80 148,10 128.92 

Instituto de Cultura e Arte 82,57 59,57 65,16 64,34 62,22 66.772 

Instituto de Educação Física e Esportes 77,80 95,70 82,20 26,00 92,00 74.74 

Campus do Cariri 78,60 93,00 75,60 54,55 58,30 72.01 

Campos de Sobral 95,00 95,10 85,40 58,55 39,20 74.65 

Campus de Quixadá     17,10 17.10 

TSG (Media geral) 72,00% 70,00% 66,86% 68,45% 69,06% 69,274% 

Fonte: Anuário Estatístico UFC 2012 

 

Pela Tabela 4, pode-se observar que não há uma relação negativa entre a Taxa de 

Sucesso dos Cursos de Graduação (TSG) e os recursos do STN e do REUNI, desse modo, o 

maior aporte de recursos financeiros na UFC entre 2008 e 2011 não impactou um crescimento 

do indicador da TSG. Além disso, como pode ser observado a TSG reduziu de 0,72 no ano de 

2007 para 0,69 no ano de 2011. Em que pese o crescimento no orçamento, tomando 2008 

como ano base - (REUNI+STN) que passou de 0,56 em 2007 para 1,93 em 2011.  

 

Tabela 4 – Taxa de sucesso e recursos da STN e do REUNI no período de 2006 a 2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

TSG 0,69 0,72 0,70 0,67 0,68 0,69 

Recurso da STN 0,70 0,65 1,00 1,16 1,26 1,16 

REUNI   1,00 2,13 3,08 6,16 

STN+REUNI 0,59 0,56 1,00 1,33  1,54 1,93 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Pela observação do Gráfico 2, fica evidente a trajetória crescente do índice que 

representa o total de recursos financeiros da UFC (provenientes do REUNI e da STN), tendo 

2008 como ano base entre 2006 e 2011, enquanto a taxa de sucesso da graduação (TSG) 

apresenta uma trajetória oscilante atingindo um máximo em 2007, igual a 0,72  e o menor 

valor registrado em 2009, igual a 0,67, curiosamente o valor máximo para a TSG ocorreu 

mesmo sendo no ano 2007 em que o recurso do REUNI não foi aplicado, uma vez que a 

aplicação efetiva de recursos oriundos do REUNI na UFC começou apenas a partir do ano de 

2008. 

 

 

   



25 

 

Gráfico 2 – Taxa de sucesso e recursos da STN e do REUNI no período de 2006 a 2011 

 
Fonte: Elaboração própria da autora 

 

3.2 Análise tabular e estatística descritiva  

 

Pela Tabela 5, pode-se notar que a variável taxa de sucesso apresentou uma 

grande variabilidade e amplitude, erro-padrão igual a 27,12 e amplitude igual 148,10 para os 

valores do período entre 2008 e 2011, essa grande variabilidade se dá devido à 

heterogeneidade dos valores da taxa de sucesso apresentado pelas diferentes unidades 

acadêmicas. A variável CURSO apresentou uma amplitude igual a 13,00. Em termos de 

variabilidade em torno da média, a variável MATRICULA apresentou o maior valor para o 

erro-padrão, igual a 1101,64, enquanto o menor erro-padrão foi obtido para a variável CURSO, 

que registrou valor igual a 4,06.   

 

Tabela 5 – Estatísticas descritivas para indicadores dos cursos de graduação para o período de 2008 a 2011 

 TXSUC CURSO DIPLOMA MATRICULA DOCENTE 

 Média 68,18 5,98 183,52 1669,43 118,25 

 Mediana 65,37 5,00 161,00 1271,50 112,50 

 Máximo 148,10 14,00 394,00 3685,00 264,00 

 Mínimo 0 1,00 0 74,00 0 

 Erro-padrão 27,12 4,06 123,63 1101,64 73,52 

 Nº de observações 56 56 56 56 56 

Fonte: Elaboração da autora com base no anuário estatístico 2012 da UFC  
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O coeficiente de correlação mede o grau ou magnitude da intensidade da 

associação linear entre duas variáveis aleatórias quaisquer, variando no intervalo entre -1 e 1. 

Uma vantagem do coeficiente de correlação em relação à covariância é que ele é 

adimensional e pela padronização dos desvios-padrões, permite comparação entre variáveis. 

(MAGALHÃES, 2006, p. 254). 

A correlação entre duas variáveis aleatórias mede o grau de associação linear 

entre elas. Entretanto, ao contrário da covariância, a correlação deve estar entre -1 e 1. Assim, 

a correlação entre duas variáveis aleatórias X e Y quaisquer é 1 ou -1, se X é uma função 

linear perfeita positiva ou negativa. Se não há qualquer relação linear entre X e Y então 

COV(X,Y)=0, e o coeficiente de correlação também será igual a zero. Para outros valores da 

correlação, a magnitude do valor do coeficiente de correlação linear indica a força da 

associação entre os valores das variáveis aleatórias. Quanto maior é o valor absoluto do 

coeficiente de correlação, melhor é a associação linear entre os valores de X e Y (HILL et al., 

2010, p. 31). 

Pela Tabela 6, pode-se notar que todas as correlações mostraram-se positivas 

denotando uma relação linear positiva entre as variáveis. Porém, para o caso da relação linear 

entre a variável curso e taxa de sucesso, registrou-se um valor negativo igual a -0.21, 

evidenciando uma relação linear negativa e de pouca intensidade, dado o valor muito próximo 

de zero, entre essas duas variáveis. 

As variáveis que apresentaram maiores graus de associação linear positiva foram 

os pares de variáveis diploma/matricula, com valor igual a 0,93. Por outro lado, notam-se 

baixos valores, correlação fraca para os pares de variáveis taxa de sucesso/curso, igual a -

0,21, além de taxa de sucesso/docente, igual a 0,14, taxa de sucesso/matricula, igual a -0,06, o 

que sugere uma relação inversa entre esses pares de variáveis. 

 

Tabela 6 – Matriz de correlações para os indicadores dos cursos de graduação para o período de 2008 a 2011 

 TXSUC CURSO DIPLOMA DOCENTE MATRICULA 

TXSUC 1,00 -0,21 0,10 0,14 -0,06 

CURSO -0,21 1,00 0,62 0,64 0,74 

DIPLOMA 0,10 0,62 1,00 0,62 0,93 

DOCENTE 0,14 0,64 0,62 1,00 0,64 

MATRICULA -0,06 0,74 0,93 0,64 1,00 

Fonte: Elaboração da autora com base no anuário estatístico 2012 da UFC  
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3.3 Modelo econométrico 

 

A estimação do modelo econométrico foi feita empregando método de mínimos 

quadrados ordinários (MQO). Os dados para estimação do modelo econométrico abaixo 

especificado foram extraídos do Anuário estatístico da UFC 2012 com base em 2011. 

O modelo econométrico apresenta a seguinte especificação: 

 

iiiiii DIMDOCY   54321  

 

Em que, iY  é a taxa de sucesso por unidade (ou centro) acadêmica;  iDI  é o 

número de alunos diplomados por unidade acadêmica. iC  refere-se ao número de cursos de 

graduação de cada unidade acadêmica; iDO  é o número de professores efetivos por unidade 

acadêmica; iM  é o número de alunos matriculados por unidade acadêmica e i  representa os 

fatores não observáveis. 

 

3.3.1 Resultados para o modelo econométrico 

 

O coeficiente da variável CURSO sugere um impacto negativo, fornecendo uma 

evidência que a expansão do número de cursos não aumenta o indicador de desempenho da 

TSG. Porém, os coeficientes da variável docente têm impacto positivo, sugerindo que mais 

docentes podem agregar maior capital humano qualificado e, por conseguinte, elevar a taxa de 

sucesso contribuindo para melhor desempenho das turmas nos respectivos cursos.  

Na Tabela 7, os coeficientes estimados para as variáveis do intercepto, 

DIPLOMA, DOCENTE e MATRICULA resultaram estatisticamente significativos ao nível 

de significância igual de 5%. Ademais, a variável CURSO mostrou-se estatisticamente 

significativa ao nível de 10%. A significância conjunta ocorre mesmo ao nível de 1% de 

significância dado que a probabilidade da estatística F – Prob (F-statistic) é igual a 0,001536.  

A variável MATRICULA apresenta um impacto pequeno sobre a variável 

dependente Taxa de Sucesso (TXSUC). A variável MATRICULA, mostrou um impacto 

negativo sobre a Taxa de Sucesso. Ademais, as variáveis DIPLOMA e DOCENTE 

apresentaram coeficiente positivo. Cabe ainda ressaltar que os coeficientes do modelo 

apresentaram valores pequenos para as estimativas dos erros-padrão. 
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Tabela 7 – Resultados da estimação do modelo econométrico pelo método MQO  

Variável Coeficiente Erro-padrão Estatística-t p-valor 

C 65,83946 6,488795 10,14664 0,0000 

CURSO (2,560076) 1,297184 (1,973565) 0,0539 

DIPLOMA 0,203601 0,073492 2,770375 0,0078 

DOCENTE 0,143011 0,061140 2,339070 0,0233 

MATRICULA (0,021933) 0,009469 (2,316325) 0,0246 

R² 0,286123    

R² ajustado 0,230132    

Estatística F 5,110215    

Prob. F 0,001536    

Fonte: Elaboração da autora 

Nota: Os valores entre parênteses são negativos 

 

Como o teste de Wald aceitou o uso do modelo na forma linear, então parece não 

haver problema escolher uma taxa (TSG) como variável dependente para o modelo estimado. 

Portanto, faz sentido essa regressão regredindo uma taxa e ter como variáveis explicativas do 

modelo valores brutos.  

Os resultados da Tabela 8 para o teste de especificação de Wald para restrições 

lineares mostra que temos evidência em favor de um modelo linear, dado que pelos valores 

das probabilidades, iguais a 0,0000 rejeita-se a hipótese nula de que as restrições lineares são 

iguais a zero. Portanto, a especificação linear para o modelo estimado é plausível conforme 

esse teste.  

 

Tabela 8 – Resultados para o teste de Wald 

Estatística de teste Valor Graus de liberdade Probabilidade 

Estatística F 42,12085 (4,51) 0,0000 

Qui-quadrado 168,4834 4 0,0000 

Hipótese nula: C(1)=0, C(2)=0, C(3)=0, C(4)=0 

Restrição normalizada (=0) Valor Erro-padrão 

C(1)  65,83946 6,488795 

C(2)  (2,560076) 1,297184 

C(3)  0,202601 0,073492 

C(4)  0,143011 0,061140 

Fonte: Elaboração da autora 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pela análise feita com base na Tabela 4 e nos resultados do modelo econométrico 

na Tabela 7 pode-se inferir com relação ao problema desta pesquisa que as evidências não 

apontam para melhorias com relação ao indicador de desempenho referente à TSG, em que 

pese um aumento no número de cursos de graduação da UFC como fruto do processo de 

expansão universitária, ou seja, a expansão da UFC não acarretou impactos relevantes sobre o 

indicador de desempenho da TSG.  

Esta pesquisa limitou-se em avaliar os impactos de indicadores elementares dos 

cursos de graduação da UFC (nº de docentes, nº de alunos matriculados, nº de alunos 

diplomados e quantidade de cursos de graduação por unidade acadêmica) sobre o indicador de 

qualidade da TSG. Além disso, esse estudo analisou a relação entre o aumento na quantidade 

de cursos – expansão universitária - e o volume de recursos do orçamento geral da UFC para 

o período entre 2008 e 2011 bem como a TSG. O presente trabalho, por avaliar um indicador 

de desempenho, TSG, para os cursos de graduação constitui uma análise crítica acerca do 

processo de expansão de cursos implementado na UFC pode constituir uma referência para 

outros trabalhos que objetivem avaliar a qualidade de cursos de graduação assim como sua 

relação com o processo de expansão universitária. Ademais, este trabalho pode servir como 

um instrumento auxiliar para orientação de políticas que visem diagnosticar e melhorar a 

qualidade dos cursos de graduação da UFC, dado que a partir de inferências obtidas nessa 

pesquisa é possível ter uma ideia da relação entre indicador de desempenho acadêmico para 

os cursos, no caso a TSG, e sua relação com o processo de expansão da universidade e a partir 

disso buscar investimentos mais eficientes de modo a melhorar o desempenho dos vários 

cursos dessa instituição.      
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Tabela 9 

 

Tabela 9 – Histórico da criação dos Cursos da UFC nos campus de Fortaleza 

CURSO MODALIDADE DATA CRIAÇÃO 

Administração-Diurno   Bacharelado 16.10.1978 

Administração-Noturno   Bacharelado 16.10.1978 

Agronomia    Bacharelado 07.05.1935 

Arquitetura e Urbanismo   Bacharelado 17.07.1964 

Artes Cênicas – Teatro   Licenciatura 24.07.2009 

Biblioteconomia   Bacharelado 17.02.1964 

Biotecnologia   Bacharelado 31.07.2009 

Ciências Ambientais   Bacharelado 24.07.2009 

Ciências Atuariais   Bacharelado 03.11.1992 

Ciências Biológicas (313974 - Bach.)  Bach e Lic. 13.01.1970 

Ciências Contábeis - Diurno  Bacharelado 04.01.1946 

Ciências Contábeis - Noturno  Bacharelado 04.01.1946 

Ciências Econômicas - Diurno  Bacharelado 20.12.1947 

Ciências Econômicas - Noturno  Bacharelado 15.12.1939 

Ciências Sociais Diurno (313982 - Bach.) Bach e Lic. 25.01.1961 

Ciências Sociais - Noturno (Bach. 416834 - Bach.) Bach e Lic. 25.11.2008 

Cinema e Audiovisual   Bacharelado 17.07.2009 

Computação    Bacharelado 31.01.1975 

Jornalismo    Bacharelado 12.11.1965 

Publicidade e Propaganda   Bacharelado 15.09.1998 

Dança    Licenciatura 01.07.2010 

Dança    Bacharelado 01.07.2010 

Direito – Noturno   Bacharelado 08.08.1903 

Direito – Diurno   Bacharelado 08.08.1903 

Economia Doméstica (313966 - Lic)  Bacharelado fev/72 

Educação Física   Bacharelado 09.06.2005 

Educação Física   Licenciatura 03.11.1992 

Música    Licenciatura 02.09.2005 

Enfermagem    Bacharelado 23.01.1970 

Engenharia de Energia e Meio Ambiente – ABI Bacharelado 31.07.2009 

Engenharia Ambiental e Sanitária  Bacharelado 31.07.2009 

Engenharia Civil   Bacharelado 03.09.1955 

Engenharia de Alimentos   Bacharelado 19.09.1975 

Engenharia de Energias Renováveis  Bacharelado 31.07.2009 

Engenharia de Pesca   Bacharelado 25.07.1972 

Engenharia de Petróleo   Bacharelado 31.07.2009 

Engenharia de Produção Mecânica  Bacharelado 21.09.1998 

Engenharia de Teleinformática - Diurno  Bacharelado 13.08.2003 

Engenharia de Teleinformática - Noturno  Bacharelado 20.12.2007 

Engenharia Elétrica   Bacharelado 19.06.1974 

Engenharia Mecânica   Bacharelado 03.01.1955 

Engenharia Metalúrgica   Bacharelado 02.09.2005 

Continua 
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Conclusão 

CURSO MODALIDADE DATA CRIAÇÃO 

Engenharia Química   Bacharelado 06.03.1965 

Estatística    Bacharelado 25.07.1972 

Design de Moda   Bacharelado 29.10.1973 

Farmácia    Bacharelado 02.10.1916 

Filosofia (337274 - Bach.)   Bach e Lic. 29.08.2000 

Física    Bacharelado 25.01.1961 

Física    Licenciatura 28.09.1994 

Fisioterapia    Bacharelado 24.07.2009 

Gastronomia    Bacharelado 24.07.2009 

Geografia (313976 - Bach.)   Bach e Lic. 25.01.1961 

Geologia    Bacharelado 30.12.1970 

História (313984 - Bach.)   Bach e Lic. 25.01.1961 

Letras/Português   Licenciatura 25.01.1961 

Letras/Português - Alemão   Licenciatura 25.01.1961 

Letras/Português - Espanhol  Licenciatura 25.01.1961 

Letras/Espanhol - Noturno   Licenciatura 31.07.2009 

Letras/Português - Francês  Licenciatura 25.01.1961 

Letras/Português - Inglês   Licenciatura 25.01.1961 

Letras/Inglês – Noturno   Licenciatura 31.07.2009 

Letras/Português - Italiano   Licenciatura 25.01.1961 

Matemática    Bacharelado 25.01.1961 

Matemática    Licenciatura 28.09.1994 

Matemática Industrial   Bacharelado 30.09.2010 

Intercultural - Povo MISI-PATAKAJÁ  Licenciatura 31.03.2010 

Medicina    Bacharelado 13.04.1948 

Oceanografia   Bacharelado 20.12.2007 

Odontologia    Bacharelado 02.10.1916 

Pedadgigia – Diurno   Licenciatura 25.01.1961 

Pedadgogia – Noturno   Licenciatura 25.01.1961 

Psicologia    Bacharelado 26.03.1975 

Química    Bacharelado 25.01.1961 

Química    Licenciatura 28.09.1994 

Secretariado Executivo   Bacharelado 02.03.1995 

Sistemas e Mídias Digitais   Bacharelado 31.07.2009 

Zootecnia    Bacharelado 02.06.2000 

Fonte: Anuário estatístico da UFC 2012 
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ANEXO B – Tabela 10 

 

Tabela 10 – Base de dados para a estimação do modelo econométrico (dados pooled por unidade acadêmica da 

UFC de 2008 a 2011) 

UNIDADE ANO TXSUC DIPLOMA MATRICULA DOCENTE CURSO 

Centro de Ciências 2008 61.63 394.00 2984.00 241.00 14.00 

Centro de Ciências Agrárias 2008 58.68 278.00 2624.00 132.00 5.00 

Centro de Humanidades 2008 77.76 379.00 2587.00 187.00 12.00 

Centro de Tecnologia 2008 53.20 254.00 2629.00 150.00 8.00 

Faculdade de Educação 2008 85.90 122.00 941.00 66.00 3.00 

FEAACS 2008 65.58 329.00 3436.00 106.00 8.00 

Faculdade de Direito 2008 98.35 179.00 913.00 59.00 2.00 

FFOE 2008 69.37 183.00 1241.00 108.00 3.00 

Faculdade de Medicina 2008 106.00 160.00 926.00 209.00 1.00 

Instituto de Cultura e Arte  2008 59.57 118.00 1019.00 2.00 5.00 

Instituto de Educação Física 

e Esportes 2008 95.70 45.00 156.00 0.00 2.00 

Campus do Cariri 2008 93.00 40.00 704.00 73.00 6.00 

Campos de Sobral 2008 95.10 39.00 717.00 68.00 6.00 

Campus de Quixadá 2008 0.00 0.00 74.00 8.00 1.00 

Centro de Ciências 2009 48.17 321.00 3182.00 251.00 12.00 

Centro de Ciências Agrárias 2009 55.54 268.00 2806.00 132.00 5.00 

Centro de Humanidades 2009 67.77 374.00 2875.00 174.00 12.00 

Centro de Tecnologia 2009 53.57 247.00 2909.00 183.00 9.00 

Faculdade de Educação 2009 121.30 171.00 921.00 72.00 2.00 

FEAACS 2009 72.88 388.00 3685.00 112.00 8.00 

Faculdade de Direito 2009 85.40 157.00 1035.00 59.00 2.00 

FFOE 2009 57.63 149.00 1411.00 113.00 3.00 

Faculdade de Medicina 2009 93.40 141.00 1004.00 211.00 1.00 

Instituto de Cultura e Arte  2009 65.16 144.00 1149.00 49.00 5.00 

Instituto de Educação Física 

e Esportes 2009 82.20 55.00 312.00 0.00 2.00 

Campus do Cariri 2009 75.60 31.00 905.00 125.00 6.00 

Campos de Sobral 2009 85.40 35.00 906.00 123.00 6.00 

Campus de Quixadá 2009 0.00 0.00 95.00 14.00 1.00 

Centro de Ciências 2010 63.82 368.00 3130.00 255.00 13.00 

Centro de Ciências Agrárias 2010 67.22 311.00 2684.00 130.00 5.00 

Centro de Humanidades 2010 56.44 333.00 3031.00 194.00 14.00 

Centro de Tecnologia 2010 53.21 292.00 3168.00 195.00 10.00 

Faculdade de Educação 2010 78.90 111.00 887.00 62.00 2.00 

FEAACS 2010 63.78 345.00 3564.00 109.00 8.00 

Faculdade de Direito 2010 89.55 162.00 1068.00 55.00 2.00 

FFOE 2010 80.40 208.00 1389.00 113.00 3.00 

Faculdade de Medicina 2010 103.80 162.00 1068.00 214.00 2.00 

Instituto de Cultura e Arte  2010 64.34 147.00 1376.00 72.00 9.00 

Instituto de Educação Física 

e Esportes 2010 26.00 25.00 343.00 19.00 3.00 

Campus do Cariri 2010 54.55 61.00 1302.00 186.00 10.00 

Campos de Sobral 2010 58.55 47.00 1106.00 153.00 7.00 

Campus de Quixadá 2010 0.00 0.00 200.00 27.00 3.00 

Continua 
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Conclusão 

UNIDADE ANO TXSUC DIPLOMA MATRICULA DOCENTE CURSO 

Centro de Ciências 2011 64.75 389.00 2983.00 264.00 13.00 

Centro de Ciências Agrárias 2011 63.60 303.00 2522.00 129.00 5.00 

Centro de Humanidades 2011 59.10 323.00 3067.00 195.00 14.00 

Centro de Tecnologia 2011 52.29 277.00 3366.00 198.00 10.00 

Faculdade de Educação 2011 74.50 104.00 838.00 62.00 2.00 

FEAACS 2011 75.00 387.00 3501.00 112.00 8.00 

Faculdade de Direito 2011 89.10 163.00 1073.00 54.00 2.00 

FFOE 2011 78.63 208.00 1362.00 107.00 3.00 

Faculdade de Medicina 2011 148.10 153.00 1084.00 211.00 2.00 

Instituto de Cultura e Arte  2011 62.22 138.00 1522.00 85.00 11.00 

Instituto de Educação Física 

e Esportes 2011 92.00 46.00 399.00 19.00 2.00 

Campus do Cariri 2011 58.30 117.00 1660.00 186.00 11.00 

Campos de Sobral 2011 39.20 89.00 1332.00 161.00 8.00 

Campus de Quixadá 2011 17.10 7.00 317.00 28.00 3.00 

Fonte: Anuário estatístico da UFC 2012 
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ANEXO C - Estatísticas Descritivas  

 

 TXSUC CURSO DIPLOMA MATRICULA DOCENTE 

 Mean  68.18411  5.982143  183.5179  1669.429  118.2500 

 Median  65.37000  5.000000  161.0000  1271.500  112.5000 

 Maximum  148.1000  14.00000  394.0000  3685.000  264.0000 

 Minimum  0.000000  1.000000  0.000000  74.00000  0.000000 

 Std. Dev.  27.11915  4.065335  123.6267  1101.638  73.52285 

 Skewness -0.278034  0.538941  0.232971  0.397969  0.158582 

 Kurtosis  4.526012  2.007548  1.826055  1.729050  2.012952 

      

 Jarque-Bera  6.155157  5.009179  3.722245  5.247272  2.507999 

 Probability  0.046071  0.081709  0.155498  0.072539  0.285361 

      

 Sum  3818.310  335.0000  10277.00  93488.00  6622.000 

 Sum Sq. Dev.  40449.65  908.9821  840596.0  66748340  297308.5 

      

 Observations  56  56  56  56  56 
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ANEXO D - Matriz de Correlação 

 

 TXSUC CURSO DIPLOMA DOCENTE MATRICULA 

TXSUC  1.000000 -0.215277  0.100790  0.139917 -0.062526 

CURSO -0.215277  1.000000  0.624754  0.642199  0.741163 

DIPLOMA  0.100790  0.624754  1.000000  0.619225  0.928954 

DOCENTE  0.139917  0.642199  0.619225  1.000000  0.646564 

MATRICULA -0.062526  0.741163  0.928954  0.646564  1.000000 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

ANEXO E - Resultados Estimação Modelo Econométrico por MQO no Software E-

Views  

 

Dependent Variable: TXSUC   

Method: Least Squares   

Date: 01/10/14   Time: 08:18   

Sample: 1 56    

Included observations: 56   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 65.83946 6.488795 10.14664 0.0000 

CURSO -2.560076 1.297184 -1.973565 0.0539 

DIPLOMA 0.203601 0.073492 2.770375 0.0078 

DOCENTE 0.143011 0.061140 2.339070 0.0233 

MATRICULA -0.021933 0.009469 -2.316325 0.0246 

          
R-squared 0.286123 Mean dependent var 68.18411 

Adjusted R-squared 0.230132 S.D. dependent var 27.11915 

S.E. of regression 23.79491 Akaike info criterion 9.261866 

Sum squared resid 28876.08 Schwarz criterion 9.442701 

Log likelihood -254.3322 Hannan-Quinn criter. 9.331975 

F-statistic 5.110215 Durbin-Watson stat 1.578851 

Prob(F-statistic) 0.001536    
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ANEXO F - Testes de Especificação - Teste de Wald 

 

Wald Test:   

Equation: Untitled  

        
Test Statistic Value df Probability 

        
F-statistic  42.12085 (4, 51)  0.0000 

Chi-square  168.4834  4  0.0000 

    
    
    

Null Hypothesis: C(1)=0, C(2)=0, C(3)=0, C(4)=0 

Null Hypothesis Summary:  

    
    

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 

        
C(1)  65.83946  6.488795 

C(2) -2.560076  1.297184 

C(3)  0.203601  0.073492 

C(4)  0.143011  0.061140 

        
Restrictions are linear in coefficients. 

 
 

 

 

 

 


