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RESUMO 

Quais  os  fatores  determinantes  na  criação  de  uma  universidade  pública, 

principalmente quando essa criação se dá num contexto adverso a gastos públicos 

com o  ensino superior?  Esse questionamento  inicial  é  que nos levou a buscar 

compreender e interpretar o que aconteceu em Goiás, no final da década de 1990, 

para que o governo estadual criasse uma universidade sob sua responsabilidade. 

Essa pesquisa pretendeu analisar como se deu o processo de criação, estruturação 

e expansão da Universidade Estadual de Goiás, tendo como parâmetros: a história 

das políticas públicas do governo estadual para a educação superior; a utilização do 

ensino superior como marketing político; as eleições para governador, em 1998 e a 

reforma da educação  superior  da  década  de 1990,  implementada pelo  Governo 

Federal em consonância com determinações internacionais.  Para tanto, ao analisar 

os estudos sobre educação superior em goiás, é preciso levar em consideração que 

o  processo  de  interiorização  foi  impulsionado  muito  mais  por  fatores  político-

eleitoreiros do que por questões econômicas, pela necessidade de suprir a demanda 

por ensino superior público ou pela defesa da democratização do acesso a esse 

nível de ensino.  A pesquisa evidenciou que o processo de criação da UEG contou 

com a importante participação dos movimentos sociais.   A expansão ocorrida na 

UEG  foi realizada por meio de caráter privatista, uma vez que mais da metade dos 

alunos matriculados na  instituição,  no  período analisados,  estudavam em cursos 

pagos.   Constatou-se  também que é  de  extrema importância  a  qualificação dos 

docentes da UEG, já que, em agosto de 2006, a instituição ainda não havia atingido 

o  patamar  mínimo  exigido  pela  LDB,  comprometendo  assim,  todo  o  trabalho 

desenvolvido na Universidade.
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