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Introdução 

Este estudo insere-se na discussão sobre financiamento da educação superior 

brasileira. Especificamente analisa duas instituições estaduais da Região Norte: a 

Universidade do Estado do Amapá (UEAP) e a Universidade do Estado do Pará (UEPA). O 

objetivo é identificar semelhanças e diferenças no financiamento público destas universidades 

no período 2007-2014.  

Apresenta-se resultados parciais de pesquisa em andamento4 desenvolvida por 

pesquisadores que integram a Rede Universitas/Br, com estudos voltados para a expansão e o 

financiamento da educação superior. A partir das investigações realizadas sobre a temática 

tem-se destacado a necessidade de estudos que tenham como foco as Instituições de Ensino 

Superior (IES) estaduais e municipais.  

Os dados foram extraídos do Censo da Educação Superior, disponibilizados pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), e do Balanço 

Geral de Estado (BGE), publicado pela Secretaria da Fazenda de cada estado. Ressalta-se que 

no caso da UEAP, os gastos com pessoal foram fornecidos pela respectiva instituição, a partir 

de documento formal, tendo em vista que esta universidade não figura como Unidade Gestora 

desse Grupo de Natureza de Despesa (GND). Os dados orçamentários foram atualizados ao 

preço de janeiro de 2017, a partir do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

 

As instituições pesquisadas 

A UEPA foi criada em 1993 com os cursos Licenciatura em Educação Física, 

Medicina, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Enfermagem, Pedagogia, Educação Artística 

com Habilitação em Música, Licenciatura em Matemática e Formação de Professores para 

Pré-Escolar e 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental. Sua origem,  
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[...] por meio da Lei Estadual n° 5.747, de 18 de maio de 1993 como resultado da 
transformação da Fundação Educacional do Estado do Pará (FEP) que congregava a 
Escola de Enfermagem do Estado do Pará, Faculdade de Medicina do Estado do 
Pará, Escola Superior de Educação Física, a Faculdade de Educação e o instituto 
Superior de Educação do Pará (ISEP). (INEP, 2006, p. 37) 
 

Essa IES está presente em 16 municípios do Pará. Possui sua estrutura fundamentada 

em três áreas do conhecimento: Saúde, Educação e Tecnologia, e dispõe de três unidades 

acadêmicas: Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Centro de Ciências Sociais e 

Educação (CCSE) e o Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), que juntos ofertam 

24 cursos de graduação, reproduzidos em vários municípios do estado. 

Já a UEAP, tem sua criação mais recente, em 2006, a partir da Lei n. 996/2006, com 

seis cursos. Atualmente possui 12 cursos de graduação (Pedagogia, Letras, Música, Filosofia, 

Ciências Naturais, Química) e Bacharelado (Tecnologia em Design, Engenharia de Pesca, 

Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia Química). 

Tem dois Campi e um Núcleo Tecnológico, todos na capital do estado. 

No tocante as fontes de financiamento, as duas universidades em questão não 

possuem vinculação de recursos em suas respectivas Constituições Estaduais. No entanto, no 

caso da UEAP, a Lei n. 996/2006 determina como fontes de receitas: 

Art. 5º.  Constituem receitas da Universidade do Estado do Amapá, dentre outras: 
[...] 
IV – receita advinda do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 
ICMS, no correspondente a 2% (dois por cento) do arrecadado, no exercício 
financeiro. 
[...] 
 

Apesar de haver subvinculação determinada na lei de criação, a UEAP enfrenta 

dificuldades financeiras e constantemente essas dificuldades são veiculadas nos meios de 

comunicação do estado. Novais, Barleta e Silva (2017) ao analisarem as receitas arrecadadas 

por meio do ICMS, no período de 2009 a 2013, no estado do Amapá e confrontando com o 

que foi repassado para essa IES, observaram, entre outras questões, o total descumprimento 

dessa determinação legal. 

A UEPA também tem enfrentado problemas de ordem financeira, em função da não 

dotação orçamentária adequada, conforme definido pela própria instituição. Isso se agrava 

com a ausência de qualquer vinculação legal dos recursos destinados à mesma.  

 

Expansão e financiamento da UEAP e da UEPA 

O processo de expansão tardio das IES analisadas implica em debilidades quanto ao 

crescimento dessas instituições e, o principal responsável por isso, centra-se na política de 
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financiamento da educação superior promovido por esses Estados. Tratam-se, aqui, do maior 

estado da região Norte (Pará) e do segundo menor estado da região (Amapá). 

Apresenta-se a expansão das matrículas e cursos de graduação presencial, bem como 

as funções docentes nessas IES nos últimos anos (Tabela 1): 

 
Tabela 1 – Evolução das matrículas e dos cursos de graduação presenciais e das funções 

docentes (em exercício e afastados) – UEAP e UEPA – 2009-2015 

Ano 
UEAP UEPA 

Matrículas 
[A] 

Cursos 
Funções 

Docentes [B] 
A/B 

Matrículas 
[C] 

Cursos 
Funções 

Docentes [D] 
C/D 

2009 1.761 8 113 15,6 8.205 83 994 8,3 
2010 1.639 11 119 13,8 12.440 87 1.132 11,0 
2011 1.950 12 124 15,7 15.081 103 1.200 12,6 
2012 2.358 12 150 15,7 10.089 131 1.185 8,5 
2013 2.348 12 166 14,1 12.515 127 1.340 9,3 
2014 2.594 12 120 21,6 14.407 108 1.323 10,9 
2015 3.133 12 124 25,3 12.604 104 1.316 9,6 

∆% 09-15 77,9 50,0 9,7 62,2 53,6 25,3 32,4 15,6 
Fontes: INEP (2009-2015). 

 

A expansão que se observa na UEAP, a partir de 20095, privilegiou o crescimento do 

número de matrículas em cursos de graduação presenciais, ampliando em 77,9%, 

acompanhado do plus de quatro cursos de graduação presenciais, no período 2009 a 2015. 

Contudo, o crescimento do número de funções docentes (em exercício e afastados) foi 

irrisório, com taxa de 9,7% no período, elevando, dessa forma, a proporção de matrículas por 

função docente, em 62,2%, ou seja, de 15,6 para 25,3 matrículas por função docente. 

A UEPA, por sua vez, apresentou movimento distinto ao da UEAP, no período de 

2009 a 2015, com crescimento de 53,6% nas matrículas e de 25,3% em número de cursos. 

Apesar de o número de funções docentes ter obtido menor crescimento, na ordem de 32,4%, 

ampliou em 15,6% a proporção de matrículas por função docente, ou ainda, elevou de 8,3 

para 9,6 o número das matrículas por cada função docente, valor significativamente menor 

ante os dados da UEAP. 

Essas estruturas são mantidas pelo financiamento dos governos estaduais. O estado 

do Amapá tem a previsão de investir na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no 

mínimo, o equivalente a 28%6 da receita líquida dos impostos e o estado do Pará mantém o 

texto da Constituição Federal de 1988 com, o mínimo, de 25%7. Apesar da existência de 
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7 Conforme Art. 283 da Constituição do Estado do Pará. (PARÁ, 1989) 
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destinação legal para a UEAP, não se tem materializado tal política e, para a UEPA, não há 

previsão legal específica para o seu financiamento. 

 
Tabela 2 – Orçamento do Estado, Dívida Pública e PIB do estado do Amapá e Orçamento 

Liquidado da UEAP – 2007-2014 

Ano 
Orçamento do 

Estado [A] 
Dívida Pública 

[B] 
PIB [C] UEAP [D] D/A D/C B/A 

2007 3.600.011.576 59.254.486 10.792.155.259 9.828.366 0,27 0,09 1,65 
2008 4.105.876.784 53.764.488 11.471.707.249 12.899.757 0,31 0,11 1,31 
2009 3.976.865.027 66.328.366 11.971.104.162 10.982.413 0,28 0,09 1,67 
2010 3.976.051.484 93.179.111 12.681.025.393 13.063.417 0,33 0,10 2,34 
2011 4.511.034.213 198.295.830 13.590.522.155 11.546.162 0,26 0,08 4,40 
2012 5.556.362.063 87.458.780 15.244.862.931 13.881.024 0,25 0,09 1,57 
2013 5.754.699.169 456.574.066 16.455.947.839 17.234.365 0,30 0,10 7,93 
2014 5.636.633.569 179.323.818 17.570.258.382 22.668.068 0,40 0,13 3,18 

∆% 07-14 56,6 202,6 62,8 130,6 47,3 41,7 93,3 

Fontes: AP-BGE (2007-2014). 

 

No período de 2007 a 2014, a UEAP avançou em 130,6% em seu orçamento, saindo 

de 9,8 milhões para 22,6 milhões, em sete anos de análise, o que perfaz média de 18,5% de 

crescimento anual, como observado na Tabela 2. É necessário destacar, a fim de comparar, 

que o orçamento do estado cresceu 56,6% e o PIB do Amapá obteve evolução na ordem de 

62,8%, em igual período. Esses dados indicam que a proporção do orçamento da UEPA em 

relação ao orçamento geral do Estado saltou de 0,27% para 0,40%, equivalente a 47,3% de 

crescimento, e em relação ao PIB o crescimento foi de 0,09% para 0,13%, logo um acréscimo 

de 41,7%. Contudo, destaca-se que o volume de recursos gastos com o pagamento da dívida 

pública do estado saltou de 1,65% para 3,18% de comprometimento do orçamento estadual, o 

que corresponde a um crescimento de 93,3%, significativamente maior que o movimento do 

orçamento da UEAP. 

A UEPA, no que toca ao movimento da política de financiamento implementada pelo 

governo do estado, avançou em 70,6% no seu orçamento, no período de análise, conforme 

dados da Tabela 3. O orçamento do estado e o PIB cresceram em 66,2% e 65,3%, 

respectivamente, logo valores abaixo do crescimento do orçamento da UEPA. Esse 

movimento possibilitou com que a proporção do orçamento da UEPA em relação ao 

orçamento do estado registra-se pequeno aumento, passando de 1,19% para 1,23% (ampliação 

de 2,7%). Em relação ao PIB o recurso dessa IES passou de 0,18% para 0,19% (evolução de 

3,2%). Por fim, o comprometimento do orçamento do estado com a dívida pública reduziu a 

proporção de 3,36% para 3,03%, retraindo em -12,7%, ainda assim com valores bastante 

superiores aos recursos destinados à Universidade. 
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Tabela 3 – Orçamento do Estado, Dívida Pública e PIB do estado do Amapá e Orçamento 

Liquidado da UEPA – 2007-2014 

Ano 
Orçamento do 

Estado [A] 
Dívida Pública 

[B] 
PIB [C] UEAP [D] D/A D/C B/A 

2007 13.644.331.517 441.940.864 88.720.876.106 162.828.143 1,19 0,18 3,24 
2008 15.908.848.044 585.258.586 99.234.921.566 198.182.137 1,25 0,20 3,68 
2009 16.508.097.301 645.551.907 94.421.616.155 195.210.952 1,18 0,21 3,91 
2010 18.403.509.631 693.381.843 127.278.409.660 210.082.313 1,14 0,17 3,77 
2011 17.559.157.617 777.546.031 142.521.792.858 234.855.900 1,34 0,16 4,43 
2012 20.417.323.555 788.772.143 146.279.514.312 246.367.655 1,21 0,17 3,86 
2013 21.415.360.494 764.801.739 155.953.316.620 263.386.376 1,23 0,17 3,57 
2014 22.675.598.669 641.463.852 146.670.482.864 277.794.237 1,23 0,19 2,83 

∆% 07-14 66,2 45,1 65,3 70,6 2,7 3,2 -12,7 

Fontes: PA-BGE (2007-2014). 

 

Apesar da existência de índices no financiamento da UEPA ante a UEAP, é 

importante materializar a estrutura na qual o volume de recursos aplicados nessas IES 

mantém em funcionamento. Para exemplificar, um dado apresentado aqui será utilizado – o 

volume de matrículas em cursos de graduação presenciais. A partir da divisão direta entre o 

orçamento total das IES e o número de matrículas, tem-se um parâmetro para avaliar se o 

crescimento no orçamento foi suficiente para manter a estrutura necessária para o 

funcionamento das IES. Valendo-se do período de 2009 a 2014, tem-se que na UEAP o gasto 

por matrículas saltou de R$ 6.236 para R$ 8.738, indicando crescimento na ordem de 40,1%, 

no entanto esse movimento na UEPA apresenta uma redução de R$ 23.791 para R$ 19.281, 

logo queda de -18,9%. 

 

Considerações finais 

A UEPA e a UEAP possuem histórias e características específicas. A primeira tem 

sua origem a partir de IES já existentes e está presente em diversos municípios paraenses. Já a 

segunda foi instituída sem qualquer relação com outra IES e tem todos os seus cursos em 

Macapá (capital do Amapá). Em comum, registra-se que ambos os processos de criação estão 

relacionados com a perspectiva de educação e desenvolvimento/crescimento econômico, 

conforme destacado nas suas leis de criação. 

Essas instituições apresentaram considerável expansão nos últimos anos (2009-

2015). Por ser uma IES em processo de implantação, a UEAP apresentou maior crescimento 

em número de cursos e, principalmente, matrículas na graduação. Porém, a expansão das 

funções docentes ficou bastante aquém desse crescimento. Na UEPA, ainda que em 



 
 

6 
 

percentuais melhores, o número de funções docentes também ficou abaixo da expansão das 

matrículas (mas acima da evolução no número de cursos).  

Na análise sobre a evolução do financiamento, percebe-se que os recursos destinados 

para as IES apresentaram crescimento superior ao registrado nas receitas gerais dos estados. 

Também foi possível notar que, ainda mesmo com extraordinária expansão orçamentária da 

UEAP (130,6%), em relação aos valores do PIB e dos recursos estaduais destinados à dívida 

pública, tais recursos são bastante limitados – com percentuais comparativos bastante 

inferiores aos registrados no Pará. 

Em ambos os estados se identificou que os percentuais do orçamento destinado à 

dívida pública são bastante inferiores ao praticado pela União (com quase 50% do orçamento 

para tal). Porém, esses valores, ainda que se registre redução no caso paraense, são 

consideravelmente superiores ao orçamento das IES analisadas. Também, em decorrência 

desse processo, isso faz com que o gasto por matrícula, por ano, na UEAP, tenha atingido, em 

2014, apenas R$ 8.738 e, da mesma forma, tenha implicado na redução de 18,9%, entre 2007 

e 2014, no caso da UEPA. 
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