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O IPEA tem a satisfação de divulgar o resultado final desta chamada de artigos sobre tão 

importante tema da política pública brasileira contemporânea. Gostaríamos de esclarecer que 

em razão da chegada da pandemia do Corona vírus tivemos que realizar interrupção em nossos 

trabalhos cotidianos (no Ipea e nas universidades onde trabalhamos) e produzir uma necessária 

readaptação aos novos tempos com replanejamento de atividades e cronogramas.  

Havíamos, inicialmente, previsto que o livro poderia ficar pronto e consolidado ainda no mês de 

maio de 2020. Isto não foi possível, contudo. A etapa de leitura de todos os artigos recebidos 

(foram 31) foi uma etapa necessária e mais demorada do que imaginado.  

No conjunto destes artigos recebidos, foram APROVADOS dezessete (17) para a composição 

final do livro. Os artigos foram selecionados com base na sua relevância acadêmica e para o 

debate de políticas públicas territoriais, e também os aspectos de coerência interna quanto a 

objetivos, metodologia e resultados foram considerados pelos editores.  

Como poderá ser notado, tivemos o cuidado de garantir uma relevante presença de instituições 

e experiências de todas as regiões do país. Evidenciando, neste sentido, o amplo espectro do 

potencial institucional existente. Os editores agradecem a todos os pesquisadores que enviaram 

propostas e encorajamos os autores daquelas não aceitas para enviarem-nas para outros 

certames e publicações.   

Todos os artigos aceitos para publicação estão passando por etapa de revisão editorial interna 

por equipes do IPEA. Contudo, ainda não temos uma data prevista para conclusão dos trabalhos 

e publicação do livro. Certamente, não poderemos mais nos comprometer com a data 

inicialmente planejada. Em momento oportuno adiante, quando tivermos um horizonte 

definido, anunciaremos uma data plausível para lançamento da publicação. 

Agradecemos a todos pela oportunidade. Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 

Os editores. 

e-mail: chamadadeartigos_ies2019@ipea.gov.br 
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ARTIGOS APROVADOS PARA PUBLICAÇÃO 

Qtde* Título Autor(es) 

1 Um estudo da política pública do FIES e sua 
relação com a redução de assimetria na oferta e 
a interiorização da Educação Superior Brasileira, 
de 2010 a 2014 
 

Cristian de Oliveira Lobo Campos (UnB/Centro 
Universitário Dom Pedro II); Adolfo Ignácio 
Calderón (PUC-CAMPINAS), Joaquim José Soares 
Neto (UnB). 
 

2 Do ENEM ao SISU: Cartografia da interiorização do 
acesso à educação superior no Brasil 

Gustavo Teramatsu, Rafael Straforini – UNICAMP. 
 

3 Alinhamento entre Produção Científica e 
Economia Local: O caso do Instituto Federal do 
Norte de Minas Gerais 

 

Paulo Aparecido Tomaz (IG-Unicamp), Bruno 
Brandão Fischer (FCA-Unicamp) 
 

4 Universidade e desenvolvimento: o 
conhecimento como indutor de mudança 
institucional na região do Pampa 

Ana Alzira Mendez Nunes (UNIPAMPA), Debora 
Nayar Hoff (UNIPAMPA), João Garibaldi Almeida 
Viana (UNIPAMPA) 
 

5 A expansão do Sistema Nacional de Ensino 
Superior na Amazônica: o exemplo da 
Universidade Federal do Oeste do Pará, 
Santarém (PA) 

Elen Cristina da Silva Pessôa, Izaura Cristina 
Nunes Pereira Costa, Luiz Gonzaga Feijão da Silva 
– UFOPA. 
 

6 Universidade e desenvolvimento regional: o caso 
da UFFS – Campus Laranjeiras do Sul 

Luis Claudio Krajevski (UFFS/UFPR) 
 

7 O processo de estruturação socioespacial de 
pequenas cidades no contexto regional de 
inserção da Universidade Federal da Fronteira 
Sul 

Daniella Reche (UFFS), Heleniza Ávila Campos 
(UFRGS) 
 

8 Unifesspa no contexto de expansão produtiva do 
Centro-norte brasileiro 

Evaldo Gomes Júnior, Fernando Michelotti – 
Unifesspa. 

9 Migração estudantil: Uma análise de impacto da 
Política de Cotas e do Programa Universidade 
Para Todos - Prouni. 

Renata Pereira Cardoso, Andressa Porto Castro, 
Gustavo Saraiva Frio e Adelar Fochezatto – PUC-
RS. 
 

10 A interiorização do ensino superior e a 
mobilidade estudantil reversa nos pequenos 
municípios 
 

Eduardo Nunes Guimarães, Vitorino Alves da 
Silva, Luiz Bertolucci Júnior, Ester William 
Ferreira, Henrique Ferreira de Souza, Alanna 
Santos de Oliveira – UFU. 
 

11 As contribuições da UFPR Setor Litoral trazidas à 
região litorânea do Paraná a partir da 
implementação de seus cursos: uma análise sob 
a perspectiva dos/as egressos/as. 

Adriana Lucinda de Oliveira, Emerson Joucoski, 
Elsi do Rocio Cardoso Alano, Andreia da Silva 
Timóteo de Oliveira, Daniel de Andrade Junior, 
Thais Pedrinho de Pontes, Vilma Alves de Almeida 
– UFPR. 
 

12 Interiorização da Universidade Federal do 
Paraná: mobilidade estudantil e demanda 
educativa local 

Tommaso Lilli, Valesca Daiana Both Ames, Viviane 
Vidal Pereira dos Santos – UFPR. 
 

13 Expansão das Universidades Federais e 
Interiorização do Desenvolvimento em Minas 
Gerais. 

Humberto Martins (UFU); Vitorino Alves da Silva 
(UFU), Luiz Bertolucci; Ester William Ferreira, 
Alanna Santos de Oliveira, Henrique Ferreira de 
Souza, Carlos José Diniz (CEPES/IERI/UFU). 

14 A expansão e a interiorização do Ensino Superior 
no Brasil e o desenvolvimento regional: o caso de 
Pau dos Ferros (RN) 

RONIE CLEBER DE SOUZA (UERN) 
 



15 Expansão e interiorização do Ensino Superior 
Federal na Grande Dourados-MS: uma avaliação 
do REUNI na UFGD 

Rafael Gonçalves Gumiero (UNIFESSPA)  
 

16 Contribuição da expansão das instituições de 
ensino superior na formação de centralidades e 
polos de crescimento no Rio Grande do Sul: uma 
análise do seu alcance espacial 

Joseli Andrades Maia (UFRGS), Tânia Marques 
Strohaecker (UFGRS). 
 

17 A política de expansão do ensino superior e 
técnico no Rio Grande do Sul e suas contribuições 
para o fortalecimento do sistema de inovação 
gaúcho 
 

Iago Luiz da Silva (UFRGS), Ana Lúcia Tatsch 
(UFRGS), Janaina Ruffoni (UNISINOS). 
 

Nota: * A numeração aqui é apenas indicativa do número de trabalhos aprovados. Não corresponde a 

qualquer tipo de ordem classificatória. 


